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Sammanträdesdatum

10 september 2013
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Almdalen, Apotekshuset, Krokom, 10 september 2013, kl 08.30

Beslutande

Ledamöter

Maria Söderberg, C, ordf
Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf
Rolf Lilja, S, 2:e vice ordf
Ulf Jonasson, C
Leif Olsson, C, tjg ers för Mikaela Munck af Rosenschöld, C
Owen Laws, MP
Marcus Eriksson, FP
Eva Ljungdahl, MP, tjg ers för Kjell Sundholm, KD
Maria Jacobsson, S
Christer Toft, S
Katarina Rosberg, S, tjg ers för Eva Handmark, S
Mi Bringsaas, S
Mona Puttick, V, tjg ers för Jörgen Blom, V, §§ 144-145
Gabriella Carlsson, S, tjg ers för Jörgen Blom, V, §§ 146-165
Övriga närvarande

Ola Skyllbäck, kommunchef
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare
Ej tjänstgörande ersättare, Gabriella Carlsson, S, §§ 144-145, fm

Justerare

Lisa Sallin och Mi Bringsaas

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, kansliavdelningen 12 september 2013

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

144-165

Anette Lihuvudh
Ordförande

Maria Söderberg
Justerare

Lisa Sallin

Mi Bringsaas

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

10 september 2013

Datum då anslaget sätts upp

13 september 2013

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Underskrift

Anette Lihuvudh

Sista dag för överklagan

4 oktober 2013
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Ks § 144

Dnr 2013-000017

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1 Ärende 5, Tilläggsanslag 2013, läggs tillsammans med ärende 3,
delårsbokslut per juni 2013.
2

I övrigt godkänns föredragningslistan.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 145

Dnr 2013-000016

Informationer
Kommunstyrelsen får information i följande:
*

Resultat i fokus – Styrmodell, Resultatindikationer, Sara Strandberg,
kanslichef, Ola Skyllbäck, kommunchef

*

Obligatoriska nyckeltal, Gunilla Sundqvist, personalchef och Karoline
Humble, arbetsmiljökonsult

*

Ändringar i renhållningsordningens avfallsföreskrifter, Oscar Aspman,
renhållningsingenjör

*

Delårsrapport per juni 2013, Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Informations- och överläggningsfråga om organisationsförändring, Ola
Skyllbäck, kommunchef. Informationen återkommer vid
kommunstyrelsens möte den 9 oktober 2013

*

Andelar i kostnadsutjämningssystemet, kollektivtrafiken, Maria
Söderberg, kommunstyrelsens ordförande
_____
Kopia till
Kommunstyrelsens presidium

Justerandes sign
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Ks § 146

Dnr 2013-000256

Delårsrapport per juni 2013
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden tilläggsanslag i 2013 års
budget med 3,9 mkr.
2 Kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämnden
tilläggsanslag i 2013 års budget med 2,2 mkr.
3 Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden tilläggsanslag
i 2013 års budget med 0,3 mkr och 1,5 mkr i utökad investeringsram
4 Återbetalningen av avtalsgruppsjukförsäkringen för åren 2005-06 om 13
mkr läggs in som en intäkt i 2013 års budget.
5 Finansiering av tilläggsanslagen sker från återbetalningen av
avtalsgruppsjukförsäkringen
6 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per juni 2013, i övriga
delar.
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsen den 9 oktober
analysera Lärcentrums budgetläge för återstående del av 2013.
_______
Bakgrund
Uppföljning har genomförts efter sex månader. I anslutning till
uppföljningen har resultatprognos för helår upprättats och bokslut efter sex
månader. Det prognostiserade ekonomiska resultatet för helår är +3,0 mkr.
Budget för 2013 har redan i utgångsläget mycket små marginaler, varför
kommunstyrelsen redan i januari beslöt att införa budgetrestriktioner.
Nämndernas aktuella prognoser visar dock budgetöverskridanden i
verksamheterna med sammanlagt 8,3 mkr för året. Det finns äskanden från
nämnderna om tilläggsanslag för 2013 och även för kostnader som man ser
är nivåhöjande för 2014.
Utifrån uppföljningar och nämndernas delårsbokslut föreslås följande:
Socialnämndens underskott på netto 3,9 mkr hänför sig till ökade kostnader
inom hemtjänst och särskilt boende för äldre. Det handlar om ökat behov och
därmed ökade kostnader. Ett äskande om 1 mkr finns från socialnämnden för
två elevplaceringar. Äskandet ryms inom socialnämnden prognos för 2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 146 (forts)

Dnr 2013-000256

Delårsrapport per juni 2013
Socialnämndens verksamheter har speciellt följts upp av kommunstyrelsens
presidium. Det ökade behovet inom äldreomsorgen hänför sig till de
demografiska förändringarna och fler komplexa ärenden. Bilden är likartad i
hela länet och i stora delar av landet.
Utifrån nämndens delårsrapport föreslås kommunfullmäktige bevilja
socialnämnden tilläggsanslag med 3,9 mkr för budgetåret 2013. I anslaget
inryms även medel för det äskande nämnden begärt 2013-05-21.
Barn- och utbildningsnämndens underskott på netto 1,9 mkr hänför sig i
huvudsak till ökade kostnader när det gäller skolskjutsar på grund av nytt
avtal, kostnader för introduktionsår för nyexaminerade lärare, fler barn i
skolorna, främst genom avtalet med Migrationsverket. Därutöver har
timplanen i matte i lågstadiet utökats och särskilda medel har tillförts
kommunen som ej överförts till barn- och utbildningsnämndens budget.
Barn- och utbildningsnämnden har äskat tilläggsanslag för hyra av
paviljongen ”Gäddan” i Ås, ökade driftkostnader, fler förskoleplatser
”Hyllan” i Föllinge samt för utökat tjänsteunderlag för de i läroplanen
utökade timmarna i ”mattesatsningen”.
För att möta de ökade kostnaderna för skolskjutsar har ett arbete påbörjats
för att samordna skolskjutsar med linjetrafik. Fler elever i våra skolor utifrån
avtalet med migrationsverket ger ökat behov av resurser till skolan.
Kommunfullmäktige föreslås bevilja barn och utbildningsnämnden
tilläggsanslag med 2,2 mkr för budgetåret 2013. I anslaget ingår medel för
mattesatsningen.
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar underskott för driftkostnader förskolan
”Hyllan” i Föllinge. Antalet barn i förskoleålder har ökat i Föllinge och
Kommunfullmäktige beslöt i juni att köpa en fastighet för att inrätta
ytterligare en förskoleavdelning. Antalet barn i fritidsverksamheten i Ås gör
att lokalen ”Gäddan” behövs för verksamheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 146 (forts)

Dnr 2013-000256

Delårsrapport per juni 2013
Kommunfullmäktige föreslås bevilja samhällsbyggnadsnämnden
tilläggsanslag med 0,3 mkr för verksamhetsåret 2013 till drift av ”Gäddan”
och ”Hyllan”. Ramen för investeringsbudgeten för 2013 föreslås utökas med
1,5 mkr för att iordningställa förskolan ”Hyllan” i Föllinge.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) indikerade i Arbetsgivarnytt
44/13 om återbetalning av premier för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL)
och Avgiftsbefrielseförsäkring för åren 2004 - 2006.
AFA:s styrelse har, efter förslag från parterna, den 3 september 2013 beslutat
att premierna för år 2005 och år 2006 fastställs till noll (0 %) för AGS-KL
och Avgiftsbefrielseförsäkringen. Detta innebär att cirka 11 miljarder kronor
betalas tillbaka till arbetsgivare inom kommun- och landstingssektorn, dvs.
kommun, landsting, region, medlem i Arbetsgivarförbundet Pacta, KFS och
Kyrkan.
För Krokoms kommun betyder det en återbetalning på ca 13,1 mkr som
kommer att utbetalas under året till kommunen
De föreslagna tilläggsanslagen i 2013 års budget föreslås finansieras ur de
återbetalda medlen för avtalsgruppsjukförsäkring.
När det gäller nämndernas återrapportering av verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning, aktiviteter och kommentarer och prognos för
måluppfyllelse, så har samtliga nämnder lämnat sådan rapport.
Årets plan för mötestider har inte möjliggjort en uppföljning av kommunens
strategiska mål i delårsrapporten. Nästa år kommer därför kommunstyrelsens
möte som behandlar delårsrapporten att ligga i slutet av september. Övriga
nämnder ska ha sammanträden senast den första veckan i september.
Detta möjliggör dels att alla nämnder hinner godkänna sina respektive
delårsrapporter inklusive verksamhetsuppföljning, dels att
kommunstyrelsens stab och sedan kommunstyrelsen med ledning av detta
har möjlighet att dra slutsatser om måluppfyllelse på den övergripande
nivån.
Underlag för beslut
Delårsrapport per juni 2013

Justerandes sign
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Ks § 146 (forts)

Dnr 2013-000256

Delårsrapport per juni 2013
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar ovanstående text med förslag till fullmäktige i 6
punkter.
Owen Laws, Mp, vill i tilläggsyrkande att kommunstyrelsen beslutar att ge
kommunchefen i uppdrag att till kommunstyrelsen den 9 oktober analysera
Lärcentrums budgetläge för återstående del av 2013.
Yttrar sig gör också Mi Bringsaas, S och Rolf Lilja, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande. Ordförande kommer
först att ställa proposition på grundförslaget och sedan ställer hon yrkande på
tilläggsförslaget.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter proposition på tilläggsyrkandet om att ge kommunchefen i uppdrag att
till kommunstyrelsen den 9 oktober analysera Lärcentrums budgetläge, för
återstående del av 2013, finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
Ola Skyllbäck, kommunchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 147

Dnr 2013-000273

Delårsrapport per juni 2013, Krokomsbostäder AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per juni 2013,
Krokomsbostäder AB.
___________
Underlag för beslut
Resultatutveckling
Halvårsresultatet uppgår till 1267 (907) Tkr. Nettohyresintäkterna har i stort
sett varit oförändrade jämfört med samma period föregående år. Detta då
bolaget inte begärt någon generell hyreshöjning för år 2013. Intäkterna för
sålda tjänster har ökat med 539 Tkr till 3530 Tkr, det är främst tjänster för
Epir, byggprojektledning samt förvaltning av Torsta/Rösta som ökat.
Tjänsterna säljs nästan uteslutande till Krokoms Kommun.
Totalt har intäkterna ökat med 656 Tkr till 48447 (47791) Tkr, vilket är en
ökning med 1,4%.
Driftkostnaderna har totalt ökat med 270 Tkr till 17077 Tkr. Detta på grund
av att kostnaderna för akut underhåll har ökat med 486 Tkr. Kostnaden för
värme och el minskade med 179 Tkr tack vare genomförda
energisparåtgärder. Övriga driftskostnader har minskat marginellt med 37
Tkr.
Kostnaden för fastighetsskötseln har ökat med 494 Tkr ökningen beror
främst på ökade kostnader för köpta tjänster inom fastighetsskötseln.
Kostnaden för planerat underhåll har minskat med 396 Tkr till 6 746. Årets
underhållsinsatser ligger hittills något under lagd budget men möjligheterna
att hinna med alla budgeterade underhållsinsatser bedöms ändå som goda.
De centrala administrations- och försäljningskostnaderna har ökat med 160
Tkr till 4307 Tkr mest beroende på avtalsenliga löneökningar.
Övriga kostnader såsom fastighetsskatt, försäkring, styrelsekostnader mm.
har ökat med 29 Tkr till 1690 Tkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 147 (forts)

Dnr 2013-000273

Delårsrapport per juni 2013, Krokomsbostäder AB
Bolagets samlade driftnetto för perioden är 11941 Tkr vilket är 0,8% bättre
än 2012.
Bolagets kapitaltjänstkostnader (räntor och avskrivningar) har minskat med
133 Tkr till 10745 Tkr, detta tack vare lägre upplåningskostnader.
Inga inventarier eller fastigheter har sålts under perioden.
Ränteintäkterna under perioden har uppgått till 71 Tkr.
Resultat efter avskrivningar och finansiella poster är för perioden 1267 (907)
Tkr.
Bolaget förväntar sig ett resultat före skatt för helåret uppgående till 2610
Tkr.
Underlag för beslut
Delårsrapport per juni 2013
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna delårsrapport per juni 2013.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Ks § 148

Dnr 2013-000219

Ändringar i renhållningsordningens avfallsföreskrifter
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige antar ändringar i renhållningsordningens
avfallsföreskrifter.
______________
Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 21 maj 2013, 52, att föreslå
kommunfullmäktige att ta bort möjligheterna till avgiftsbefrielser, förutsätter
att ändringar görs i kommunens lokala avfallsföreskrifter,
”renhållningsordningen”. Samtidigt föreslås några mindre ändringar och
rättningar vilka inte påverkar föreskrifternas innebörd.
Förslag till ändringar
- 34-36 §§ utgår (avgiftsbefrielserna tas bort)
- Tillägg i 1 §: Termer och uttryck lika som i miljöbalken och
avfallsförordningen. Bilaga 2 (definitioner) utgår därmed.
- Tillägg i 7 §: Informationsskyldighet vid ändrade ägarförhållanden
förtydligas.
- Tillägg i 19 §: Avgift för överfullt kärl införs.
Följdändringar, rättningar etc
- 28 § uppdateras. ”Ansökan eller anmälan enligt 30-32 §§ ska göras
skriftligt.”
- 33 § blir 32 § (gammalt feltryck)
- ”Myndighetsnämnden” byts ut till ”bygg- och miljönämnden” där det
förekommer.
- Språkkorrektur
Formalia
Enligt 15 kap 15 § miljöbalken ska förslag till ändringar i
renhållningsordningen ställas ut. Detta är dock inte nödvändigt ”om det
berör endast ett mindre antal fastighetsinnehavare eller ändringen annars är
av begränsad omfattning”.
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Dnr 2013-000219

Ändringar i renhållningsordningens avfallsföreskrifter
Avgiftsbefrielserna berör 7-10 % av fritidshuskunderna (3 % av hela
avgiftskollektivet), vilka här bedöms utgöra ett ”mindre antal”.
Övriga ändringar bedöms vara av ”begränsad omfattning” varför utställning
enligt miljöbalken inte är nödvändig.
Ändringarna gäller från den 1 januari 2014.
Övergångsbestämmelser: Ärenden/ansökningar inkomna senast den 31
december 2013 behandlas enligt det äldre regelverket.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 27 augusti 2013. § 86
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
ändringar i renhållningsordningens avfallsföreskrifter.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 149

Dnr 2013-000214

Remiss, Framtidens Hälso- och sjukvård 2025
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen antar remissyttrandet i Framtidens Hälso- och
sjukvård 2025 med tillägget i punkt 2, nedan.
2

Under rubriken Mål för framtidens hälso- och sjukvård, i Jämtlands län
2025, läggs i slutet av stycket till att kommunen anser att även
Folkhälsoinstitutets rapport tas med som en indikator.
________________________________________________________
Bakgrund
Jämtlands läns landsting har givit länets kommuner möjlighet att yttra sig i
måldokumentet för ”Framtidens hälso- och sjukvård 2025”.
Underlag för beslut
Styrgruppens förslag till mål för framtidens hälso- och sjukvårdspolitik i
Jämtlands län 2025, 22 maj 2013
Remissyttrande, 10 september 2013
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, vill i tillägg yrka att det, under rubriken ”Mål för
framtidens hälso- och sjukvård i Jämtlands län 2025”, i slutet av stycket
läggs till att kommunen anser att även Folkhälsoinstitutets rapport tas med
som en indikator.
Yttrar sig gör också Christer Toft, S, och Rolf Lilja, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen anta
remissyttrandet. Till det har kommit ett tilläggsyrkande.
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget inklusive
tilläggsyrkandet.
Efter proposition på grundförslaget inklusive tilläggsyrkandet finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtlands läns landsting, Box 654, 831 27 Östersund inklusive yttrandet
Socialnämnden inklusive yttrandet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 150

Dnr 2013-000262

Sammanträdestider 2014
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner föreslagna sammanträdesdagar för
2013, för sin del med följande ändring:
Kommunfullmäktige 30 april flyttas till 29 april
Kommunstyrelsens beslut
1 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens presidium och
kommunstyrelsen beslutas med följande ändringar:
Kommunstyrelsen 12 februari flyttas till 13 februari
Kommunstyrelsen 23 april flyttas till 9 april
Kommunstyrelsen har ett halvdagsmöte på eftermiddagen den 24
september för att behandla delårsrapport per juni 2014
__________
Presidiet
Måndag 13 januari, måndag 3 februari, tisdag 11 februari, måndag 17
februari, måndag 3 mars, måndag 17 mars, måndag 24 mars, måndag 7 april,
tisdag 22 april, måndag 5 maj, måndag 12 maj, måndag 19 maj, måndag 9
juni
Måndag 11 augusti, måndag 18 augusti, måndag 1 september, måndag 15
september, måndag 29 september, måndag 13 oktober, måndag 27 oktober,
måndag 10 november, måndag 17 november, måndag 1 december, måndag
15 december
Kommunstyrelsen
Onsdag 29 januari, torsdag 13 februari, onsdag 26 mars, (årsredovisning),
onsdag 9 april, onsdag 7 maj (info budget), onsdag 28 maj (budget), onsdag
18 juni
Onsdag 10 september, onsdagen den 24 september, em (delårsrapport, halvår),
onsdag 8 oktober, onsdag 19 november, onsdag 3 december

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000262

Sammanträdestider 2014
Kommunfullmäktige
Onsdag 26 februari, tisdag 29 april (årsredovisning), tisdag 10 juni (budget),
Onsdag 1 oktober (delårsrapport, halvår), onsdag 5 november (nya
fullmäktige, val av fullmäktiges presidium samt valberedning), tisdag 9
december (val av nämnder och styrelser m m)
Verksamhetskonferens, preliminärt den 27-28 februari
Sveriges kommuner och landstings sammanträdesdagar 2014
22-23/1, 12-13/3, 9-10/4, 14-15/5, 11-12/6, 17-18/9, 15-16/10, 12-13/11,
10-11/12
Regionförbundets styrelse, sammanträdesdagar 2014
10/2, 10/3, 28/4, 16/6, 8/9, 6/10, 8/12
Regionförbundets arbetsutskott, sammanträdesdagar 2014
27/1, 24/2, 14/4, 2-3/6, 25/8, 22/9, 24/11
Landstingsfullmäktiges sammanträdesdagar 2014
11-12/2
15-16/4
17-18/6
21-22/10
25/11
16/12
Yrkanden/förslag
Owen Laws, MP, yrkar på följande ändringar
kommunstyrelsen
onsdagen den 12 februari flyttas till torsdagen den 13 februari
onsdagen den 23 april flyttas till onsdagen den 9 april kl 08.30-16.00
kommunfullmäktige
onsdagen den 30 april flyttas till tisdagen den 29 april
Maria Söderberg, C, yrkar att kommunstyrelsen har ett sammanträden den 24
september, eftermiddagen, för att behandla delårsrapport per juni 2014
Yttrar sig gör också Maria Jacobsson, S

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000262

Sammanträdestider 2014
Propositionsordning
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget tillsammans med
ändringsyrkandena.
Efter proposition på grundförslaget tillsammans med ändringsyrkandena
finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Alla nämnder
Ulla Eriksson, webbredaktör
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Resultat i fokus - Styrmodell, Resultatindikatorer
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige antar styrmodell för styrning, ledning och
uppföljning av kommunens verksamhet.

2

Kommunfullmäktige beslutar att nedanstående resultatindikatorer ska
gälla för styrning, ledning och uppföljning av kommunens
verksamheter utifrån ett brukar- och medborgarperspektiv.
Resultatindikatorerna ska i respektive nämnd nivåsättas för att utgöra
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

Bakgrund

Kommunens uppdrag är stort. All erfarenhet pekar därför mot att det behövs
göras prioriteringar i vad som ska följas upp och rapporteras. En
utgångspunkt för arbetet med att utveckla en ny styrmodell är SKL:s skrift
”Resultat i Fokus”.
Kommunledningen måste besluta om ett begränsat antal indikatorer på
resultat utifrån ett brukar- och medborgarperspektiv i verksamheten. Det är
kring dessa indikatorer som uppföljning och styrning bör fokuseras. På
förvaltningsledningsnivå är det givetvis inte tillräckligt att nöja sig med de
indikatorer som kommunledningen valt. På denna nivå behövs fler
indikatorer.
De resultatindikatorer, som kommunfullmäktige beslutar om, utgör
vägledning för styrning, ledning och uppföljning av verksamheten.
Respektive nämnd nivåsätter ambitionsnivån vilket då utgör mål för god
ekonomisk hushållning.
Kommunförvaltningen föreslår att följande resultatindikatorer utgör
vägledning för styrning, ledning och uppföljning i Krokoms kommun.
Huvuddelen av följande resultatindikatorer är tagna ur ”Kommunernas
Kvalitet i Korthet” och är därmed jämförbara med 209 andra kommuner.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000263

Resultat i fokus - Styrmodell, Resultatindikatorer
Resultatindikatorer adresserade till kommunstyrelsen som nämnd
Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen
-

Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i
kommunen

-

Vad ger företagarna för omdöme på näringslivskontorets
service

Resultatindikatorer adresserade till barn- och utbildningsnämnden
Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella
proven
-

Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella
proven

-

Andel behöriga elever till något nationellt program på
gymnasiet

-

Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor

-

Ungdomars trygghet i skolan

-

Kostnaden per inskrivet barn i förskolan

-

Kostnaden per betygspoäng i grundskolan

-

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8

Resultatindikatorer adresserade till socialnämnden
Väntetiden för plats på ett äldreboende från ansökan till
erbjudande om plats

Justerandes sign

-

Serviceutbudet inom särskilt boende

-

Kostnaden per plats i särskilt boende

-

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda
boende

-

Hur många vårdare besöker en äldre person med hemtjänst
under en 14-dagars period

-

Omsorgs- och serviceutbudet inom hemtjänsten

-

Kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000263

Resultat i fokus - Styrmodell, Resultatindikatorer
Resultatindikatorer adresserade till socialnämnden (forts)
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst
-

Serviceutbudet inom LSS-grupp- och serviceboende

-

Handläggningstiden för ekonomiskt bistånd vid nybesök

-

Återaktualiserade ungdomar efter ett år efter avslutad
insats/utredning

Resultatindikatorer adresserade till samhällsbyggnadsnämnden
Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel
-

Hantering av hushållsavfall

-

Energieffektivisering i kommunens fastigheter

Resultatindikatorer adresserade till bygg- och miljönämnden
Materiellt riktiga beslut hos bygg- och miljönämnden
-

Företagens bedömning av ärendehanteringen

Resultatindikatorer adresserade till samtliga nämnder
Personalens hälsa

Justerandes sign

-

Medarbetarundersökning

-

Anställningsvillkor

-

100% budgetföljsamhet

-

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga
via e-post får svar inom två arbetsdagar

-

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen
via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga

-

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott
bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till
kommunen

-

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna

-

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i
kommunens utveckling

Utdragsbestyrkande
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Resultat i fokus - Styrmodell, Resultatindikatorer
Barncheck
Se barncheck.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 2 september 2013
Styrmodell
”Resultat i fokus”, utgiven av SKL
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
styrmodell för styrning, ledning och uppföljning av kommunens verksamhet.
Kommunfullmäktige beslutar att nedanstående resultatindikatorer ska gälla för
styrning, ledning och uppföljning av kommunens verksamheter utifrån ett
brukar- och medborgarperspektiv. Resultatindikatorerna ska i respektive nämnd
nivåsättas för att utgöra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21(46)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 september 2013

Ks § 152

Dnr 2013-000022

Revisionsrapport från PwC, Kultur- och
biblioteksverksamheten samt servicekontoren
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner yttrandet.

Bakgrund
Utvecklingen av en kundtjänst i Krokoms kommun pågår och kommer att
pågå under det närmaste året. Servicekontorens mål och uppdrag kommer i
denna process att tydliggöras.
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Krokoms kommun har PwC

genomfört en granskning avseende kultur- och biblioteksverksamheten samt
servicekontoren. Syftet med granskningen har varit att bedöma om den
verksamhet som bedrivs är ändamålsenlig. Barn- och utbildningsförvaltning
har yttrat sig angående biblioteksverksamheten. Kommunstyrelsens yttrande
kompletterar BUN:s yttrande med den del som avser servicekontoren.
Kommunstyrelsens ansvarar för servicekontorens verksamhet avseende drift
och uppföljning.
Revisionen pekar på att servicekontoren saknar både tydliga mål och
uppdrag.
I januari 2012 gav kommunchef Ola Skyllbäck kanslichefen Sara Strandberg
i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en kundtjänst i Krokoms
kommun. Kommunens servicekontor är en tydlig del i det utvecklingsarbete
där målsättningen.
Det ska vara lätt att nå!
Krokoms kommun ska vara lätt att nå. Kundtjänsten ska väsentligt förbättra
medborgarnas möjlighet att nå fram och få ett svar. Detta oberoende av på
vilket sätt de väljer att kontakta kommunen.
Det ska vara enkelt att förstå!
Det ska vara enkelt att förstå vilka kontaktvägar som finns och hur det
fungerar. Kundtjänsten ska förenkla kontakten med kommunen.

Justerandes sign
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Revisionsrapport från PwC, Kultur- och
biblioteksverksamheten samt servicekontoren
Det ska vara snabbt!
Kommunen ska öka förmågan att lösa ärenden i första linjen.
Handläggningen av vanliga och återkommande ärenden ska bli snabbare.
Det ska vara bra!
Kommunens bemötande ska förbättras. Engagemang och viljan att ge service
är en nyckelfaktor för hur medborgarna uppfattar kommunen. Kundtjänsten
ska bidra till att stärka kommunens varumärke.
Det ska vara utvecklande!
Kundtjänsten ska bidra till kommunens utveckling av verksamheter och
tjänsteutbud. Kundtjänsten ska ge värdefull information för optimering av
exempelvis e-tjänster och webb samt bidra till nytta i organisationen.
Barncheck
Se barncheck.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 18 juni 2013
Barncheck
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Eva Ljungdahl, MP, Rolf Lilja, S, Mi Bringsaas, S, Maria
Söderberg, C, och Owen Laws, MP.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen
godkänna yttrandet.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Revisorerna

Justerandes sign
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Dnr 2013-000242

Remissversion av Interreg Sverige-Norge 2014-2020
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner remissyttrandet.
____
Bakgrund
Interreg Sverige - Norge har överlämnat förslag till gränsöverskridande
samarbetsprogram inom ramen för det europeiska territoriella samarbetet
gällande perioden 2014-2020.
I förslaget har det utarbetats fem tematiska mål:
1 Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
2 Att främja små och medelstora företags konkurrenskraft.
3 För att skydda miljön och främja en hållbar resursanvändning.
4 Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig infrastruktur.
5 Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.
Alla de fem tematiska områdena är viktiga för programområdets utveckling
och tillväxt. Vi väljer att kommentera område 1, 2 och 4. Vi tycker i stort att
både målen och aktiviteterna är relevanta för det utvecklingsbehov som finns
i området.
1 Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.
Vi ser ett stort behov av gränsöverskridande samarbete mellan SverigeNorge i frågor som rör utbildning/forskningsarenor och näringslivet. Våra
tillverkande företag upplever en brist på tillgång av teknisk kompetens där
samarbete med norska högskolor och universitet kan vara en stor möjlighet
till kompetensförsörjning. I Jämtlands län satsas det på en utveckling av de
gröna näringarna genom utbildning och utvecklingsprojekt. Ett samarbete
med gröna kluster och forskning på norska sidan skulle stärka utvecklingen.
Målen inom detta tematiska område är relevanta. I IP1 önskar vi särskilt att
aktiviteterna ”samarbeten mellan FoU-institutioner och företag” samt
”utveckling av kluster och nätverk” prioriteras.

Justerandes sign
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Dnr 2013-000242

Remissversion av Interreg Sverige-Norge 2014-2020
2 Att främja små och medelstora företags konkurrenskraft.
Av de tre investeringsprioriteringarna som ska bli två föreslår vi att IP2 och
IP3 slås ihop och fokuseras på nätverk/kluster mellan företag och
kunskapsarenor samt internationalisering. För att småföretagen ska kunna nå
en internationell marknad krävs ofta samarbete.
Arbetspendling och affärsmöjligheter över gränsen (Sverige-Norge) är en
stor möjlighet men det är viktigt att vissa gränshinder avvecklas. Detta gäller
speciellt gränshinder relaterade till arbetsgivaravgifter/socialförsäkringen
och tullbestämmelser.
4 Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig
infrastruktur.
En fungerande IT-infrastruktur är viktig för programområdet men det saknas
helt i programutkastet. Bredband är en grundläggande infrastruktur och en
fortsatt utbyggnad är avgörande för att människor ska kunna bo, leva och
driva företag i området. Vi föreslår att bredbandsutbyggnad/IT-infrastruktur
ska inkluderas i utkastet med fokus på samarbete mellan aktörer i Sverige
och Norge för fortsatt bredbandsutbyggnad.
Underlag för beslut
Remiss Interreg A Sverige-Norgeprogrammet 2014-2020
Remissyttrande
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen
godkänna remissyttrande Interreg Sverige-Norge 2014-2020.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
registrator@regionjamtland.se
Näringslivskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000054

Finansiering av Krokoms guldkväll
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att finansiera Krokoms guldkväll.
2

20.000 kronor tas från kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Resterande kostnader fördelas på näringslivs- och kulturbudgeten.

Bakgrund
Guldkvällen är kommunens årliga arrangemang för att uppmärksamma
personer, föreningar och företag som har gjort något särskilt i kommunen.
Priserna guldkroken, årets kulturpris, guldstjärnan, ungdomskulturpris,
ledarpris, utvecklingsstipendium för ungdom och tillgänglighetspris delas ut
under kvällen. Nytt för i år är att även Företagarna delar ut priset Årets
företagare i Krokom på kvällen.
Guldkvällen arrangeras nu för 4e året i rad och årets kväll går av stapeln den
4 oktober i Trångsvikens bygdegård. Förutom alla priser som delas ut
erbjuder kvällen trevlig underhållning, trerätters middag och dans.
Den totala budgeten är netto 85.000 kronor.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 4 september 2013
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
att finansiera Krokoms guldkväll med 20.000 kronor som tas från
kommunstyrelsens förfogandeanslag. Resterande kostnader fördelas på
näringslivs- och kulturbudgeten.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Mats Hurtig, kultursamordnare
Anna-Carin Svedén, näringslivschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000118

Remiss - Länstransportplan
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner remissyttrande över Länstransportplan
2014-2025 för Jämtlands län med följande tillägg:
* Grus som används med inriktning på underhåll och upprustning av
grusvägarna ska vara av god kvalité.
____
Bakgrund
Kommunen har från Regionförbundet fått förslag till länstransportplan 20142025, för Jämtlands län.
Kommunstyrelsen behandlar vid dagens möte kommunens remissyttrande.
Underlag för beslut
Remiss – Länstransportplan 2014-2025 för Jämtlands län
Remissyttrande
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, vill i yrkande lägga till i yttrandet att grus som används
med inriktning på underhåll och upprustning av grusvägarna ska vara av god
kvalité.
Yttrar sig gör också Owen Laws, MP, Mi Bringsaas, S, och Eva Ljungdahl,
MP.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen
godkänna remissyttrande över Länstransportplan 2014-2025 för Jämtlands
län. Till det har kommit ett tilläggsyrkande om att grus som används med
inriktning på underhåll och upprustning av grusvägarna ska vara av god
kvalité.
Ordförande kommer först att ställa proposition på grundförslaget och sedan
ställer hon proposition på tilläggsyrkandet.
Propositionsordningen godkänns.

Justerandes sign
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Remiss - Länstransportplan
Propositionsordning (forts)
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter proposition på tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Kopia till
Anne Dahlgren, stadsarkitekt, för redigering av yttrandet som sedan skickas
till kansliet
Då redigerat yttrande kommit tillbaka till kansliet skickas kopia till
Regionförbundet Jämtlands län Box 3123 831 03 Östersund, inklusive
redigerat yttrande

Justerandes sign
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Remiss - Förslag till nationell plan för
transportsystemet 2014-2025
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner remissvaret med följande ändringar:
* Stycket under rubriken Mittbanan och E14 byts ut mot följande:
Mittbanan, E14, E45 och Inlandsbanan är de mest betydelsefulla
kommunikationsstråk som möjliggör utvecklingen för ökad rörlighet
och gemensam arbetsmarknad i ost-västlig och nord-sydlig riktning.
* Möjlighet till tågstopp blir, i första hand, i Nälden och i andra hand
i Trångsviken.
* Ordet riksväg byts ut mot Europaväg, under rubriken E14.
_____
Bakgrund
Kommunen har från Trafikverket fått deras förslag till Nationell plan för
transportsystemet 2014-2025.
Kommunstyrelsen behandlar vid dagens möte kommunens remissyttrande.
Underlag för beslut
Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025
Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025
Yrkanden/förslag
Lisa Sallin, M, vill i ändringsyrkande att stycket under rubriken Mittbanan
byts ut mot följande:
Mittbanan, E14, E45 och Inlandsbanan är de mest betydelsefulla
kommunikationsstråk som möjliggör utvecklingen för ökad rörlighet och
gemensam arbetsmarknad i ost-västlig och nord-sydlig riktning.
Owen Laws, MP, vill i ändringsyrkande att möjlighet till tågstopp blir, i
första hand, i Nälden och i andra hand i Trångsviken.
Rolf Lilja, S, vill i ändringsyrkande att ordet riksväg byts ut mot Europaväg,
under rubriken E14.

Justerandes sign
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Remiss - Förslag till nationell plan för
transportsystemet 2014-2025
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen
godkänna remissvaret. Till det har kommit följande ändringsyrkanden:
* Stycket under rubriken Mittbanan och E14 byts ut mot följande:
Mittbanan, E14, E45 och Inlandsbanan är de mest betydelsefulla
kommunikationsstråk som möjliggör utvecklingen för ökad rörlighet
och gemensam arbetsmarknad i ost-västlig och nord-sydlig riktning.
* Möjlighet till tågstopp blir, i första hand, i Nälden och i andra hand
i Trångsviken.
* Ordet riksväg byts ut mot Europaväg, under rubriken E14.
Ordförande kommer först att ställa proposition på ändringsyrkandena var för
sig och därefter ställer hon proposition på remissvaret i övrigt.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på ändringsyrkandena var för sig finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller dessa.
Efter proposition på remissvaret i övrigt finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Anne Dahlgren, stadsarkitekt, för redigering av yttrandet som sedan skickas
till kansliet
Då redigerat yttrande kommit tillbaka till kansliet skickas kopia i 3 exemplar
till Regeringskansliet, Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm inklusive
redigerat yttrande
n.registrator@regeringskansliet.se
n.nationellplan@regeringskansliet.se
e-posten ska vara märkt med dnr (N2013/2942/TE)
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Dnr 2013-000109

Medborgarförslag - Mer utbildningsmöjligheter
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1
Kommunfullmäktige besvarar förslagsställarna med nedanstående
yttrande från Jämtlands Gymnasieförbund.

Bakgrund
I medborgarförslag från elever efterfrågas mer utbildning såsom
flyggymnasium och fjällturism.
Yttrande har inhämtats från Gymnasieförbundet som svarar följande;
Utbildning inom flyg och flygteknik har aldrig funnits på gymnasienivå i
Jämtlands län. I samband med gymnasiereformen GY2011 gjorde
Skolverket, på uppdrag av regeringen, en nationell översyn av vissa
specialutbildningar i ungdomsskolan, bland annat inom flyg och sjöfart.
Resultatet blev att endast en gymnasieskola i landet fick beslut om en
riksrekryterande status, nämligen Flygteknikcenter Ljungbyhed, i Klippans
kommun, som erbjuder en utbildning till flygtekniker. Utbildningen kan
sökas av alla som är behöriga till ett nationellt program på gymnasieskolan i
Sverige. I och med att utbildningen är riksrekryterande har man som elev rätt
till förhandsmottagande med inackorderingstillägg, om man kommer in på
utbildningen.
Vad gäller fjällturism finns mer närliggande alternativ. Både Jämtlands
Gymnasieförbund och Åre Gymnasieskola erbjuder Hotell- och
Turismprogrammet med den nationella inriktningen Turism och resor.
Underlag för beslut
Medborgarförslag – Mer utbildningsmöjligheter
Yttrande från Jämtlands Gymnasieförbund
Utlåtande 5 september 2013
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Dnr 2013-000109

Medborgarförslag - Mer utbildningsmöjligheter
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besvara förslagsställarna med ovanstående yttrande från Jämtlands
Gymnasieförbund.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012-000217

Motion, igångsättningstillstånd för och exploatering av
detaljplan för Hissmon 1:231 m fl, "Kvarna" B3/B4,
Krokoms samhälle
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige delar motionsställarnas tankar och idéer om
att utveckla området ”Kvarna” men med beaktande av rådande
marknadsläge och konjunktur finns det i nuläget inte ekonomiskt
utrymme att exploatera området.
2 Kommunfullmäktige avslår motionen.
_______________________________________________________
Bakgrund
Till kommunfullmäktige har inkommit motion med yrkande om bland annat
- Igångsättningstillstånd och förstudie samt exploatering av området
”Kvarna” i Krokoms samhälle påbörjas för enskilt byggande och bostäder.
- Odlingslotter i ordningsställs i mån av efterfrågan.
För området finns gällande detaljplan som innefattar två etapper med totalt
37 friliggande tomter. Detaljplanen innefattar även mark för flerbostadshus
och förskola (etapp 3).
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en exploateringskalkyl för
etapp 1 och 2 (tomter för villabebyggelse). Kalkylen visar en exploateringskostnad på ca 18 miljoner kronor, vilket innebär ett tomtpris på ca 490.000
kronor.
Underlag för beslut
Motion
Samhällsbyggnadsnämnden 12 juni 2013, § 73
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till motionen.
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Dnr 2012-000217

Motion, igångsättningstillstånd för och exploatering av
detaljplan för Hissmon 1:231 m fl, "Kvarna" B3/B4,
Krokoms samhälle
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige svara
motionsställarna att tankar och idéer om att utveckla området ”Kvarna” delas
men med beaktande av rådande marknadsläge och konjunktur finns det i
nuläget inte ekonomiskt utrymme att exploatera området. Med anledning av
det avslår kommunfullmäktige motionen. Till grundförslaget har kommit ett
bifallsyrkande till motionen.
Ordförande kommer att ställa proposition på bifall mot avslag till motionen.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på bifall mot avslag finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller avslag till motionen.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000264

Översyn av den politiska organisationen
Kommunstyrelsens beslut
1
Arbetsgruppen, som kommer att bestå av 3 personer från majoriteten
och två personer från oppositionen, väljs vid kommunstyrelsen den 9
oktober 2013.
2

Arbetsgruppen ges direktiv att göra en översyn av den politiska
organisationen för den kommande mandatperioden. Översynen ska
innehålla arbetsfördelning och ekonomi.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att en översyn av den politiska organisationen
ska göras.
Om det i översynen kommer förslag om ändring av antalet ledamöter i
fullmäktige måste fullmäktige fatta det beslutet före utgången av februari
månad, valåret. I övrigt ska översynen vara klar till våren 2014.
Förslag vid mötet
Arbetsgruppen föreslås bestå av 3 personer från majoriteten och 2 personer
från oppositionen. Val av arbetsgrupp görs vid kommunstyrelsens möte den
9 oktober 2013.
Underlag för beslut
Direktiv
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Mi Bringsaas, S, Owen Laws, MP, Maria Söderberg, C, och
Christer Toft, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, där arbetsgruppen ges direktiv att göra
en översyn av den politiska organisationen för den kommande
mandatperioden. Översynen ska innehålla arbetsfördelning och ekonomi.
Till det har det på mötet kommit förslag om att arbetsgruppen ska bestå av 3
personer från majoriteten och två personer från oppositionen som väljs vid
kommunstyrelsen den 9 oktober 2013.
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Dnr 2013-000264

Översyn av den politiska organisationen
Propositionsordning (forts)
Efter proposition på grundförslaget tillsammans med förslaget om gruppens
storlek finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande
Rolf Lilja, oppositionsråd
Kommunstyrelsen 9 oktober 2013
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000258

Markförvärv del av Ytterån 4:43
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige förvärvar del av fastigheten Ytterån 4:43 enligt
preliminärt upprättat köpeavtal. Medel för investeringen tas ur samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsutrymme.
Bakgrund
Kommunen äger ett större markområde i anslutning till det privatägda
industrihuset i Ytterån. För att tydliggöra kommunens intentioner med
markområdet och snabbare kunna erbjuda industrimark vid förfrågningar bör
marken detaljplaneläggas. Ett mindre markinköp erfordras för att rimliga tomter
ska kunna erbjudas.
Förfrågan om tomtköp för ytterliggare företagsetablering på området har
inkommit till kommunen och preliminärt köpeavtal är upprättat.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande
Samhällsbyggnadsnämnden § 98, 11 dec 2012
Kartbilaga
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C, Ulf Jonasson, C, och Mi Bringsaas, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget som föreslår kommunfullmäktige att
förvärva del av fastigheten Ytterån 4:43 enligt preliminärt upprättat köpeavtal.
Medel för investeringen tas ur samhällsbyggnadsnämndens beviljade
investeringsutrymme.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2013-000267

Förordnande av borgerlig vigselförrättare
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen i Jämtlands län att utse,
kommunstyrelsens första vice ordförande, Lisa Sallin till borgerlig
vigselförrättare.

Bakgrund
De par som planerar vigsel utan religiös ceremoni kan via kommunen eller
Länsstyrelsen anlita en borgerlig vigselförrättare. Kommunen kan föreslå
Länsstyrelsen att utse en person, i sin organisation, till vigselförrättare.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2 september 2013
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget som föreslår Länsstyrelsen i Jämtlands
län att utse, kommunstyrelsens första vice ordförande, Lisa Sallin till
borgerlig vigselförrättare.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Länsstyrelsen i Jämtlands län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000266

Förordnande av borgerlig vigselförrättare
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen i Jämtlands län att utse
kommunchef Ola Skyllbäck till borgerlig vigselförrättare.
_________
Bakgrund
De par som planerar vigsel utan religiös ceremoni kan via kommunen eller
Länsstyrelsen anlita en borgerlig vigselförrättare. Kommunen kan föreslå
Länsstyrelsen att utse en person, i sin organisation, till vigselförrättare.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 30 augusti 2013
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår Länsstyrelsen i Jämtlands
län att utse kommunchef Ola Skyllbäck till borgerlig vigselförrättare.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Länsstyrelsen i Jämtlands län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000011

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut
som förtecknats nedan.
____
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidium, ordförande
och tjänstemän som framgår i kommunstyrelsens delegationsordning.
Besluten ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte
att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett
beslut i ett enskilt ärende, av den som fått beslutanderätten, genom att själv
ta över ärendet och fatta beslut.
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
Dnr KS 13/056
Listor över färdtjänstbeslut 130601-130630

1

Dnr KS 12/153
Ordförandebeslut, Ansökan om medel till flyktingordförande verksamhet, Lit-Häggenås-Kyrkås
rödakorskrets

Dnr KS 12/197
2 Avtal med TeliaSonera om uppgradering av befintlig
Avaya växel till version 7.5

3

Justerandes sign

Dnr KS 13/234
Avtal med Ledarskap & Kommunikation AB att
koordinera flytten inom/till och från kommunhuset
för berörda förvaltningar

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000011

Redovisning av delegationsbeslut

4

Dnr KS 13/235
Avtal med Eniro Sverige AB om medverkan i Eniros
produkter

Dnr KS 13/238
5 Beslut ang lön till kommunchefen fr o m 1 april 2013
Dnr KS 13/246
6 Ordförandebeslut, Yttrande i tillstånd för allmän
kameraövervakning
Dnr KS 13/248
7 Ordförandebeslut, remissvar, Regionalt program
Mellersta Norrland för Europeiska Regionala
Utvecklingsfonden 2014-2020
Dnr KS 13/259
8 Hyresavtal, kopieringsmaskin Sånghusvallens förskola
_____
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Dnr 2013-000010

Meddelanden
1

Dnr 2
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB: rapporten
Räddningstjänst i siffror 2012

2

Dnr 3
Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 130610, Plan för krishantering,
räddningstjänst mm

3

Länsstyrelsen Jämtlands län: meddelande 130615, Förslag om
riksintresse för vattenförsörjning - Minnesgärdet vattenverk i Storsjön,
Östersunds kommun

4

Länsstyrelsen Jämtlands län: tillsynsrapport 130702, Tillsyn enligt Lag
om skydd mot olyckor

5

Länsstyrelsen Jämtlands län: information 130710, Information om
uppföljning av risk- och sårbarhetsanalys

Dnr 22
6 Näringslivsfonden: protokoll från styrelsemöte 130527, bygdemedel
för näringslivsändamål
7 Folkhälsorådet: 130610, sammanträdesprotokoll
Dnr 28
8 Vindkraftcentrum.se: nyhetsbrev 4, 2013
9 Rädda Barnen: rapport 130530 och pressmeddelande, Sociala
skyddsnätet för barn: stora kommunala skillnader
10 Motala kommun: 130502, inbjudan till Hyresrätten - statlig mjölkko
11 Strömsunds kommun: skrivelse 130523, Översiktsplan för Strömunds
kommun, samråd om avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning
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Dnr 2013-000010

Meddelanden
Dnr KS 09/082
12 Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 130603, Fastställelse av
skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på
fastigheten Krokom Alsen-Finnsäter 1:14 i Trångsviken
Dnr KS 12/016
13 Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 130625, Förmedling av
statsbidrag avseende verksamhet med personliga ombud för personer
med psykisk funktionsnedsättning
Dnr KS 13/003
14 Boverket: 130628, bostadsmarknadsenkät 2013
Dnr KS 13/055
15 Småkom: nyhetsbrev, juni 2013
Dnr KS 13/133
16 Östersunds kommun: protokollsutdrag 130619, § 87,
Verksamhetsövergång personliga ombud
Dnr KS 13/153
17 Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 130610, om bidrag av
bygdeavgiftsmedel för Krokoms kommun
Dnr KS 13/182
18 Privatpersoner: namnlistor, protest mot nedläggning av dagmammeverksamheten
Dnr KS 13/192
19 Länsstyrelsen Jämtlands län: skrivelse 130628, beslut 130624 för
bildande av Tysjöarnas naturreservat
Dnr KS 13/231
20 Jämtlands läns landsting: tjänstepromemoria 130617, reglering av
statsbidrag inom handikappområdet, statsbidrag för
inkontinensartiklar och 0,5 öre i skatt
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Dnr 2013-000010

Meddelanden
Dnr KS 13/232
21 Kommunrevisorerna: 130617, revisionsrapport Granskning av
underhåll och förnyelse av VA-nätet
Dnr KS 13/233
22 Kommunrevisorerna: 130617, revisionsrapport Granskning av
kommunens skogsförvaltning
Dnr KS 13/239
23 Kommunrevisorerna: 130617, revisionsrapport Granskning av
fakturering av avgifter
Dnr KS 13/257
24 Regionprojektet Vaajma: skrivelse 130528 ang nya regler för gränspassering med hund, ansökan om dispens hos Mattilsynet,
Brumunddal
_____
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Dnr 2013-000030

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag
1

2

3

4

5

6

7

Justerandes sign

Dnr KS 12/217
Motion om igångsättningstillstånd för och exploatering av
detaljplan för Hissmon 1:231 ”Kvarna” B3/B4 remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden. Motionen ska vara besvarad i
kommunfullmäktige senast den 25 september 2013.
Dnr KS 12/235
Motion om åtgärder med anledning av införande av förbud mot
utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar remitteras till bygg- och
miljönämnden. Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige
senast den 25 september 2013.
Dnr KS 12/252
Motion om digital utrustning remitteras till socialnämnden.
Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den
25 september 2013.
Dnr KS 12/253
Motion angående barnfattigdom remitteras till socialnämnden.
Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 25
september 2013.
Dnr KS 12/266
Motion – Boenden för alla, remitteras till kommunstyrelsen. Den
ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 24 oktober
2013.
Dnr KS 13/028
Motion – Bättre arbetsvillkor inom offentliga sektorn. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen. Den ska vara besvarad i
kommunfullmäktige senast februari 2014.
Dnr KS 13/071
Motion - Barnomsorg på obekväm arbetstid. Motionen
remitteras till barn- och utbildningsnämnden. Den ska vara besvarad
i kommunfullmäktige senast februari 2014.
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Dnr 2013-000030

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag

8

Dnr KS 13/098
Medborgarförslag – Höjning av inackorderingsbidrag. Synpunkter
inhämtas från Gymnasieförbundet.

9

Dnr KS 13/109
Medborgarförslag – Mer utbildningsmöjligheter. Synpunkter inhämtas
från Gymnasieförbundet.

Dnr KS 13/221
Medborgarförslag – Håll badhusen öppna sommartid.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden som
själv tar beslut i ärendet, senast december 2013.
_____
10
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