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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 1
23 januari 2008

Kommunstyrelsen
Plats och tid:

Almdalen, Apotekshuset, onsdagen den 23 januari kl 08.30 - 17.35

Beslutande:

Maria Söderberg, C, ordf
Göte W Swén, M
Rolf Lilja, S
Ulf Jonasson, C
Elisabeth Friberg, C
Owen Laws, Mp
Tomas Lönneborg, Mp tjg ers för Owen Laws, § 18
AnneCatrine Hedman, Kd, från kl 09.00
Agneta Gabrielsson, Fp
Evert Fogelberg, Fp tjg ers för Agneta Gabrielsson
Maria Jacobsson, S
Christer Toft, S
Marina Edfeldt-Åsenlund, S
Stefan Wikén, S
Jörgen Blom, V, från kl 09.30

Övriga
deltagande:

Anette Lihuvudh, sekreterare
Elisabet Sjöström
Tomas Lönneborg, Mp, ej tjg ers från 10.30
Evert Fogelberg, ej tjg ers
Mi Bringsaas, S, ej tjg ers
Judith Hult, S, ej tjg ers

Utses att justera:
Justeringens

Stefan Wikén och Ulf Jonasson

plats och tid:

Kommunhuset, Krokom, den 29 januari 2008

Underskrifter

Sekreterare:

…………………………………………….

Anette Lihuvudh
Ordförande:

Paragrafer: 1

- 24

……………………………………………...

Maria Söderberg
Justerande:

…………………………………………………………………………………………………………

Stefan Wikén

Ulf Jonasson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdes
datum:
23
Datum för anslags
uppsättande:

januari 2008

30 januari 2008

Datum för anslags
nedtagande: 20

februari 2008

Förvaringsplats
för protokollet:

Kommunhuset, Krokom, kansliet

Underskrift:

…………………………………………………..

Anette Lihuvudh
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 08/028

Informationer
*
*

J-sam förbundet, chef Anna-Maria Sundström
Huvudmannaskap för personliga ombud för personer med psykiska
funktionshinder
* Igångsättningstillstånd rörande exploatering av Sånghusvallen,
samhällsbyggnadschef Kenneth Karlsson
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 2

Dnr KS 07/294

Ansökan om sponsring från Östersund-Frösö Slalomklubb (ÖFS) till bland annat
SM-tävling i Almåsa 6-7 april 2008
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar att Östersund-Frösö Slalomklubb (ÖFS) får
30.000 kronor i sponsorbidrag till internationella FIS-tävlingar 27-28
januari och SM-tävlingar i Almåsa 6-7 april 2008.

2

ÖFS får även tillgång till Micke Forsbergs kunskap och kompetens som
backansvarig under tävlingarna.

3

Pengarna tas ur Informations- och marknadsföringsbudget 2007.

4

Som motprestation får Krokoms kommun en fjärdedels sida, redaktionell
text i tidningsbilaga den 15 december och i program samt länk på SM:s
sida på Internet. Kommunens näringsliv får direkta intäkter av kost, logi
och handel med mera.

Bakgrund
Östersund-Frösö Slalomklubb (ÖFS) ansöker om sponsorbidrag till SMtävlingarna i Almåsa 27-28 januari 2008, samt för marknadsföring och
kvalitetshöjande åtgärder.
Genom arrangemang i Almåsa vill ÖFS
- genomföra sportsligt och publikt lyckade tävlingar
- bidra till att utveckla Almåsaberget som en attraktiv alpin arena och
turistanläggning
- bidra till bilden av Krokom som en attraktiv vintersportkommun
- öka intresset för alpinsport bland barn, ungdomar och vuxna i regionen
Underlag för beslut
Krokoms kommun vill uppmuntra att sport- och andra arrangemang genomförs
kommunen. Ansökan från ÖFS överensstämmer också i stort med de
förutsättningar som gäller för sponsring av arrangemang på nationell nivå.
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till liggande förslag.
____
Kopia

Justerandes signatur

Östersund-Frösö Slalomklubb/Jan-Olof Sundby
Elisabet Sjöström, kommunchef
Rolf Pehrsson, idrottssamordnare
Helena Wallbing Renström, informationsansvarig
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 3

Dnr 07/273

Medborgarförslag om avgiftsbefrielse för 4-5-åringar i familjedaghem
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla medborgarförslaget
enligt barn- och utbildningsnämndens beslut.

Underlag för beslut
Den 4 september 2007 tog barn- och utbildningsnämnden beslut om att inte
bevilja avgiftsbefrielse för 4-5 åringar i familjedaghem. Med anledning av det
föreslår Lena Eriksson och Jessica Lindqvist i medborgarförslag att kommunen
ändrar sitt beslut till att bevilja avgiftsbefrielse för 4-5 åringar i familjedaghem.
Förslagsställarna tycker beslutet från den 4 september 2007 är felaktigt och
orättvist med följande anledningar
*

Som förälder försvinner valfriheten mellan att sätta sitt barn på
eller välja att ha barnet hos en dagmamma

dagis

*

Beslutet drabbar dagmammorna som inte kan konkurrera på lika
med förskoleverksamheten

villkor

*

En övervägande del av landets kommuner har avgiftsfritt för båda
verksamheterna

*

Enligt Skolverket ska kommunerna fatta beslut som är till för
barnens bästa och det blir det inte, enligt förslagsställarna, om man går
efter beslutet i barn- och utbildningsnämnden den 4 september 2007.

Beredande förslag
I en ny behandling av ärendet den 19 december 2007 i barn- och
utbildningsnämndens § 78, utifrån det medborgarförslag som kommit, föreslår
nämnden att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och beviljar
avgiftsbefrielse för 4- och 5-åringar i familjedaghem.
_____

Barncheck
Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 4

Dnr KS 07/059

Medborgarförslag om att utveckla Krokomsporten samt utreda möjlighet att
detaljplanen ändras och tillåter livsmedelsförsäljning
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avvisa medborgarförslaget med nedanstående motivering.

Bakgrund
Från Sören Runesson, Krokom, har inkommit medborgarförslag om att utveckla
Krokomsporten.
Förslagsställaren skriver att Krokomsporten idag är en viktig handelsplats för både
kommuninvånare, länsbor och turister. Det som saknas för ett köpcentrum är
livsmedelsförsäljning.
Underlag för beslut
För Krokomsporten gäller idag ett antal fastställda detaljplaner med sina
planbestämmelser. I dessa bestämmelser framgår bland annat att området
tillåter handel och livsmedelsförsäljning. Dock endast lokala produkter av
turistiskt intresse.
Vidare står att läsa i planbestämmelserna;
att motivet för att livsmedelshandel inte tillåts är att servicen i Krokoms centrum
skulle kunna äventyras om livsmedelshandel förläggs till Krokomsporten (t.ex.
en extern lågprisaffär) – befolkningsunderlaget räcker inte till. Det vore
förödande ur servicesynpunkt om centrala Krokom blev utan livsmedelsaffär.
Det bor bl.a. många äldre i området som skulle få svårt att klara sina dagliga
inköp.
Skulle livsmedelsförsäljning i stor omfattning komma att tillåtas i Krokomsporten
skulle det med stor sannolikhet innebära en förskjutning av Krokoms centrum
mot Krokomsporten. Vill Krokomsborna det och vill vi politiker det? Ja det är en
fråga så stor som någon och som i vanlig ordning får lov att processas fram när
och om tillräckligt intresse kan skapas förfrågan.
Kommunen är således inte alls framme vid att påbörja en utredning om ändring
av detaljplan idag. Det måste få anstå tills dom större greppen tagits.

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 5

Dnr KS 07/324

Motion angående stödet till kvinnojouren och ett utvecklat kvinnofridsarbete
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avstyrka motionen.

Bakgrund
Marina Edfeldt Åsenlund (s) och Stefan Wikén (s) föreslår i en motion 2007-1120 att inriktningen för att använda det statliga stödet för att stärka
kvinnojoursverksamheten och stödja våldsutsatta kvinnor och barn, samt
förbättra och kvalitetsutveckla socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och
barn sker enligt motionens intentioner. Att avvisa alla former på uppbyggnad av
ny kvinnojoursverksamhet i kommunal regi.
Underlag för beslut
I regeringens proposition 2006/07:38 Socialtjänstens stöd till våldsutsatta
kvinnor står det:
”för att stödja genomförandet av den ambitionshöjning som regeringen föreslår
kommer kommunerna att tillföras extra medel så att de skall kunna förstärka
och utveckla sitt arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld”
Ambitionen är bland annat att stimulera utvecklingen av målinriktade,
strukturerade och samordnande insatser på kommunal nivå. Det är också
angeläget med förbättrad kunskap om och metodutveckling för socialtjänstens
arbete på området.
Våld mot kvinnor är ett komplext område som rör många olika aktörer.
Socialtjänstens insatser till stöd och hjälp för våldsutsatta kvinnor och deras
barn kan vara mycket varierande. Kommunerna bör särskilt uppmärksamma
stöd också till kvinnor med funktionshinder, kvinnor med missbruksproblem,
kvinnor med utländsk bakgrund samt äldre kvinnors behov av stöd. Våld som
riktas mot mamman drabbar också barnen. Socialtjänsten har här ett stort
ansvar för den utsatthet som barn och unga i dessa fall kan drabbas av.
Kvinnojourens verksamhet omfattar idag inte alla insatser och inte alla
målgrupper som har rätt till stöd. Kommunerna har här ett klart och entydigt
ansvar enligt lag. Det är ytterst en fråga om att garantera kvinnorna och barnen
ett rättsskydd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 07/324

Motion angående stödet till kvinnojouren och ett utvecklat kvinnofridsarbete
Det är enbart kommunerna som kan söka de statliga medlen. Medlen avser
såväl stöd till frivilligorganisationer som att stärka kommunernas socialtjänst.
Oavsett var man bor i landet skall man ha rätt till samma stöd. Avsikten är att
kommunernas arbete ska bli mer strukturerat och samordnat. Kommunernas
socialtjänst har ett myndighetsansvar för insatser för våldsutsatta kvinnor och
barn, ett ansvar som kommunerna inte kan frånhända sig. Medlen som
kommunerna har ansökt om ska användas för att höja kompetensen, finna
former för en bättre kommunöverskridande samordning och samverkan,
upptäcka kvinnor och barn som far illa och hur de ska slussas vidare m.m.
Kvinnojourens verksamhet för våldsutsatta kvinnor är av mycket stor betydelse
och statliga medel har tillförts både kommunerna och kvinnojouren. Det handlar
inte om att bygga upp två parallella verksamheter utan istället öka möjligheten
för den aktuella målgruppen att få stöd och hjälp. Kommunen har det yttersta
ansvaret men en samverkan med berörda aktörer t.ex. kvinnojouren,
landstinget, skolan, polis, domstolar är en förutsättning för att socialtjänsten
skall kunna lösa sina uppgifter på ett tillfredställande sätt.
Ärendet ansökan kvinnojoursverksamhet har hanterats av sociala
samrådsgruppen vilka har ställt sig bakom den. Samtliga länets åtta
socialnämnder/motsvarande har därefter fattat beslut att ställa sig bakom
ansökan om statsbidrag för samverkan kring ett gemensamt kvinnofridsteam i
länet.
En styrgrupp bestående av IFO-chefer från tre kommuner har tillsammans med
repr. för kvinnojouren vid ett gemensamt möte 2007 gått igenom fördelningen
av de statliga medlen för fortsatt verksamhet.
Motionen föreslås därmed avstyrkas.
Yrkanden/förslag
Stefan Wikén, S, yrkar bifall till motionen.
Maria Söderberg, C, vidhåller avstyrkan till motionen.
Yttrar sig i ärendet gör också Christer Toft, S.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 8
23 januari 2008

Dnr KS 07/324

Motion angående stödet till kvinnojouren och ett utvecklat kvinnofridsarbete
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut och det är avstyrkan till motionen samt bifall till
motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
_____

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 6

Dnr KS 07/276

Motion angående bullerproblem vid Hissmofors sågverk
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.

Bakgrund
Socialdemokraterna i Krokoms kommun, genom Rolf Lilja ,S, har inkommit med en
motion om bullerproblemet vid Hissmofors sågverk.
Motionären skriver att bullerproblemet har diskuterats under en längre tid. Särskild
de boende på Krokomssidan av Indalsälven störs av det kraftiga bullret som,
särskilt, vid viss väderlek fortplantar sig över älvens vatten.
Då Hissmofors sågverk är en betydelsefull arbetsplats är det särskilt viktigt att
relationerna mellan företaget och de boende i Krokom är bra. Det är därför mycket
angeläget att bullerdämpande åtgärder vidtas vid företaget.
Socialdemokraterna hemställer därför att kommunfullmäktige beslutar att Krokoms
kommun omgående inleder en fördjupad dialog med företaget i syfte att få till
stånd en permanent lösning av bullerstörningarna.
Underlag för beslut
Självfallet är det viktigt att bullret från sågverket i Hissmofors sågverk minimeras.
Som samhällsbyggnadsnämnden skriver i sitt yttrande har fråga emellertid redan
hösten 2007 diskuterats mellan kommunen, Hissmoforssågen och Jämtkraft.
Enighet råder om att bullerproblemen ska åtgärdas för att olägenheterna ska föras
så små som möjligt. Sågen har påbörjat bygget av en bullervall mot älven och
fortsätter det allteftersom tid och resurser frigörs, detta för att minska bullret så
mycket som möjligt.
Kommunen kommer självfallet att fortsätta samtalet för att i samarbete med
Hissmoforssågen och Jämtkraft om så är möjligt och nödvändigt vidta ytterligare
bullerdämpande åtgärder.
Samhällsbyggnadsnämnden den 4 december 2007, § 95.
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till motionen.
Yttrar sig i ärendet gör också Rolf Lilja, S och Maria Söderberg, C.
_____
Kopia
Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Ks § 7

Dnr KS 07/240

Medfinansiering av Interregprojektet "Region Midt - Skandinavia"
Kommunstyrelsens beslut
1

Krokoms kommun beslutar att medfinansiera planerat förprojekt inom
Interreg med 62 500 kr. Medel anvisas från kommunens projektanslag
2007.

2

Krokoms kommun beslutar att det geografiska område som skall ingå i
Interregprojektet och som också antogs vid mötet i Rötviken den 27
november 2007 är Hotagens f.d. församling inklusive det närområde som
innefattar byarna Åkersjön, Storholmsjö och Skärvången.

3

En återkoppling av projektet sker till kommunfullmäktige våren 2008.

Bakgrund
Sedan år 1977 deltar Krokoms kommun i ett samarbete mellan
gränskommunerna Strömsund och Krokom på den svenska sidan samt Lierne
och Röyrvik kommuner på den norska sidan. Samarbetet sker inom den s.k.
GIM gruppen som utgörs av kommunalråden i de fyra kommunerna.
Det samarbete som pågått med varierande intensitet har berört skola,
räddningsverksamhet, ungdomsaktiviteter, näringsutveckling mm. GIM gruppen
har också stått som idégivare och samordnare av flera Interregprojekt som
bedrivits i området bland annat inom kommunal samverkan, miljöprojekt mm.
GIM gruppen lägger nu fram ett förslag att utifrån den förstudie som tagits fram
gå vidare med en ansökan om Interregmedel till ett förprojekt med inriktning på
en fördjupad utveckling av gränssamarbetet.
Projektet har förankrats dels genom en konferens i Gäddede den 27 augusti
2007 där projektet presenterades för inbjudna deltagare från departement,
regionala myndigheter samt lokala företrädare från kommunerna och näringsliv,
dels genom lokala träffar med ortsbefolkningen i Gäddede, Rötviken, Röyrvik
och Lierne.
Byalagen i "Hotagenområdet" är erbjuden att gemensamt utse en representant
som skall ingå i projektets styrgrupp.
Underlag för beslut
Till underlag för beslutet finns en upprättad Interregansökan för s.k. "små
projekt" med ett maximerat EU stöd om 250 000 kr.
Projekttiden är ett år. Projektägare är Strömsunds kommun.
Projektets ambition är att kartlägga och föreslå verktygen för en positiv
befolkningsutveckling i regionen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 07/240

Medfinansiering av Interregprojektet "Region Midt - Skandinavia"
Finansieringsplan för Interregprojektet.
Interregmedel
125 000 kr
Krokom kommun
62 500 kr
Strömsund kommun
62 500 kr
Norge
125 000 kr Norska statliga Interregmedel
Norge
100 000 kr Nord-Tröndelags Fylkeskommun
Lierne kommun
62 500 kr
Röyrvik kommun
62 500 kr
Summa
600 000 kr
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till förslaget med en återkoppling till kommunfullmäktige
på vårsidan.
Maria Söderberg, C, bifaller Rolf Liljas yrkande om en återkoppling till
fullmäktige.
Propositionsordning
Efter ställd proposition på liggande förslag med återkoppling finner ordförande
att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Carl Jonsson, näringslivsrådgivare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 8

Dnr KS 08/009

Biblioteksplan 2008-2010
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige antar biblioteksplan 2008-2010.

Underlag för beslut
Biblioteken i Krokoms kommun lyder under barn- och utbildningsnämnden. I
kommunen finns huvudbibliotek i Krokom samt fem filialbibliotek och en
bokbuss. Filialen i Ås är ett integrerat folk- och skolbibliotek med lokal i Ås
skola. Filialen i Föllinge och Änge ä r samtidigt servicekontor. Alsen har ett
föreningsdrivet bibliotek.
1 januari 2005 utvidgades bibliotekslagen. Riksdagen fastslog att bibliotek och
bibliotekshuvudmän inom det allmäna biblioteksväsendet ska samverka och att
kommuner och landsting ska anta planer för verksamheten.
En biblioteksplan ska antas av kommunfullmäktige och syftet med planen är att
kartlägga den samlade biblioteksverksamheten i kommunen och upprätta mål
för de kommande åren.
Biblioteksplanen ska revideras vartannat år.
Beredande förslag
Biblioteksplan
Barn- och utbildningsnämnden den 19 december 2007.
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V yrkar bifall till förslaget.
Yttrar sig i ärendet gör även Tomas Lönneborg, Mp.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 9

Dnr KS 08/010

Internet- och e-strategi
Kommunstyrelsens beslut
1
2
3
4
5
6

Kommunstyrelsen antar föreslagen internet- och e-strategi
Ny webborganisation inrättas enl förslag
IT-strategigruppen utgör styrgrupp för definition och prioritering av
utvecklingsprojekt, inkl ombyggnad av kommunens webbplats.
Strategin delges fullmäktige för kännedom med anledning av direktiv i
budget om utvecklande av kommunens hemsida.
Föreslagen handlingsplan prövas och genomförs successivt utifrån
personella och ekonomiska resurser.
Ärendet återrapporteras till kommunstyrelsen efter att etapp 1 har
genomförts.

Underlag till beslut
Hösten 2007 har konsultföretaget ntech på uppdrag av kommunen genomfört
en förstudie, som resulterat i en Internet- och e-strategi för vår kommun.
Strategin innefattar vision och mål, webborganisation, handlingsplan med
förslag till utvecklingsprojekt.
Förslaget baseras på underlag, där representanter för alla berörda tidigare
kommit till tals via intervjuer, workshops eller enkäter. Strategin har också varit
utsänd på förhandsremiss till kommunchefens ledningsgrupp, IT- och
webbgruppen samt tillfrågade politiker.
I första hand föreslås en ny webborganisation inrättas och en ny webbplats
byggas. Den nya organisationen får i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan
med tydligt definierade projekt.
I detaljerad handlingsplan redovisas möjliga utvecklingsarbeten i två etapper
med övergripande ekonomiska och tekniska konsekvenser. Ambition och takten
på utvecklingsarbetet bestäms dock av tilldelade resurser såväl ekonomiskt
som personellt.
Sammanfattningsvis föreslås följande i strategin
 upprätta en ny webborganisation
 definiera och prioritera utvecklingsprojekt
 bygg om webbplatsen från grunden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 14
23 januari 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 9 (forts)

Dnr KS 08/010

Internet- och e-strategi
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar på en återrapport till kommunstyrelsen efter att etapp 1 är
genomförd.
Propositionsordning
Efter proposition på liggande förslag med tillägg om en återrapport finner
ordförande att det blir kommunstyrelsens beslut.
_____

Kopia

Justerandes signatur

IT-enheten
Adm chefen

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 15
23 januari 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 10

Dnr KS 08/011

Ändring av namn för myndighetsnämnden till bygg- och miljönämnden
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar ändra namn för myndighetsnämnden till
bygg- och miljönämnden.

Underlag för beslut
Förslag på namnändring har inkommit från myndighetsnämnden till
kommunfullmäktige.
Syftet är att underlätta för allmänheten att förstå var frågor om bygglov- planer
och miljöfrågor hanteras i kommunen.
Beredande förslag
Myndighetsnämndens sammanträdesprotokoll 2007-12-13
Yrkanden/förslag
Yttrar sig i ärendet gör Göte W Swén, M.
______

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 16
23 januari 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 11

Dnr KS 08/012

Reglemente för bygg- och miljönämnden
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar anta Reglemente för bygg- och
miljönämnden.

2

Reglementet kommer att gälla från och med 1 april 2008.

Bakgrund
Den 1 januari 2008 bildades en ny avdelning för bygg- och miljöfrågor under
myndighetsnämnden. I och med detta har bygg- och miljöavdelningen arbetat
med att se över nämndens reglemente.
De förändringar som genomförts är bland annat ett förtydligande i skrivningen
angående nämndens uppgift som trafiknämnd. Vidare har strukturen reviderats
och gjorts tydligare. En mening har lagts till under 3 § ”besluta om nämndens
förvaltningsorganisation inom de ramar och riktlinjer som fullmäktige fastställt.”
Underlag för beslut
Reglemente för bygg- och miljönämnden, antaget i myndighetsnämnden den 13
december 2007 § 209.
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar i § 11 att man ändrar skrivningen ”den till åldern äldste
ledamoten” till att vara ”den ledamoten med längst tjänstetid i nämnden”
Propositionsordning
Efter ställd proposition på liggande förslag med ändringsyrkande finner
ordförande att kommunstyrelsens bifaller detta.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 17
23 januari 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 12

Dnr KS 08/013

Ändring av reglementet för samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige antar, förutom § 2 angående expropriation som
strykes samt ändringar i §§ 11 och 15 i punkterna 2 och 3, reviderat
förslag på reglemente för samhällsbyggnadsnämnden gällande delegation
från kommunfullmäktige.

2

I § 11 ändras första meningen till att lyda
Om varken ordförande eller 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande
kan delta i ett helt sammanträde fullgör den ledamoten med längst tjänstetid i nämnden ordförandes uppgifter.

3

Efter första meningen i § 15 läggs en mening till som följer;
Denna ledamot får inte vara 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 16 januari 2009
Begäran om ändring av reglemente 16 nov 2007
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 4 dec 2007
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, föreslår i ändringsyrkande under § 11 att man istället för
vice ordförande skriver in 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande.
Rolf Lilja, S, yrkar i § 11 att man ändrar skrivningen ”den till åldern äldste
ledamoten” till att vara ”den ledamoten med längst tjänstetid i nämnden”.
Rolf Lilja, S, yrkar att man lägger till texten ”Denna ledamot får inte vara 1:e vice
ordförande eller 2:e vice ordförande”, efter första meningen i § 15.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 18
23 januari 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 12 (forts)

Dnr KS 08/013

Ändring av reglementet för samhällsbyggnadsnämnden
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller det.
Efter proposition på ändringsyrkande, i § 11, med tillägg av ”1:e vice ordförande
eller 2:e vice ordförande” finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter proposition på ändringsyrkande, i § 11, om att ändra till ” den ledamoten
med längst tjänstetid i nämnden” finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Efter proposition på tilläggsyrkande i § 15 finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 19
23 januari 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 13

Dnr KS 08/019

Ägardirektiv, konsortialavtal och bolagsordning för Länstrafiken i Jämtlands län
AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiv samt konsortialavtal och
bolagsordning för Länstrafiken enligt förslag.

Bakgrund
Årets bolagsstämma för Länstrafiken i Jämtlands län AB planeras hållas i juni.
Förslag till ägardirektiv är framtaget, liksom förslag till reviderat konsortialavtal
och bolagsordning med anledning av tillägg angående samhällsbetalda resor.
Gjorda justeringar är särskilt markerade i översända handlingar.
Underlag för beslut
Ägardirektiv till Länstrafiken i Jämtlands län AB
Konsortialavtal
Bolagsordning för Länstrafiken i Jämtlands län AB
Yrkanden/förslag
Maria Jacobsson, S, yrkar på en återredovisning över vad som är gjort gällande
handsfree, bälten och alkolås.
Maria Söderberg, C bifaller Maria Jacobssons, S, yrkande om en återrapport
gällande trafiksäkerhetsåtgärder.
Propositionsordning
Efter proposition på liggande förslag med en återredovisning över vad som är
gjort gällande handsfree, bälten och alkolås finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 20
23 januari 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 14

Dnr KS 08/004

Huvudmannaskap för personliga ombud för personer med psykiska
funktionshinder
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen förklarar att Krokoms kommun är beredd överta
huvudmannaskapet/ arbetsgivaransvaret för de personliga ombuden för
psykiskt funktionshindrade om berörda parter i samordningsförbundet Jsam godkänner denna lösning samt under förutsättning att
samverkansavtal sluts.

2

Förslag till samverkansavtal föreläggs länets kommuner för godkännande
vid Kommunförbundet i Jämtlands läns styrelsemöte den 21 jan 2008.
Rapport samt godkännande sker till kommunstyrelsen den 20 februari.

3

Tidpunkt och övriga villkor för överförande av huvudmannaskapet sker
enligt överenskommelse med J-samförbundet.

Bakgrund
Kommunerna i länet har sen 1 jan 2002 bedrivit gemensam ombudsverksamhet
för personer med psykiska funktionshinder. De första åren stod Östersunds
kommun som huvudman med stöd av samverkansavtal med övriga kommuner i
länet.
I december 2005 bildades enligt lagen om finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade i
Jämtlands län, J-sam.
Alla länets kommuner, landstinget, länsarbetsnämnden och försäkringskassans
länsorganisation ingår som parter i förbundet.
I samband med J-samförbundets bildande övergick ombudens anställning till
förbundet.
Efter revisionspåpekande att förbundet ska ge stöd till ombudsverksamheten, ej
bedriva
verksamheten i egen regi har förfrågan på nytt gjorts till kommunerna om
återtagande av
arbetsgivaransvar för ombuden.
Den personliga ombudsverksamheten (4 ombud) samt 50% arbetsledning
kommer i likhet
med nuvarande lösning att finansieras av samordningsförbundet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

Kommunstyrelsen

Ks § 14 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 21
23 januari 2008

Dnr KS 08/004

Huvudmannaskap för personliga ombud för personer med psykiska
funktionshinder
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 12 december 2007
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, vill i tilläggsyrkande att det i punkten 1 läggs till att det sker
under förutsättning att samverkansavtal sluts.
Övriga som yttrar sig är Christer Toft, S samt Stefan Wikén, S.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samordningsförbundet J-sam
Länets kommuner
Adm chef Siv Gahlin

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 22
23 januari 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 15

Dnr KS 08/021

Igångsättningstillstånd för projekt Avloppsrening Rödön
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar om igångsättningstillstånd för projektet
Avloppsrening Rödön.

2

Investeringen kostnadsberäknas till totalt ca 9,8 mkr och finns inom
beslutad investeringsbudget.

Bakgrund
Avloppsreningsverket på Rödön har av Myndighetsnämnden den 26 augusti
2002, fått föreläggande att åtgärda nuvarande brister.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 30 maj 2007, att
förorda ett nytt reningsverk en kilometer väster om befintlig anläggning. Det nya
reningsverket blir dimensionerat för 500 personer och uppfyller en hög
reningsgrad och kan betjäna både boende i området samt ge möjlighet till
ytterligare permanentboende i nuvarande fritidshus. Nybyggnaden av
avloppsreningsverket planeras i två etapper och påbörjas under 2008 för
färdigställande 2009. Igångsättningstillstånd begärs hos kommunstyrelsen för
båda etapperna.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 16 januari 2008
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 30 maj 2007
Ordförandebeslut 8 januari 2008
_____

Utdrag

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden
Myndighetsnämnden
Ekonomichefen

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 23
23 januari 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 16

Dnr KS 08/022

Jämtlands Gymnasieförbund, verksamhetsplan 2008/2009 samt budget 2008
med flerårsplan
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan 2008/2009 och budget
2008 med flerårsplan antagen i direktionen för Jämtlands
Gymnasieförbund 2007-12-14.

Bakgrund
Verksamhetsplanens syfte är att styra förbundets verksamhet i enlighet med
lagar, förordningar samt i ägarnas intresse. Verksamhetsplanen ska ligga till
grund för framtagande av planer och mål på enhets- och programnivå inom
förbundet. Den ska vara styrande för andra förbundsövergripande riktlinjer.
Planen ska revideras varje år.
Jämlands Gymnasieförbund redovisade i bokslut 2006 ett överskott med 13 347
100 kronor.
Överskottet balanserades och öronmärktes för framtida ökade kostnader. Stora
delar av överskottet var av engångskaraktär, varav den största delen var
överkott av pensioner som för 2007 prognostiserar ett motsvarande underskott.
Ersättningen till förbundet har för år 2008 uppräknats med 3,5% för
personalkostnader och 2,0% för verksamhetskostnader. Jämfört med
innevarande läsår ökar medlemskommunernas elevantal med 41 elever inför
läsåret 2008/2009, varav Krokoms elevantal beräknas minska med -12 elever.
Inför 2009 står förbundet inför minskande elevkullar. Minskningen av antalet
gymnasieelever mellan 2009 och 2016 i förbundets medlemskommuner och i
länet är betydande. Jämtlands Gymnasieförbund varnar för att takten i
elevminskningen är så pass stor att det trots god planering kan bli besvärligt att
hantera kostnader i samband med grupp- och lokal-minskningar.
Friskoleetableringarna på gymnasienivå och därmed nödvändiga strukturförändringar kopplat till detta i samband med elevnedgången, kommer troligen
att prägla
viss del av den framtida organisationen som inleds vid ingången av 2008.
På grund av den omorganisation som sker från om med den 1 januari 2008, har
det inte varit möjligt att göra en budget uppdelat på de olika
verksamhetsområderna. Målsättningen är att de påverkbara kostnaderna ska ut
till de nya rektorsområden som bildats och att de fasta
Kostnaderna kopplade till avtal, t ex hyror, elevhälsa och serviceavtal ska
administreras centralt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 24
23 januari 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 16 (forts)

Dnr KS 08/022

Jämtlands Gymnasieförbund, verksamhetsplan 2008/2009 samt budget 2008
med flerårsplan
Inför verksamhetsåret 2008 har förbundet förlorat vuxenutbildningen inom
gymnasiet i Östersund genom en upphandling. Kvar av Komvux blir Grundvux
och Särvux samt viss yrkesutbildning. Övrig verksamhet läggs ner,
Vuxenutbildningsuppdraget som förbundet har åtagit sig för Östersunds och
Bräcke kommuner finns till innehåll och ekonomi beskrivet i särskilda avtal.
Gymnasieskolan bedöms få väsentligt fler ungdomselever med
invandrarbakgrund de kommande åren. För elever med asylstatus söker
gymnasieförbundet ersättningar direkt från migrationsverket. För elever med
permanent uppehållstillstånd kan finansieringen över tid bli mer problematisk
eftersom eleverna i målgruppen i flera fall har behov av extra stöd.
Regeringen har tillsatt en utredning för att ta fram ett beslutsunderlag för hur en
ny gymnasieskola –Gy 09- ska utformas. I direktiven framgår att regeringen
tänker sig tre huvudsakliga ingångar i gymnasieskolan: en studieförberedande,
en yrkesförberedande samt en lärlingsutbildning. Utredningen ska vara klar i
slutet av mars 2008. Ett riksdagsbeslut väntas våren 2009 för att de första
eleverna ska kunna påbörja sin utbildning i det nya systemet höstterminen
2010. En mindre del av reformarbetet, frisöket, genomförs med start vid
intagningen 2008.
Samtidigt pågår bland annat större utredningar kring en ny skollag, ett nytt
betygssystem och en ny lärarutbildning. Även vuxenutbildningen är i förändring,
där utredning påbörjats med eventuella möjligheter att etablera fristående
skolor. Sammantaget kommer de nationella förändringsinitiativen troligen att
medföra betydande konsekvenser för gymnasieskolans utveckling under de
kommande åren.
Underlag för beslut
Verksamhetsplan 2008/2009 och budget 2008 med flerårsplan
Protokoll Jämtlands Gymnasieförbund 2007-12-14
__
Kopia

Justerandes signatur

Jämtlands Gymnasieförbund
Bräcke, Ragunda och Östersunds kommuner
Ekonomichefen
Revisorerna

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 25
23 januari 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 17

Dnr KS 07/337

Ändrad delegation för godkännande av igångsättning av investeringar
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsens presidium delegation
att godkänna igångsättning av investeringar över 500.000 kronor som
finns i redan godkänd investeringsbudget. Ändringen gäller från och med
den 1 mars 2008.

2

Kommunfullmäktige återtar delegationen till kommunstyrelsen.

Underlag för beslut
I kommunfullmäktigebeslut av den 25 november 2004 (som en del av beslut om
budget 2005, plan 2006 - 2007), fick kommunstyrelsen rätt att godkänna
investeringar över 500.000 kronor.
Investeringsbudgeten är en del av kommunens totala budget. Den är således
redan beslutad och godkänd. Så länge igångsättning av investeringar följer
denna plan överväger fördelarna, som främst ger en snabbare process, med att
istället låta kommunstyrelsens presidium godkänna detta.
Dock finns skäl för att även fortsättningsvis låta godkännandet ligga på en nivå
över den verksamhet/nämnd som äger investeringsutrymmet. Det kan finnas
tillfällen då en prioriteringsordning behöver omprövas och då är koncernperspektivet nödvändigt.
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar avslag på liggande förslag.
Rolf Lilja, S, yrkar avslag på liggande förslag.
Göte W Swén, M, yrkar bifall till liggande förslag.
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till liggande förslag.
Övriga som yttrar sig i ärendet är Stefan Wikén, S och Anne Catrine Hedman,
Kd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 26
23 januari 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 17 (forts)

Dnr KS 07/337

Ändrar delegation för godkännande av igångsättning av investeringar
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut och det är bifall till liggande förslag samt avslag
till detsamma.
Ordförande ställer dessa två förslag mot varandra, bifall mot avslag. Efter
proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag.
Votering begärs och verkställs.
De som bifaller förslaget röstar Ja och de som avslår förslaget röstar Nej.
röstsiffrorna blir 6 Ja, 6 Nej och 1 avstår från att rösta. Med sin utslagsröst
finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Jörgen Blom, V, reserverar sig till förmån för egna
yrkanden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 27
23 januari 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 18

Dnr 07/312

Utredning avseende näringslivsorganisationen i Krokoms kommun och
förändring av näringslivsavdelningen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens presidium utgör ett
näringslivspolitiskt utskott.

2

Näringslivskontoret kvarstår inom kommunstyrelsens verksamheter och
näringslivschefen underställs kommunchefen. Arbetsuppgifterna fokuseras
till företagskontakter, etableringsfrågor, stödfrågor, EU-ansökningar och
projekt, landsbygds-, turistfrågor, industri- och företagslokaler.
Lotsfunktionen ingår i näringlivsrådgivarnas arbetsuppgift.

3

Näringslivschefstjänsten har utlysts i december och tillsätts.

4

Kultur- och Idrottsfrågor inklusive folkhälsa och föreningsverksamhet
placeras i barn- och utbildningsnämnden tillsammans med biblioteket och
kulturskolan.

5

Ett integrationsråd med förtroendevalda från kommunstyrelsen,
nämnderna och Krokomsbostäder AB tillsätts. Rådet återrapporter om
integrationsfrågor till kommunstyrelsen och respektive nämnd.

6

Integration samt navigator, projektet som söks ur socialfonden för
arbetsmarknads-insatser unga och flyktingar, placeras i socialnämnden
inom individ och familjeomsorg. En alternativ finansiering tas fram, som
säkerhet, om bidrag ur socialfonden inte skulle beviljas.

7

Näringlivsrådet läggs ner.

8

Vuxenutbildningens område återkommer till senare beslut i april.
Kommunfullmäktige beslutade 21 november 2007 att verksamheten
läggs ut på entreprenad.

Bakgrund
Genom beslut i Kommunstyrelsen 23 maj 2007 och Kommunfullmäktige 13 juni
2007 har uppdragits till kommunchef Elisabet Sjöström att utreda hur
kommunens näringslivsorganisation ska utformas. Kommunchefen har i sin tur
utsett tillförordnad näringslivschef att genomföra utredningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 28
23 januari 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 18 (forts)

Dnr 07/312

Utredning avseende näringslivsorganisationen i Krokoms kommun och
förändring av näringslivsavdelningen
Utredningen kan indelas i två huvudavsnitt:
1
hur ska kommunens interna näringslivsfrågor inklusive näringslivskontoret
organiseras och
2
hur ska kontakterna med företagen/näringslivet och näringslivsorganisationerna formaliseras.
Utredningen har genomförts i form av intervjuer av anställda tjänstemän,
politiker, näringslivsorganisationer, enskilda företagare samt föreningar.
Bakgrund, avsnitt 1 angående organisation för verksamheterna ingående i
näringslivavdelningen.
Upplevelsen som ett flertal ger uttryck för, är att näringslivskontoret och
näringlivschefen har ansvaret för allt för många frågor och att företagen,
företagarna och de rena näringslivsfrågorna inte finns i fokus. Istället bör en
koncentration ske på etableringar, företagsstöd, markfrågor, industrilokalfrågor,
företagsbesök mm.
Till näringslivskontoret är förutom nämnda fokusfrågor f n följande frågor
kopplade:
vuxenutbildningen
kulturfrågorna
idrottsfrågorna och föreningsverksamhetstöd samt folkhälsa
navigator, projekt för arbetsmarknadsfrågorna, ansökan inlämnad till
Socialfonden
integrationsfrågorna
lotsfunktion för bygglovs- och myndighetshantering
Det finns naturligtvis många fördelar och skäl till att dessa frågor är kopplade till
näringslivskontoret. Vid intervjuer med anställda inom ovanstående områden
framhålls
att
Vuxenutbildningen ska stötta näringslivets utbildningsbehov, att kopplingen mot
arbetsmarknad och arbetsförmedlingsåtgärder varit tydlig och att
vuxenutbildningen kan ses som en tillväxtfaktor
Kulturfrågorna och idrottslivet är viktiga infrastrukturfrågor för trivsel och
utveckling för medborgarna och därmed också för företagsklimatet
Arbetsmarknadsfrågorna är viktiga för att få in ungdomar och andra i arbetslivet.
Ändrade regler för bl a Arbetsförmedlingarna gör dock att verksamheten
förändras

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 29
23 januari 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 18 (forts)

Dnr 07/312

Utredning avseende näringslivsorganisationen i Krokoms kommun och
förändring av näringslivsavdelningen
Integrationsfrågorna vill av dess handläggare känna koppling till näringslivet för
att markera att det är arbetslinjen som eftersträvas bland flyktingarna
Lotsfunktionen innebär att en av Miljöinspektörerna i ett 20-tal ärenden varje år
hjälpt företag igenom regelverk mm som främst har med tillståndsgivning och
myndighetsutövning att göra. Vid kommande organisationsförändring inom
kommunen är denna lösning ej möjlig att behålla p g a jävssituationen.
Slutsatser
Många av de som idag är underställda näringslivschefen/näringslivskontoret
betonar vikten av att även fortsättningsvis tillhöra den enheten. Man menar att
det visar på viljeinriktningen att ingå i ett framtida näringslivsinriktat arbete.
Samtidigt säger flera att man jobbar mycket självständigt, att man fått dålig
stöttning från näringslivskontoret. Det kan vara en uppfattning att det i första
hand handlar om en psykologisk positiv känsla hos de berörda medarbetarna,
snarare än en reell nytta vart man hör hemma. Därför är det fullt möjligt att göra
omfördelningar av vissa verksamheter från näringslivskontoret till andra
förvaltningar utan att tappa i kvalitet. Tvärtom kan sådana omfördelningar öka
dessa verksamheters kvalité. Kommunmedborgarna är mest intresserade av att
deras efterfrågade tjänster fungerar på bästa sätt. Organisationstillhörigheten
spelar alltså mindre roll än vad som i realiteten utförs
för medborgarna.

Det är betydligt viktigare för integrationen och navigator/arbetsmarknad att
Krokoms kommun upplevs som en mer företagsvänlig kommun. Då skapas jobb
till flyktingar, ungdomar och arbetslösa. Dessa gynnas alltså av en mer
utåtriktad näringslivsorganisation.
Om Krokom ska kunna leva upp till förväntningarna att bli en ännu bättre och
företagsvänligare kommun att verka i är det mycket viktigt att fokusfrågorna får
en större och mer framträdande plats inom näringslivskontoret.
Näringslivschefen måste få större utrymme i sin tjänst till dessa frågor. Med
nuvarande organisation binds tiden i hög grad upp till interna möten,
personalledning och administration. Näringslivschefen ska synas och verka –
tillsammans med kommunledningen- ute bland företagen och företagsamheten i
första hand.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 30
23 januari 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 18 (forts)

Dnr 07/312

Utredning avseende näringslivsorganisationen i Krokoms kommun och
förändring av näringslivsavdelningen
Alternativa förslag till beslut
vissa delar inom det kommande näringslivskontoret behålls. Nackdelen är då att
fokuseringsgraden minskar
ett kommunledningskontor under kommunchefen inrättas, där nuvarande
näringslivskontorets delar ingår. Nackdelen är att kommunchefen binds upp i
dagliga arbetsledningsfrågor.
de ingående delarna placeras på annat sätt än ovan föreslaget
Bakgrund, avsnitt 2 angående näringslivskontakter
Det nuvarande näringslivsrådet bildades 2001. Syftet var att få till ett bättre
samarbete mellan kommun och näringsliv, att förbättra förutsättningarna för
företagande och att företagare skulle underlätta för tjänstemän och politiker att
prioritera olika insatser som riktas till näringslivet. Rådets syfte var också att
vara länken mellan näringslivet och kommunens förtroendevalda/tjänstemän. I
en dialog inhämtas synpunkter och förslag.
Efterhand som åren gått har intresset för att delta i näringslivsrådets möten och
arbete kraftigt avtagit. De senaste åren har aktiviteten varit mycket låg. Samma
utveckling kan ses även i de flesta lokala
näringslivsföreningarna/organisationerna inom kommunen. Många har lagt ned
eller bordlagt sin verksamhet. Liknande utveckling kan ses i många andra
kommuner. Beroende på lokala variationer och behov är det ett naturligt
scenario att så sker, liksom att det i vissa områden går åt motsatt håll.
De enskilda företagarna föredrar i dagsläget direktkontakt med kommunens
politiska ledning och tjänstemän. När det gäller övergripande frågor i
kommunen som rör företagare och företag föredrar man också direktkontakt i
form av samlingar i form av frukostmöten, kvällsmöten, branschmöten etc, allt
efter behov och läge.
Slutsatser
Av de intervjuade ordförandena i de lokala
näringslivsföreningarna/organisationerna och intervjuer med enskilda företagare
är det ingen som förordar att näringslivsrådet ska vara kvar. Alla förordar
nedläggning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 31
23 januari 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 18 (forts)

Dnr 07/312

Utredning avseende näringslivsorganisationen i Krokoms kommun och
förändring av näringslivsavdelningen
Tidplan för ärendets hantering
5 dec
11 dec
19 dec
15 jan
23 jan
13 feb

Kommunstyrelsen information
Socialnämnden information
Barn- och utbildningsnämnden information
Kommunstyrelsens presidium
Kommunstyrelsen förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslut

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 17 januari 2008
MBL protokoll centrala samverkansgruppen, CESAM 22 november 2007
MBL protokoll kommunstyrelsens samverkansgrupp, KOSAM 4 december 2007
Socialnämndens protokoll 11 december 2007
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 19 december 2007
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar i tillägg att man i punkten 6 lägger in en alternativ finansiering
som säkerhet om pengar från socialfonden inte skulle beviljas. Rolf Lilja, S,
yrkar även att integration och navigator läggs som en egen enhet under
kommunstyrelsen.
Jörgen Blom, V, bifaller Rolf Liljas, S, ändringsyrkande.
Anne Catrine Hedman, Kd, yrkar bifall till liggande förslag.
Christer Toft, S, yrkar bifall till Rolf Liljas, S, yrkanden.
Göte W Swén, M, yrkar bifall till tilläggsyrkandet om alternativ finansiering.
Övriga som yttrar sig är Maria Söderberg, C, Ulf Jonasson, C

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 32
23 januari 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 18 (forts)

Dnr 07/312

Utredning avseende näringslivsorganisationen i Krokoms kommun och
förändring av näringslivsavdelningen
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på punkterna 1 - 5 och 7 - 8 med en del
redaktionella ändringar. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller
punkterna.
Efter proposition på liggande förslag i punkten 6, bifall mot avslag, finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag.
Efter proposition på Rolf Liljas, S, förslag, bifall mott avslag, finner ordförande
att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
_____
Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkande från Rolf Lilja, S, om en
alternativ finansiering och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
_____
Owen Laws, Mp, deltar ej i beslutet på grund av jäv.
Utdrag

Justerandes signatur

Näringslivsrådet, Idrottsalliansen, Turistkompaniet
Nämnderna
Ekonomichefen
Personalchefen

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 33
23 januari 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 19

Dnr KS 08/023

Taxa enligt plan- och bygglagen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att anta Plan- och bygglovtaxa 2004 enligt
kommunförbundets normaltaxa med ändringar enligt bifogat förslag.

2

Kommunfullmäktige beslutar att vid tidsdebitering tillämpa timavgift om
650 kr per påbörjad timme.

3

Kommunfullmäktige beslutar att tidigare beslut fattat av
kommunfullmäktige den 27 april 2005 att höja avgiften till 1 800 kr för
positivt förhandsbesked upphävs.

4

Kommunfullmäktige beslutar att ”§ 4 indexreglering” ska gälla för taxan.

Bakgrund
Den 1 januari 2008 bildades en ny avdelning för bygg- och miljöfrågor under
myndighetsnämnden. I och med detta har bygg- och miljöavdelningen arbetat
med att se över de taxor som finns.
Plan- och bygglovtaxa 2004 består av en tryckt skrift i bokform och har tidigare
tillämpats av bygglovenheten. I underlag för beslut redovisas endast föreslagna
förändringar i avgifterna i bilaga 1.
För att bättre täcka den faktiska kostnaden för handläggning av bygganmälan
gällande eldstad och rökkanal föreslås avgiften höjas från 372 kr till 682 kr,
tabell 1 i bilaga 1.
I tabellerna anges G=grundbelopp (indexregleras årligen) som fastställdes till
30 kr av kommunfullmäktige den 27 november 2003. Efter indexreglering blir
grundbeloppet 31 kr under år 2008.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2005 att höja avgiften till
1 800 kr för positivt förhandsbesked då det framkommit att avgiften var satt
alldeles för lågt. Nytt förslag innebär att kommunförbundets taxa tillämpas,
tabell 1, varför tidigare beslut föreslås upphävas.
Avgiften för strandskyddsdispens föreslås sänkas för att bättre stämma överens
med den faktiska kostnaden för handläggning.
När det gäller avgiften för nybyggnadskarta för enbostadshus/enstaka byggnad
föreslås denna höjas från 4 650 kr till 7 440 kr, tabell 1, för att bättre täcka de
faktiska kostnaderna för handläggning.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 34
23 januari 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 19 (forts)

Dnr KS 08/023

Taxa enligt plan- och bygglagen
Avgifterna för tillstånd till hantering av brandfarliga varor föreslås förändras
enligt tabell 2 i bilaga 1, för att bättre stämma överens med nedlagd
handläggningstid.
I taxan anges tidsdebitering i vissa typer av ärenden bland annat, dominant
skorsten, marklov, i ärenden gällande nybyggnadskarta som kräver ytterligare
handläggning utöver normalfallet. Det kan även gälla avslag för bygglov där
avgift tas ut för nedlagd handläggningstid, avgiften får dock inte överstiga
bygglovavgiften. Utifrån kommunförbundets normaltaxa föreslås timavgiften
fastställas till 650 kr (indexregleras årligen) för år 2008.
§ 4 Indexreglering
Nämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa
fastställd timtaxa (timavgift) samt grundbeloppet med en procentsats som
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex
(totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för
indexuppräckning är oktober månad 2007.
Underlag för beslut
Plan- och bygglovtaxa 2004.
Förslag till ändring, bilaga 1.
Taxan antagen i myndighetsnämnden den 17 januari 2008 § 10.
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till liggande förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 35
23 januari 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 20

Dnr KS 08/024

Taxa enligt djurskyddslagen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändring i Taxa enligt
djurskyddslagen.

2

Taxan kommer att gälla från och med 1 april 2008.

Bakgrund
Den 1 januari 2008 bildades en ny avdelning för bygg- och miljöfrågor under
myndighetsnämnden. I och med detta har bygg- och miljöavdelningen arbetat
med att se över de taxor som finns.
Förändringar som genomförts är bland annat att hänvisning till lagstiftningen är
reviderad och två nya punkter tillkommit i taxan daterad 28 december 2007.
Punkterna är c och d i 4 § Avgifter för tillsyn.
Timavgift är från år 2008 efter indexreglering 679 kr. Indexreglering sker årligen.
Underlag för beslut
Taxa enligt djurskyddslagen daterad 28 december 2007.
Taxan antagen i myndighetsnämnden den 17 januari 2008 § 8.
Yrkanden/förslag
Yttrar sig i ärendet gör Ulf Jonasson, C och Göte W Swén, M.

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 36
23 januari 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 21

Dnr KS 08/026

Angående anmälan om etnisk diskriminering
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar avvisa förlikningsbudet.

Bakgrund
Jovnevaeri sameby har i juli 2005 till DO ingivit anmälan mot Krokoms kommun
till DO avseende diskriminering. Som grund åberopar samebyn att den inte
behandlats som sakägare i vissa bygglovärenden trots att Kammarrätten i dom
2003 uttalat att sameby är sakägare beträffande bygglovärenden som gäller
byggande på samebyns vinterbetesmark.
Kommunen har beredvilligt ställt upp med all information som DO önskat, bland
annat vid sammanträde i Stockholm. Kommunen har bland annat redovisat att
den hanterat ärendena enligt en överenskommelse med samebyn som funnits
sedan 1970-talet och som tillkommit under överinseende av Planverket.
DO har i skrivelse den 4 december 2007 meddelat att DO är beredd att föra en
skadeståndstalan i tingsrätten för de enskilda näringsidkarna i samebyn mot
Krokoms kommun. DO:s talan kommer att gälla tre ärenden i Åkersjöns by.
Enligt DO bör kommunen ta kontakt med handläggaren om kommunen vill
diskutera en lösning utom domstol.
Underlag för beslut
DO har på förfrågan om belopp för förlikning uppgivit 1 450 000 kr, vilket är
samma belopp som DO avser att yrka i rättegång. DO skriver på sin hemsida:
”Krokoms kommun underlåter rutinmässigt att höra samebyar i
bygglovsärenden som påverkar samebyarnas renbetesmarker”. Detta uttalande
ingår i ett särskilt arbete med att belysa samers erfarenhet av diskriminering.
Ärendet kan alltså ha prejudicerande betydelse.
DO:s agerande kan inte uppfattas på annat sätt än att DO inte önskar en
förlikning utan vill pröva saken i domstol.

Yrkanden/förslag
Yttrar sig i ärendet gör Göte W Swén, M, Jörgen Blom, V, Maria Söderberg, C,
Owen Laws, Mp, Judith Hult, S, Rolf Lilja, S, Tomas Lönneborg, Mp.
_____

Kopia
Justerandes signatur

Diskrimineringsombudsmannen
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 37
23 januari 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 22

Dnr KS 08/030

Igångsättningstillstånd rörande exploatering av Sånghusvallen
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar om igångsättningstillstånd för exploateringsprojektet Sånghusvallen, Ås.

2

Exploateringen kostnadsberäknas till totalt cirka 39 mkr inklusive
förberedelser för VA-anslutningar till VA-nätet för Blomsterhagen,
Stallbacken samt Åsbacken.

Bakgrund
Kommunen har antagit , den 8 november 2006, en fördjupad översiktsplan för
Södra Ås där Sånghusvallen med flera pekas ut som områden avsedd för
bostadsändamål. En detaljplan för Sånghusvallen etapp 1 har antagits den 4
december 2006 och planarbetet med etapp 2 pågår och starttillstånd för
planarbete med etapp 3 har inlämnats till samhällsbyggnadsnämnden.
Färdigställande av exploatering av Sånghusvallen etapperna 1 - 3 för cirka 103
villatomter samt förberedande för VA-anslutningar till VA-nätet för
Blomsterhagen, Stallbacken och Åsbacken beräknas uppgå till cirka 39 mkr.
Kostnader för exploatering av
etapp 1
ca 15,9 mkr
etapp 2
ca 11,1 mkr
etapp 3
ca 10,1 mkr
Blomsterhagen
ca 0,65 mkr
Stallbacken
ca 0,60 mkr
Åsbacken
ca 0,65 mkr
Totalt
ca 39 mkr
Exploateringen av området planeras ske i flera etapper, påbörjas under 2008
och färdigställs preliminärt under 2012.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 18 januari 2008
Ordförandebeslut 18 januari 2008
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till förslaget.
_____
Kopia
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomichefen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 38
23 januari 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 23
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
Dnr KS 07/055
Listor över färdtjänstbeslut 071101-071231
(Se separat mapp)
1

2

Dnr KS 07/007
Tillförordnad kommunchef, firmatecknare och
beslutsattestant under kommunchefens ledighet
071227-080102
Dnr KS 07/304
Registrerade föreningar för lotteri enligt 17 § lotterilagen

Dnr KS 07/345
Ny lön till kommunchef enl HÖK 05, löneavtal 05,
§ 2 löneöversyn avseende 2007, fr o m 070401
_____

Färdtjänsthandläggare

Kommunchef

Idrottssamordnare

3

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Ks ordf

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 39
23 januari 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 24
Delgivningar
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

Dnr 20
Jämtlands läns landsting: Fri sikt nr 2 - 2007

2

Dnr 22
Kommunala Pensionärsrådet: sammanträdesprotokoll 2007-12-04

3

Handikapprådet: sammanträdesprotokoll 2007-12-18

4

Dnr 23
Sveriges Kommuner och Landsting: bryt-punkt, demokratins förnyelse

5

Sveriges Kommuner och Landsting: 071016, överenskommelse mellan
staten och SKL om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år 2008

6

Sveriges Kommuner och Landsting: 071121, Ibn Rushd, nytt statsbidragsberättigat studieförbund

7

Sveriges Kommuner och Landsting: 071123, skrift om den kommunala
revisionens förtroende

8

Sveriges Kommuner och Landsting: 071214, metod- och idéskrift om
samverkan med civilsamhället - den sociala ekonomin

9

Sveriges Kommuner och Landsting: 071214, höjning av omkostnadsersättning till uppdragstagare i rekommendationer för år 2008

10

Dnr 25
Sveriges Riksdag: riksdagens årsbok 2006/07 på lättläst svenska

11

Dnr 26
Domstolsverket: Nämndemannakårens sammansättning, kartläggning av
kåren samt utvärdering av rekryteringsarbetet valet 2006

12

Dnr 28
Jämtlands Gymnasieförbund: 071109, protokollsutdrag, § 70,
sammanträdestider 2008 för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund

13

Justerandes signatur

Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund: direktionens protokoll 2007-1120

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 40
23 januari 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 24 (forts)
Delgivningar

14

Dnr 28
Barnombudsmannen: 071130, barnombudsmannens insamling av
uppgifter om genomförandet av FN:s konventions om barnets rättigheter
(barnkonventionen)

15

Statens Bostadsomvandling AB, Sbo: 0712, ny broschyr om Sbo

16

Boverket: 071216, beslut om utvecklingsbidrag enligt förordningen
(1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler

17

Skolverket: 071217, beslutsmeddelande ang statsbidrag för elever från
nordiska länder

18

Malvorna: 071219, projektet avslutat december 2007. Forskarrapport och
informationsmaterial

19

Dnr 07/203
Vägverket/Banverket: 071025, ledsagning för funktionshindrade inom
kollektivtrafiken

20

Dnr 07/226
Jämtlands läns nämndemannaförening: 071217, bidrag avseende
nämndemän valda för mandatperioden 2007-2010

21

Dnr 07/237
Viveka i Luleå: 0711, Tack för att ni är så KLOKA och säger nej till
uranbrytningen!

22

Dnr 07/279
Samhällsbyggnadsnämnden: 071204, protokollsutdrag, § 85,
handläggning av ärenden om prövning av förvärstillstånd

23

Dnr 07/289
Länsstyrelsen Jämtlands län: 071120, protokoll ang förordnande av vigseloch registreringsförrättare, Elisabeth Friberg och Göte W. Swén

24

Dnr 07/321
Samhällsbyggnadsnämnden: 071204, protokollsutdrag, § 84, inköp av
mark i Aspås

25

Dnr 07/327
Regeringen, socialdep: 071219, beslut ang ansökan om tillstånd att
bedriva försöksverksamhet med komplement till färdtjänst

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 41
23 januari 2008

Ks § 24 (forts)
Delgivningar
Dnr 07/335
26 Barn- och utbildningsnämnden: 071219, protokollsutdrag, § 80, begäran
om investeringsmedel
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

