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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 1
2 april 2008

Kommunstyrelsen
Plats och tid:

Almdalen, Apotekshuset, Krokom
Onsdagen den 2 april 2008, kl 08.30 – 17.30

Beslutande:

Maria Söderberg, C, ordf
Roland Larsamo, M, tjg ers från 10.40 för Göte W Swén, M
Evert Fogelberg, Fp, tjg ers till 10.40 för Göte W Swén, M
Rolf Lilja, S, från 10.40
Judith Hult, S, tjg ers till 10.40 för Rolf Lilja, S samt tjg ers för Marina
Edfeldt Åsenlund, S 16.35 – 17.30
Ulf Jonasson, C
Elisabeth Friberg, C
Owen Laws, Mp,ej § 43
Evert Fogelberg, Fp, tjg ers för Owen Laws, Mp, § 43
AnneCatrine Hedman, Kd
Agneta Gabrielsson, Fp
Mi Bringsaas, S, tjg ers för Maria Jacobsson, S
Christer Toft, S
Marina Edfeldt-Åsenlund, S, till 16.35
Stefan Wikén, S
Jörgen Blom, V

Övriga
deltagande:

Anette Lihuvudh, sekreterare
Elisabet Sjöström, kommunchef
Judith Hult, S, ej tjg ers 10.40 – 16.35
Evert Fogelberg, Fp, ej tjg ers 10.40 – 17.30

Utses att justera:

Mi Bringsaas och Owen Laws

Justeringens
plats och tid:

Kommunhuset, Krokom, den 14 april 2008

Underskrifter

Sekreterare:

…………………………………………….

Anette Lihuvudh
Ordförande:

Paragrafer: 37

- 55

……………………………………………...

Maria Söderberg
Justerande:

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

Mi Bringsaas

Owen Laws

Elisabeth Friberg, § 43

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdes
datum:
2
Datum för anslags
uppsättande:

april 2008

15 april 2008

Datum för anslags
nedtagande: 6

maj 2008

Förvaringsplats
för protokollet:

Kommunhuset, Krokom, kansliet

Underskrift:

…………………………………………………..

Anette Lihuvudh
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 2
2 april 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 37

Dnr KS 08/028

Informationer
Kommunstyrelsen får information enligt följande:
*
*
*
*
*

Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund, Michael Gisslén,
förbundschef
Årsredovisning, Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Samverkansavtal med länets kommuner samt uppdragsavtal med
J-sam, Siv Gahlin, administrativ chef
Företagshälsovård, Elisabet Sjöström, kommunchef
Regionfrågan, information från mötet i Sundsvall, Maria Söderberg,
kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsen ajournerar sig för partigruppmöten och lunch klockan
10.30 – 13.00. En ajournering begärs som inkluderar eftermiddagskaffe,
klockan 14.20 – 14.45. Kommunstyrelsen har ytterligare en ajournering klockan
16.50 - 17.00.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 3
2 april 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 38

Dnr KS 08/025

Taxa inom miljöbalkens område
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa inom miljöbalkens område.

2

Taxan kommer att gälla från och med den 1 juli 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 nya sifferkoder för identifiering av verksamheter används.
Vid bestämmande av tillsynstid per år föreslås att den lägre tillsynstiden enligt
förslag från Kommunförbundet om tidsåtgång för objekt med fasta tillsynsavgifter tillämpas.
Strandskyddsdispens som tidigare funnits med i taxa inom miljöbalkens område
har lyfts ut eftersom den avgiften finns med i Plan- och bygglovtaxa 2004.
Timavgift är från år 2008 efter indexreglering 679 kronor. Indexreglering sker
årligen.
Underlag för beslut
Taxa inom miljöbalkens område daterad 13 februari 2008.
Taxan antagen i myndighetsnämnden den 22 februari 2008, § 45.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 4
2 april 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 39

Dnr KS 08/104

Samverkan kring Lärcentrum
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar uttala sig positivt för en samverkan kring
Lärcentrum för en period avseende åren 2009-2011. Ärendet upptas i
budgetberedningen inför budget 2009.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Lärcentraprojektet under åren 2001 till 2005 utvecklade former för samarbete
kring Lärcentra i länets kommuner. Utgångspunkten var att all operativ
verksamhet sker i kommunerna som äger och driver sina egna Lärcentra.
Kommunförbundet har en gemensam stödfunktion för Lärcentra som upphör i
december 2008.
2008-2010 kommer Lärcentra att nyttjas i samarbete med ALMI´s EU-projekt
”Entreprenörskap och nyföretagande”, där kommunerna medfinansierar 3, 6
Mkr och Kommunförbundet 1,2 Mkr, totalt 4,8 Mkr.
Kommunerna kommer att erhålla hyra till sina Lärcentra , där Krokoms kommun
får avsättning för 7 platser á 56 tkr/år under perioden.
En förfrågan har inkommit från Kommunförbundets styrelse angående intresse
att fortsätta delta i samverkan kring Lärcentra för år 2009-2012.
En årlig kostnad är beräknad till 850 tkr med fördelning per invånare, vilket för
Krokoms del innebär ca 90 tkr/år.
Underlag för beslut
Skrivelse från Kommunförbundet 5 februari 2008
Yrkanden/förslag
Yttrar sig i ärendet gör Rolf Lilja, S.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunförbundet

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 5
2 april 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 40

Dnr KS 08/097

Årsredovisning 2007, Krokoms kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen och föreslår
kommunfullmäktige godkänna densamma.

Underlag för beslut
Kommunens årsredovisning för 2007 har upprättats och överlämnas nu till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Den planeras presenteras för
fullmäktige den 29 april.
Revisionens granskning kommer att ske under perioden mellan det att
kommunstyrelsen fastställt den och fullmäktige föreslås godkänna densamma.
Av årsredovisningen framgår att Krokoms kommuns resultat år 2007 är +19,4
miljoner kronor.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 6
2 april 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 41

Dnr KS 08/059

Anhållan om medel för medfinansiering till Vinnova i projektet Peak of Tech
Adventure___________________________________________________
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar medfinansiera ansökan till Vinnova för
projektet Peak of Tech Adventure med 100.000 kronor + eget arbete inom
näringslivsavdelningen. Finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag för
projektfinansiering år 2009.

2

Prövning sker i budgetberedning inför budget 2010.

3
Kontinuerlig återredovisning ska ske.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Peak of Tech Adventure (PTA) har som vision och strategisk idé Åre-Östersund
ska år 2025 vara den internationellt ledande miljön för forskning- och affärsutveckling inom vintersport, turism och friluftsliv. Turismen, vintersportevenemangen och outdoorföretagen är i vår region ett sätt att leva och ett sätt
att tjäna sitt levebröd. Det är ett styrkeområde som finns förankrat i historien
och som lever starkt idag, och som det finns stora förhoppningar kring inför
framtiden. Lokala utvecklingsplaner, regionala tillväxtprogram och
Strukturfondsprogram identifierar och prioriterar områdena.
Anhållan från Mittuniversitetet gäller medfinansiering inför ansökan till Vinnova
för åren 2009-2017 omfattande totalt ca 100 Mkr, 6-8 Mkr/år.
Initiativet PTA drivs på uppdrag av de partner som i april 2007 undertecknade
ett gemensamt samarbetsavtal och där Krokoms kommun är en part. Ansökan
till Vinnova kräver regionens stöd och medfinansiering.
Underlag för beslut
Anhållan om medel för medfinansiering till Vinnova 23 januari 2008.
Peak of Tech Adventure Ansökan till Vinnväxt.
Yrkanden/förslag
Christer Toft, S, yrkar på återredovisning av ärendet.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till återredovisning av ärendet.
Yttrar sig i ärendet gör också Stefan Wikén, S, Maria Söderberg, C, Rolf Lilja, S,
Elisabeth Friberg, C och Owen Laws, Mp.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 7
2 april 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 41 (forts)

Dnr KS 08/059

Anhållan om medel för medfinansiering till Vinnova i projektet Peak of Tech
Adventure___________________________________________________
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut och det är liggande förslag samt ett
tilläggsyrkande om återrapportering.
Efter proposition på liggande förslag med tilläggsyrkande om återrapportering
finner ordförande att det blir kommunstyrelsens beslut.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Peak of Tech Adventure
Östersund och Åre kommuner
Ekonomichef Björn Torbjörnsson
Revisionen

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 8
2 april 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 42

Dnr KS 08/105

Midsweden Science Park AB – propå om delägarskap
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar anmäla ett intresse av delägande i Midsweden
Science Park AB. Finansieringens storlek samt anslag för finansiering
bereds vid budgetarbete 2009.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Midsweden Science Park syftar till en regional forskning och utveckling inom
profilområdena Vintersport, Turism, Friluftsprodukter och Fordonsteknik. I
samverkan med Mittuniversitetet ska studenter/forskare/företagare mötas för att
utveckla idéer både när det gäller befintliga företagsprodukter och även nya
företag. Företag och industrier får tillsammans med universitetet närma sig
forskning som kan göra Åre – Östersundsregionen och därmed Krokomsområdet attraktivt för näringslivet.
Mittuniversitetet är i dagläget det enda universitetet i Sverige som inte har ett
strukturerat samarbete för forskning och utveckling tillsammans med företag
och industrier i regionen. Initiativ till ett bildande av en Science Park har
påbörjats och en arbetsgrupp har bildats med representanter från universitetet
och näringslivet. Utgångspunkterna för insatserna är att jämtlandsregionen har
många småföretag som saknar konkurrenskraftiga utvecklingspotentialer
beträffande behovsrelaterad forskning och kontakter för en framtida tillväxt.
Strategin är att engagera regionala ägare med långsiktiga utvecklingsambitioner, se gemensamma behov av utvecklingskapacitet inom de
profilområden som prioriteras ska leda till åtgärder, marknadsföra resultat av
pågående projekt, verka för nyemission riktad till globalt verkande och större
ägare, saminvesteringar i infrastruktur och ett engagemang för underleverantörer till företagen. Startfinansiering till Midsweden Science Park AB ska bland
annat sökas genom Vinnova och Mål 2.
Underlag för beslut
Midsweden Science Park AB- propå om delagarskap 11 februari 2008.
Yrkanden/förslag
Yttrar sig i ärendet gör Mi Bringsaas, S, Maria Söderberg, C, Christer Toft, S,
Rolf Lilja,S, Stefan Wikén, S, Ulf Jonasson, C och Owen Laws, Mp.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Midsweden Science Park AB
Östersunds och Åre kommuner

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 9
2 april 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 43

Dnr KS 08/106

Arbetspraktik i kommunala förvaltningar och avdelningar för flyktingar,
invandrare samt ungdomar__________________________________
Kommunstyrelsens beslut
1

Alla kommunala förvaltningar och avdelningar ska anordna arbetspraktikplatser för flyktingar, invandrare och ungdomar, studenter
med flera.

2

Navigator ges rollen som praktikkoordinator och ansvarar för kartläggning
av och anvisning till kommunens praktikplatser.

3

Navigator får i uppdrag att utveckla och genomföra handledarutbildning.

4

En återredovisning ges från kommunchefen då första planeringen
påbörjats. Kommunstyrelsen delges också finansieringen.
_______________________________________________________________
Bakgrund
För att genomföra ett framgångsrikt arbete med flyktingar, invandrare och
ungdomar bör de kommunala förvaltningarna och bolagen öppna sina
arbetsplatser och upprätta fasta arbetspraktikplatser för flyktingar, invandrare
och ungdomar. Som stöd för detta skall Navigator genomföra
handledarutbildningar för personalrepresentanter från de olika arbetsplatserna.
Flyktingar och invandrare
Nyanlända flyktingar har rätt till stöd för att etablera sig i samhället.
Integrationsenheten i Krokoms kommun erbjuder ett introduktionsprogram som
bland annat innehåller samhällsinformation, svenskundervisning och praktik.
Målet är att deltagarna ska ha en egen försörjning när programmet är avslutat
efter 18-24 månader.
Integrationsenheten är en viktig motor för arbetet med de flyktingar som mottas
i kommunen. Men arbetet är inte bara en angelägenhet för den kommunala
verksamheten, hela samhället måste delta för att integrationsarbetet skall
lyckas. Krokoms kommuns nämnder, styrelser, förvaltning och bolag har dock
en viktig roll som pådrivare och opinionsbildare i förhållande till andra
myndigheter, näringsliv och organisationer som är verksamma i kommunen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 10
2 april 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 43 (forts)

Dnr KS 08/106

Arbetspraktik i kommunala förvaltningar och avdelningar för flyktingar,
invandrare samt ungdomar__________________________________
En viktig fråga för kommunen är att låta den egna personalpolitiken genomsyras
av integrationshänsyn. Mångfald i arbetslivet är viktigt där människors olika
erfarenheter och bakgrund tas till vara. Krokoms kommun bör – i rollen som
arbetsgivare – sträva efter att personalsammansättningen på sikt motsvarar den
sammansättning som finns bland medborgarna. Ett steg för att nå detta
långsiktiga mål är att öppna upp de kommunala arbetsplatserna för språk- och
arbetspraktikplatser.
Arbetspraktik är ett viktigt komplement till SFI-studierna. Integrationsenheten
strävan är att praktikplatserna skall matcha personernas arbets- och
utbildningsbakgrund. Naturligtvis är det även viktigt att träna och använda det
nya språket i verkliga situationer ute i samhället. Dessutom får eleverna en
möjlighet att bygga upp och vidga sitt ett eget kontaktnät i det svenska
samhället.
Individanpassad arbetspraktik erbjuds av praktiksamordnare på Navigator i
samråd med deltagaren i ett tidigt skede. Integrationsenheten tillämpar en
stegmodell där deltagaren ofta börjar med språkpraktik och när språket
förbättrats placeras i arbets/yrkespraktik för bl.a. validering av kunskaper eller
med sikte på anställning. Det kan bli aktuellt med flera praktikplaceringar under
introduktionsperioden. Praktiken kombineras med andra introduktionsaktiviteter
varför antal timmar/dagar per vecka varierar individuellt.
Ungdomar
Ungdomar som har haft lite eller ingen kontakt med arbetsmarknaden saknar
ofta kunskap i vilka basala färdigheter som krävs av en arbetsgivare. De kan få
en grundträning i att vara anställd genom en praktikperiod på en kommunal
arbetsplats. Detta kan sedan fungera som referens när personen söker arbete
på den reguljära arbetsmarknaden.
Det finns ett behov att ”pröva” ungdomars arbetsförmåga i vissa fall. Detta då
tidigare praktikförsök havererat utan att någon egentlig orsak till haveriet har
kunnat presenterats. Arbetsplatserna skulle här kunna ta emot ungdomarna och
ge dem enklare arbetsuppgifter. Via en uppföljning från Navigator kan deras
praktik dokumenteras och deras förmåga utredas, för att sedan erbjuda
lämpliga insatser inom Navigator samt upprätta nödvändiga kontakter med
försäkringskassa eller sjukvård.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 11
2 april 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 43 (forts)

Dnr KS 08/106

Arbetspraktik i kommunala förvaltningar och avdelningar för flyktingar,
invandrare samt ungdomar__________________________________
Handledarutbildning
För att praktikperioden skall lyckas krävs det att deltagarna ges ett gott
bemötande – att individen tas emot väl på arbetsplatsen. Det är viktigt att en
handledare utses och ger en bra introduktion och stöd under praktikperioden.
Handledaren har en central och viktig roll.
Navigator skall utforma och tillhandahålla handledarutbildning med jämna
mellanrum. Med bland annat följande innehåll:
Attityder, värderingar och beteenden.
Stress och ohälsa
Mångfald – hinder eller möjligheter
Kroppsspråk och kommunikation
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar att en återredovisning sker från kommunchefen samt
att kommunstyrelsen delges finansieringen.
Övriga som yttrar sig i ärendet är Stefan Wikén, S, Mi Bringsaas, S, Christer
Toft, S och Rolf Lilja, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut och det är liggande förslag samt ett
tilläggsyrkande om återredovisning och finansiering.
Efter proposition på liggande förslag samt tilläggsyrkande finner ordförande att
det är kommunstyrelsens beslut.
__
Owen Laws, Mp, deltar inte i beslutet.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samtliga nämnder

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 12
2 april 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 44

Dnr KS 08/107

Reviderad informationspolicy
Kommunstyrelsens beslut
1

Informationspolicyn återremitteras för ytterligare korrigeringar.

Bakgrund
Kommunens informationspolicy som beslutats av kommunstyrelsen 12 mars
2003 har redigerats till vissa delar för att bland annat göra ansvaret och riktlinjer
för intern och extern information tydligare bland annat närmaste chefs ansvar
enligt MBL och lokala samverkansavtal samt samordning av presskontakter.
Texten om allmänna riktlinjer har kompletterats med yttrandefrihet och
meddelandefrihet. I övrigt gäller mål och riktlinjer enligt beslutad policy.
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar på återremiss av ärendet.
Yttrar sig i ärendet gör även Owen Laws, Mp, Jörgen Blom, V och Mi Bringsaas,
S.
Propositionsordning
Efter proposition på återremiss av ärendet finner ordförande att det blir
kommunstyrelsens beslut.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Helena Wallbing Renström, informationsansvarig

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 13
2 april 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 45

Dnr KS 08/004

Samverkansavtal med länets kommuner samt uppdragsavtal med J-sam
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner föreslaget samverkansavtal med länets
kommuner samt uppdragsavtal med J-sam.

Yrkanden/förslag
S-gruppen via Christer Toft, S, yrkar avslag till förslaget i dess nuvarande
utformning.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till socialdemokraternas avslagsyrkande.
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till liggande förslag.
_____
En ajournering begärs som inkluderar eftermiddagskaffe, klockan 14.20 –
14.45.
_____
Övriga som yttrar sig är Owen Laws, Mp och Rolf Lilja, S.
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut. Det är liggande förslag och avslag till liggande
förslag. Ordförande kommer att ställa dessa förslag mot varandra.
Efter proposition på bifall mot avslag finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller liggande förslag till beslut.
Votering begärs och verkställs.
Efter röstsammanräkning med handuppräckning finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller liggande förslag med röstsiffrorna 7 mot 6.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartier lämnar in en skriftlig reservation. Se
bilaga 1.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 14
2 april 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 46

Dnr KS 08/081

Snilleblixtmässan 2008
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 5 000 kronor till Snilleblixtmässan.
Finansiering sker ur näringslivsmedel.

Bakgrund
Den 20 maj 2008 anordnas en snilleblixtmässa för länet i Östersund. Mässan
är ett samarbete mellan Krokoms och Östersunds kommuner.
Snilleblixtmässan som genomfördes i Åre för hela landets skolungdomar
var uppskattad och en uppmuntran till entreprenellt tänkande i skolan.
Förfrågan har inkommit till Kommunförbundet om 20.000 kronor till Snilleblixtmässan 2008. Pengarna avser arvode till föreläsare, frukt och mat till
barnen, priser till tävlingarna och annonser i media.
Kommunförbundet avsätter enligt överenskommelse 10 000 kronor,
Krokoms och Östersunds kommuner 5 000 kronor vardera.
Yrkanden/förslag
Yttrar sig i ärendet gör Stefan Wikén, S och Christer Toft, S.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Snilleblixtmässan
Kommunförbundet
Östersunds kommun
Barn- och utbildningsnämnden
Näringslivsavdelningen

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 15
2 april 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 47

Dnr KS 08/093

Feriepraktik för ungdomar
Kommunstyrelsens beslut
1

Till de ungdomar som gått ut årskurs 9 samt årskurs 1 och 2 i
gymnasieskolan erbjuder kommunen feriepraktik, till dem som så önskar.

2

Vid anordnande av ferieplatser ska särskild hänsyn tas till kommande
rekryteringsbehov inom vård och omsorg samt förskola, i syfte att främja
personalförsörjning på sikt.

3

Förutom kommunala arbetsplatser erbjuds även företag och föreningar att
ta emot ungdomar för feriepraktik.

4

Särskilda insatser görs för att erbjuda flyktingungdomar feriepraktik.

5

Ersättning för praktik inom vård- och omsorg samt inom förskoleverksamhet ges med 50 kronor per timme. I övrigt ges ersättning med 45 kronor
per timme. Arbetstiden är 5 timmar per dag och perioden är maximalt 3
veckor.

Bakgrund
Kommunen anordnar feriepraktik för ungdomar. För sommaren 2008 kommer
cirka 310 ungdomar beredas feriepraktik, vilket innebär en nettokostnad på
cirka 1.192.000 kronor. Ungdomarna placeras ut i företag, föreningar. I de
kommunala förvaltningarna placeras de inom vård och omsorg, förskola samt
en del övriga arbetsplatser (park, kök, kontor, simskolor mm). Fördelningen av
ungdomar de senaste åren har varit följande:

Årtal

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Placera
de i
Företag Föreningar

39
24
32
30
37
45
45
48
39

72
44
42
49
58
76
72
108
96

Vård o
omsorg o
förskola
41
38
51
46
57
57
44
94*
93*

Övriga

Totalt

184
140
130
130
108
115
90
61
89

336
246
255
255
260
293
251
311
317

* förskola från och med 2006
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 16
2 april 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 47 (forts)

Dnr KS 08/093

Feriepraktik för ungdomar
Antalet ungdomar i resp ålder är:
1990 – 251 st, 1991 – 227 st, 1992 – 216 st, 1993 – 230 st
Företag får betala halva kostnaden, exklusive personalkostnad medan
föreningar får betala en sjättedel av kostnaden. Kommunen administrerar
feriearbetena för företag och föreningar. Detta gäller även om någon vill ha sina
feriepraktikanter mer än 75 timmar. Vid anordnande av ferieplatser inom
föreningar görs detta bl a med syfte att försöka främja ledarrekryteringen inom
föreningslivet varför feriepraktik även bör kombineras med viss ledarutbildning.
Det bör poängteras att vid alla feriearbeten är det av stor vikt att ungdomarna
introduceras i verksamheten på ett bra sätt.
Förhandlingar enligt 11 § MBL har genomförts med Kommunal.
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar att feriepraktiken utökas till att också gälla årskurs 8.
Maria Söderberg, C, yrkar avslag på Rolf Liljas, S, tilläggsyrkande.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Rolf Liljas, S, tilläggsyrkande.
Christer Toft, S, yrkar bifall till Rolf Liljas, S, tilläggsyrkande.
Maria Söderberg, C, yrkar att man lägger till ” till dem som så önskar” i punkten
1.
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till Maria Söderbergs, C, tilläggsförslag samt avslag
till Rolf Liljas, S, tilläggsförslag.
Stefan Wikén, S, yrkar, bifall till Rolf Liljas, S, tilläggsyrkande.
Elisabeth Friberg, C, yrkar bifall till liggande förslag samt till Maria Söderbergs,
C, tilläggsyrkande. Elisabeth Friberg, C, yrkar avslag till Rolf Liljas
tilläggsyrkande.
Judith Hult, S, yttrar sig också i ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 17
2 april 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 47 (forts)

Dnr KS 08/093

Feriepraktik för ungdomar
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på punkt för punkt.
I punkten 1 finns två förslag till beslut och det är liggande förslag med tillägg ”till
dem som så önskar” och Rolf Liljas, S, förslag om att lägga till årskurs 8.
Efter ställd proposition på dessa förslag finner ordförande att kommunstyrelsen
beslutar enligt liggande förslag med tillägg om ”till dem som så önskar”.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler reservation, under punkten 1,
till förmån för eget yrkande.
_____
I punkten 2 finns ett förslag till beslut och efter proposition på detta finner
ordförande att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
I punkten 3 finns ett förslag till beslut och efter proposition på detta finner
ordförande att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
I punkten 4 finns ett förslag till beslut och efter proposition på detta finner
ordförande att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
Punkten 5 beskriver villkor för feriepraktikplatserna.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Fredrik Westberg, samordnare arbetsmarknad
Personalenheten

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 18
2 april 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 48

Dnr KS 08/108

Ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund 2009
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige antar ägardirektiv 2009 för Jämtlands
Gymnasieförbund.

2

Diskussion upptas med övriga ägarkommuner om att ta fram en
handlingsplan angående den låga andelen ungdomar som går vidare till
högre studier.

3

Direktionen uppdras att ta fram egna policydokument.

Underlag för beslut
Ägardirektiv 2009 för Jämtlands Gymnasieförbund, upprättat 11 mars 2008.
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar att kommunicering sker med övriga ägarkommuner om
att ta fram en handlingsplan angående den låga andelen ungdomar som går
vidare till högre studier.
Stefan Wikén, S, yrkar bifall till Maria Söderbergs, C, tilläggsyrkande.
Elisabeth Friberg, C, yrkar att direktionen tar fram egna policys.
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till Maria Söderbergs, C, tilläggsyrkande.
Yttrar sig i ärendet gör också Rolf Lilja, S.
Propositionsordning
Efter ställd proposition på liggande förslag finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter proposition på tilläggsyrkande om framtagande av en handlingsplan
angående den låga andelen ungdomar som går vidare till högre studier,
i samråd med övriga ägarkommuner, finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 19
2 april 2008

Ks § 48
Ägardirektiv för Jämtlands gymnasieförbund 2009
Efter proposition på tilläggsyrkande om att direktionen tar fram egna
policydokument finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Jämtlands Gymnasieförbund
Bräcke, Ragunda och Östersunds kommuner
Ekonomichef Björn Torbjörnsson
Revisionen

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 20
2 april 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 49

Dnr KS 08/109

Ägardirektiv Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund 2009-2011
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund 2009-2011.

2

Direktionen uppdras att ta fram egna policydokument.

Underlag för beslut
Ägardirektiv för Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund, upprättat mars 2008.
Yrkanden/förslag
Elisabeth Friberg, C, yrkar att direktionen tar fram egna policydokument.
Övriga som yttrar sig är Jörgen Blom, V, Owen Laws, Mp, Ulf Jonasson, C och Mi
Bringsaas, S.
Propositionsordning
Efter proposition på liggande förslag med tillägg om att direktionen upprättar egna
policydokument finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund
Östersunds och Strömsunds kommuner
Ekonomichef Björn Torbjörnsson
Revisionen

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 21
2 april 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 50

Dnr KS 08/110

Tillsättning av näringslivschef
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar tillsätta Anders Bodin, Frösön, som ny
näringslivschef.

Bakgrund
Näringslivsorganisationen utreddes under hösten 2007. Kommunfullmäktige
beslutade att näringslivsavdelningens arbetsuppgifter ska fokuseras på
företagskontakter, etableringsfrågor, stödfrågor, EU-ansökningar och projekt,
landsbygds-, turistfrågor och industri- och företagslokalbehov.
Kommunstyrelsens presidium är näringslivspolitiskt utskott för strategi- och
omvärldsbevakning för näringslivsfrågorna i kommunen.
Näringslivschefstjänsten utannonserades i samband med årsskiftet.
Näringslivsavdelningen får därmed totalt tre tjänster. Näringslivschefen
underställs kommunchefen och ingår i kommunchefens ledningsgrupp.

Kopia

Justerandes signatur

Näringslivsavdelningen
Samtliga nämnder
Personalenheten

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 22
2 april 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 51

Dnr KS 06/351

Vägverket, avtal avseende gångbron över E14 vid Sandnäset i Dvärsätt.
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar teckna avtalet med Vägverket gällande
drift och underhåll av gångbron över E14 vid Sandnäset i Dvärsätt i den
händelse Krokoms Golfklubb och Krokoms Golfklubb Service AB inte
uppfyller sitt tecknade avtal med Vägverket.

2

Avtalstecknande sker under förutsättning att avtalet är juridiskt hållbart.

3

Om det visar sig att det är ett borgensåtagande ska ärendet upp i
kommunfullmäktige.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Kommunstyrelsen beviljade 24 januari 2007 Krokoms Golfklubb ett lån på
1 Mkr för investering i en träbro över E14 vid Sandnäset i Dvärsätt. Ett
amorteringsavtal tecknas för detta lån med Krokoms Golfklubb. Krokoms
Golfklubb utvecklar området kring golfbanan och tomtområdet vid Sandnäsets
Sjöstad. Golfbaneområdet utbyggs från 9 till 18 hålsbana och utvecklas på båda
sidor om Europaväg 14. En gångbro är nödvändig för kommunikationen över
E14. Mitträckesutbyggnad planeras på vägsträckan, oviss tidsplan för tillfället
enligt Vägverket. Vägverket har avvisat möjligheterna att finansiera hela
brobygget. Däremot är viss samfinansiering av brobygget förknippade med
säkerheten vid bron förenliga med Vägverkets policy. Gångbron beräknas
uppföras i maj 2008.
Kommunstyrelsen har i sitt beslut tydligt angivit att ägande och driftsskötsel av gångbron inte åligger kommunen. Vägverket har efter flera
överläggningar och skrivelser mellan Vägverket och kommunen inte godtagit
detta. I separat avtal krävs att kommunen tecknar ett eget avtal med Vägverket i
det fall avtalet med Krokoms Golfklubb och Krokoms Golfklubb Service AB inte
uppfylls.
Underlag för beslut
Avtal Vägverket och Krokoms kommun 4 mars 2008
Avtal mellan Vägverket och Golfklubben

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 23
2 april 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 51 (forts)

Dnr KS 06/351

Vägverket, avtal avseende gångbron över E14 vid Sandnäset i Dvärsätt.
Yrkanden/förslag
Stefan Wikén, S, yrkar på återremiss av ärendet för ytterligare diskussion med
Vägverket.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till återremiss.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till återremiss och i andra hand avslag till liggande
förslag.
_____
En kort ajournering begärs och verkställs.
_____
Maria Söderberg, C, yrkar på godkännande av avtalet under förutsättning att
det är juridiskt hållbart.
Jörgen Blom, V, vill i tilläggsyrkande att ärendet går vidare till
kommunfullmäktige om det visar sig att det är ett borgensåtagande.
Yttrar sig ärendet gör också Elisabeth Frierg, C, Roland Larsamo, M, Mi
Bringsaas, S, Ulf Jonasson, C, Anne Catrine Hedman, Kd och Christer Toft, S.
Propositionsordning
I ärendet finns tre förslag till beslut som är bifall till liggande förslag med tillägg
om tecknande under förutsättning att avtalet är juridiskt hållbart, återremiss av
ärendet samt avslag till detsamma. Det finns också ett tilläggsförslag om att
ärendet går vidare till kommunfullmäktige om det visar sig vara ett borgensåtagande.
Ordförande kommer först att ställa proposition på återremissyrkandet. Efter
proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag finner
ordförande att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer sedan proposition på bifall mot avslag. Efter ställd
proposition på bifall mot avslag finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
liggande förslag med tillägg om tecknande under förutsättning att avtalet är
juridiskt hållbart.
Efter ställd proposition på tilläggsyrkande om att ärendet går vidare till kommunfullmäktige om det visar sig att det är ett borgensåtagande finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 24
2 april 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 51 (forts)

Dnr KS 06/351

Vägverket, avtal avseende gångbron över E14 vid Sandnäset i Dvärsätt.
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inkommer med skriftlig reservation. Se
bilaga 2.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Vägverket Region Mitt
Krokoms Golfklubb
Ekonomichef Björn Torbjörnsson
Revisionen
Kommunsekreterare Anette Lihuvudh

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 25
2 april 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 52

Dnr KS 07/323

Motion om miljöstation i Aspås
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att snarast ta initiativ till diskussioner och påtryckningar mot
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB om behovet av en
miljöstation i Aspås.
______________________________________________________
Underlag för beslut
Socialdemokraterna i Krokoms kommun har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om att kommunen snarast tar initiativ till att en ny
återvinningsstation placeras på lämplig plats i Aspås. Som skäl till detta anförs
att det tidigare funnits en återvinningsstation i Aspås, att nedläggningen av den
stationen medfört fördyringar och olägenheter för boende i området samt att
miljöpåverkan ökat genom flera transporter med personbil.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat följande:
Nämnden tillstyrker motionen och uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen
att till Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTIAB) framföra önskemål
om en ny miljöstation i Aspås.
Insamling av förpackningar ligger under producentansvar och det är
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTIAB) som är ansvariga, har hand
om det praktiskt och ekonomiskt. Konsumenterna betalar.Det har mycket riktigt
funnits en återvinningsstation i Aspås, den hade FTIAB godkänt och stod för
driften. Stationen drogs in 2005. Förslag till lämplig plats tas fram i pågående
arbete med översiktsplanen.
Idag pågår en omfattande omstrukturering av systemet. FTIAB tar bort
stationer på platser där livsmedelsaffärer stängts, insamlingsnivån varit låg eller
där stationerna inte kan motiveras ur miljösynpunkt. I de årliga samråd som
Krokoms kommun har med FTIAB har det framkommit att de inte vill skapa
någon ytterligare station i kommunen. Det är tvärtom så att FTIAB vill lägga ner
ett par stationer p g a dålig insamlingsnivå och allmän nedskräpning. FTIAB har
under 2007 dragit in ett antal stationer i Mellannorrland på grund av att
livsmedelsaffären har lagts ned på berörda orter.
Yrkanden/förslag
Mi Bringsaas, S och Owen Laws, Mp yttrar sig i ärendet
_____
Kopia
Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 26
2 april 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 53

Dnr KS 07/322

Motion om Krokoms centrum
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Arbetet med översyn av Krokoms centrum har redan påbörjats under
januari utifrån beslut i budgetdirektiven för 2008. Kommunfullmäktige
bifaller motionen.

Underlag för beslut
Vänsterpartiet i Krokom har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om
Krokoms centrum.
I motionen yrkas att
- kommunen tar in förslag på lösningar för att få ett centrum i Krokom som
sätter mänskliga behov och miljöhänsyn främst
- förslag tas in inte bara från professionella, utan att medborgarna också
uppmuntras att komma med förslag.
I budget 2008 fick samhällsbyggnadsnämnden en planerad utökning av
underhållsanslaget samt en utökning för drift av egna fastigheter. I utökningen
ska rymmas ökad skötsel av den gemensamma utemiljön.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför med bland annat hjälp av en
landskapsarkitekt påbörjat arbetet med att göra en plan för Krokoms samhälle.
Den kommer i sedvanlig ordning att kommuniceras.
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till liggande förslag.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 27
2 april 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 54

Dnr KS 08/084

Motion om säkra elleveranser
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med nedanstående svar.

Underlag för beslut
Socialdemokraterna i Krokoms kommun genom Göran Carlsson, har lämnat in
en motion till kommunfullmäktige om att uppdra till Krokoms kommuns
förtroendevalda i Jämtkrafts styrelse att med största kraft se till att Jämtkraft
påskyndar sina ansträngningar att säkra elleveranserna till sina kunder
Med bakgrund av riksdagens beslut om säkra elleveranser genomför Jämtkraft
just nu projekt Vädersäkring. Genom en stor investering fram till år 2011
vädersäkrar Jämtkraft hela sitt elnät. Det sker genom att en stor del av
elledningarna grävs ner, kvarstående luftledningar byts ut mot en stark, isolerad
lina och breddar ledningsgatorna.
I Krokoms kommun är 105 km kabel redan nergrävda och ytterligare 192 km
planeras att grävas ner under 2008. 82 km lina är utbytt.
Jämtkraft informerar regelbundet kommunen, kunder och intresserade om
projektet och naturligtvis har Krokoms kommuns representanter i Jämtkrafts
styrelse uppdraget att verka för säkra elleveranser och att projektet genomförs
snabbast möjligt.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 28
2 april 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 55

Dnr KS 06/146

Igångsättningstillstånd rörande exploatering av VA-anslutning till Åsbacken
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar om igångsättningstillstånd för exploateringsprojekt VA-anslutning Åsbacken under förutsättning att Länsstyrelsen
beviljar 2 mkr i omställningsmedel.

2

Kommunens exploateringskostnad beräknas till totalt cirka 4,5 mkr.

3

Total kostnad för igångsättningstillstånd beräknas till 6,5 mkr.

Bakgrund
Kommunen har antagit en fördjupad översiktsplan för Södra Ås där områden
pekas ut för både bostadsändamål, handel och industri.
Kommunstyrelsen har den 23 januari 2008 lämnat starttillstånd för exploatering
av Sånghusvallen med mera om totalt 39 mkr avseende vägar, vatten, avlopp
med mera. Därefter har kommunen sökt omställningsmedel från Länsstyrelsen
för att koppla ihop Åsbacken med den VA-anslutning som byggs vid
Sånghusvallen. Total kostnad för att koppla ihop Åsbacken med Sånghusvallen
beräknas till cirka 6,5 mkr inklusive bostadsområdena Blomsterhagen och
Stallbacken, sträckan mellan Stallbacken och Åsbacken beräknas till cirka 4,5
mkr och detta är den deletapp som är föremål för omställningsbidrag där
kommunen får 50% av kostnaden, dock maximalt 2 mkr.
Exploateringen av VA-ledning planeras ske under 2008 och ska vara
färdigställd och slutredovisad oktober 2008.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 28 mars 2008
Ordförandebeslut 28 mars 2008
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yttrar sig i ärendet.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomichef Björn Torbjörnsson

Utdragsbestyrkande

