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Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdes
datum:
28
Datum för anslags
uppsättande:

maj 2008

3 juni 2008

Datum för anslags
nedtagande: 24

juni 2008

Förvaringsplats
för protokollet:

Kommunhuset, Krokom, kansliet

Underskrift:

…………………………………………………..

Anette Lihuvudh

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
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Kommunstyrelsen

Ks § 79

Dnr KS 08/028

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

Upphandling, Thomas Karlsson, upphandlingskontoret och Karin Näslund,
inköpsansvarig
Nya strandskyddsbestämmelser, Anne Dahlgren, stadsarkitekt
Obligatoriska nyckeltal, Gunilla Sundqvist, personalchef
Vårdkonflikten, Gunilla Sundqvist, personalchef
Företagshälsovård, Gunilla Sundqvist, personalchef
Presentation, Anders Bodin, näringslivschef

Kommunstyrelsen ajournerar sig för partigruppmöten och lunch klockan
11.15 - 14.00 och för en kortare ajournering samt eftermiddagskaffe klockan
14.35 – 14.55.
_____
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Kommunstyrelsen

Ks § 80

Dnr KS 08/098

Budget 2009, plan 2010-2011
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige antar rambudget och budgetdirektiv 2009, plan
2010 - 2011

Inledning
Kommunen befinner sig fortsatt i en tillväxtfas. Befolkningen ökar i kommunen
som helhet och särskilt inom Ås och Dvärsätt. Stora investeringar inom
barnomsorg och skola är nödvändiga för att möta denna ökning.
Budgetresultat för 2009 är planerat till +15,2 miljoner kr, resultatmålet är då
1,7 % av bruttointäkterna.
Budget 2009 och plan 2010 -11 följer i övrigt i stort de inriktningar som fastslogs
redan i 2008 års budget. Detta innebär fortsatt arbete med övergång till
alternativa driftformer och fokuserat arbete på näringslivsutveckling.
Ny satsning är införande av kommunalt vårdnadsbidrag fr o m 1 jan 2009.
Nytt i budgeten är en budgetpost på 1.5 miljoner kr för verksamhetsanpassning
av lokaler, samt från 2010 under övriga verksamhetskostnader en indexreserv
på 3 miljoner kr.
Befolkningsprognos
En befolkningsprognos har upprättats med en uppskrivning av befolkningstalet
främst beroende på inflyttning i de nya områdena i Dvärsätt och Ås. Prognosen
är uppreviderad jämfört med 2008, då vi anser att en satsning ska göras fullt ut.
Skatteintäkterna måste tillåtas räknas upp med samma antaganden som
satsningar på investeringar och verksamhetsförändringar.
Skatteintäkterna beräknas på en bedömd folkmängd och med
skattekraftsuppräkning enligt SKL:s prognos april -08:

Bedömd folkmängd 1 november
året före budgetår
Uppräkningsfaktor skattekraft %

Justerandes signatur

2009
14 350

2010
14 450

2011
14 550

4,8

4,8

4,8
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Kommunstyrelsen

Ks § 80 (forts)

Dnr KS 08/098

Budget 2009, plan 2010 - 2011
Samverkan
Samverkan mellan nämnderna ska förstärkas organisatoriskt både inom
tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen. Detta för att följa
upp verksamheter som berör flera nämnder, samt förändringar i lokal- och
verksamhetsbehov under löpande budgetår.
För verksamhetsanpassningar av lokaler avsätts för 2009 1,5 mkr. En rutin för
hur dessa kan aktiveras ska skapas inför 2009. Viktigt är att koncernnyttan
beaktas.
Samtliga förvaltningar ska påbörja arbetet med införande av e-tjänster. Vi
bedömer att dessa tjänster ger bättre service till kommuninvånarna.
Alternativa driftformer
Verksamheterna ska fortsatt pröva verksamheter för konkurrensutsättning, med
stöd av kommunens policy för alternativa driftformer. Respektive nämnd ska
senast i november 2008 avrapportera till kommunstyrelsen i vilken mån man
nått det mål som fanns för 2008, att konkurrensutsätta minst en delverksamhet.
En policy för intraprenad arbetas fram för beslut i fullmäktige hösten 2008.
Strategiskt miljöarbete
En klimatstrategi ska beslutas under 2008. De målsättningar som finns i
strategin skall brytas ned i handlingsplaner för resp. förvaltning, samt
samordnas med andra styrande dokument.
Under 2008 ska källsortering inom kommunens verksamheter utredas.
En utredning görs ang. möjligheten att införa komposthämtning.
Lagstadgad energideklaration av bostäder och lokaler ska prioriteras.
Organisation
Under 2008 genomfördes förändringar i organisationen. Dels bröts nuvarande
Bygg- och miljönämnden ut ur samhällsbyggnadsnämnden, för att mer
fristående kunna ägna sig åt myndighetsutövning. Inom samhällsbyggnadsnämnden har vidare en uppdelning i tydligare enheter gjorts.
Näringslivsavdelningen har renodlats mot näringslivs- och turismfrågor. Några
av de verksamheter som tidigare låg under denna avdelning har flyttats.
Integrations- och arbetsmarknadsfrågor sorterar sedan 2008 under
socialnämnden, och idrott och kultur under Barn- och utbildningsnämnden.
Ett nytt tillväxtprogram för kommunen ska upprättas i samverkan med
näringslivet. Arbetet ska påbörjas hösten 2008.
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Kommunstyrelsen

Ks § 80 (forts)

Dnr KS 08/098

Budget 2009, plan 2010 - 2011
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ram ska för 2009 vara 49,1 mkr.
Kommunens höga ohälsotal ska sänkas. Delmålet är att t.o.m år 2010 minska
anställdas sjukfrånvaro till 7 %. (Beslut av KF 13/6 – 07)
En tjänst som ansvarig för företagshälsovården har inrättats under 2008, i syfte
att hitta nya, effektiva vägar i vår strävan efter höjda frisktal. I detta ligger även
ett uppdrag att medverka i kommunens företagshälsovård.
Socialnämnden
Socialnämndens ram ska för 2009 vara 220,8 mkr.
Detta inkluderar verksamheterna integration, arbetsmarknad med därtill
hörande projekt.
Socialnämnden ska ansöka om stimulansbidrag för att förbereda eller utveckla
valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorg.
Barn- & utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens ram ska för 2009 vara 192,0 mkr.
Detta inkluderar de extra anslag som tidigare år beslutats mot bakgrund av den
skolutredning som gjordes 2006-2007. En fortlöpande uppföljning ska göras på
förändringar i barn- och elevantalet, satt i relation till den plan för utökning av
verksamheten som finns.
En fortsatt satsning görs på lärarlyftet under 2009. Kommunen inför
vårdnadsbidrag fr.o.m. 1/1 2009. För detta har 1 milj kr avsatts i budget.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens ram ska för 2009 vara 111,0 mkr, plus 1,7 mkr för
effekter av skolutredning.
Den plan för återställande av fastighetsunderhållet, som beslutades i budget
2007, ska fullföljas. För år 2009 innebär det 5,0 mkr, eller c:a 62,50 kr per
kvadratmeter.
Kvartalsvis ska rapport lämnas till kommunstyrelsen om läget beträffande
industri- och bostadsexploatering. Såväl ekonomisk redovisning av
investeringar, som aktuell situation avseende byggande, tomtkö,
hushållssammansättning ska ingå. Rapporten ska också innehålla förteckning
över fastigheter som ska avyttras.
Kostenheten ska klara en ökad satsning på närproducerad och ekologisk mat
med målsättning att nå 25 % andel av produkterna vid utgången av 2009.
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Ks § 80 (forts)

Dnr KS 08/098

Budget 2009, plan 2010 - 2011
Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämndens ram ska för 2009 vara 2,3 mkr.
Pensioner
Kommunen ska senast under 2009 utreda och besluta om en strategi för
framtida hantering av pensionsåtaganden utanför balansräkningen, s.k.
ansvarsförbindelse.
Investeringar
Intentionerna i den investeringsplan som beslutades inför 2008 ska fullföljas.
Vissa förskjutningar är gjorda från 2007 och framåt.
Fortlöpande avstämningar ska göras (se ovan under
Samhällsbyggnadsnämnden) med avseende på befolkningstillväxt och
inflyttning/nybyggande, men även byggkostnadsutveckling. Detta ska sättas i
relation till investeringsplanen och till de prognoser som ligger till grund för de
investeringar som är kopplade till befolkningsförändringar. I de fall en
investering inte går att hantera inom befintlig plan, ska detta rapporteras till
kommunstyrelsen för förnyat ställningstagande i fullmäktige.
Skatter
Skattesatsen ska vara oförändrad 22,52 kr.
Finansiella mål
För perioden 2008-2010 gör kommunen avsteg från de strategiska finansiella
målen på grund av att kommunen befinner sig i ett expansivt och
investeringskrävande skede. Bl.a. sänks resultatmålet från minst 2 % av
bruttointäkterna till 1,7 % år 2009.
Verksamhetsmål för God ekonomisk hushållning
Respektive nämnd ska för år 2009 ha verksamhetsmål för God ekonomisk
hushållning. Uppföljning i kommunfullmäktige ska göras utifrån en fastställd
plan.
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till liggande förslag.
Rolf Lilja, S, yrkar avslag till liggande förslag.
Jörgen Blom, V, yrkar avslag till liggande förslag.
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Kommunstyrelsen

Ks § 80 (forts)

Dnr KS 08/098

Budget 2009, plan 2010 - 2011
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut och det är bifall till liggande förslag till budget
2009, plan 2010 – 2011 samt avslag till densamma.
Efter proposition på bifall mot avslag finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller liggande förslag.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler reservation till förmån för egna
yrkanden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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28 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 81

Dnr KS 08/140

Reviderade riktlinjer för färdtjänst
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner föreslagna reviderade riktlinjer för
färdtjänsten inklusive avgift.

2

Information om förslag till de reviderade reglerna för färdtjänsten samt
färdtjänstkort skickas direkt, efter kommunstyrelsens förslag till beslut, till
de färdtjänstberättigade. Information om Plustrafiken skickas ut via
Länstrafiken.
_____

Bakgrund
Efter upphandling gäller fr o m 15 juni 2008 nytt trafikavtal för bl a färdtjänsten i
vår kommun. Taxi Glesbygd har hand om färdtjänstresorna, inkl lokal
beställningscentral.
Som en följd av det nya trafikavtalet har kommunens riktlinjer för färdtjänsten
omarbetats och anpassats till de nya reseförutsättningarna. Viss avstämning
mot länets kommuner för att få likartade regler har också skett.
Föreslagna ändringar och anpassningar av redaktionell art innebär följande för
den enskilde färdtjänstberättigade:
 lokal beställningscentral
 beställning av resa möjlig samma dag
 rättvisare färdtjänstavgift i förhållande till reslängd
 medresenär får lägre avgift (=kollektiv trafiktaxa)
 ungdomar får oförändrat ungdomspris enligt kollektivtrafiktaxa
 Hammerdal har tillkommit som möjlig resmål med kommunal färdtjänst
Beredande förslag
Handikapprådets yttrande 22 april 2008
Pensionärsrådets yttrande 24 april 2008
Kompl yttrande från SRF 25 april 2008
Kommunstyrelsen den 14 maj 2008, § 59
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 9
28 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 82

Dnr KS 08/172

Alternativa driftsformer, Blomstergården, Orion, Föllinge hemtjänst och
__________________
Solbacka
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger principgodkännande för att upphandling av alternativa driftsformer för
Blomstergården och Orion, särskilda boenden, får ske.

2

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger principgodkännande för att upphandling av alternativa driftsformer för Föllinge
hemtjänst och Solbacka, särskilda boenden, får ske.

3

Upphandling sker enligt principskiss för ärendegång för alternativa
driftsformer.
_________________________

Bakgrund
Socialnämnden uppdrog den 11 december 2007 till socialförvaltningen att
inkomma med förslag till vilka verksamheter som kan pröva alternativa driftsformer. Socialnämnden beslutade också den 8 april 2008 att både Blomstergården/Orion och Föllinge hemtjänst och Solbacka ska utredas angående
alternativa driftsformer.
I kommunfullmäktiges beslut, den 21 november 2007 § 102, står att budgetdirektiven för budget 2008 och planarbetet de närmaste åren anger att alternativa driftsformer ska genomföras i nämnderna för minst en delverksamhet.
Socialförvaltningen föreslår därför att socialnämnden uppdrar till socialförvaltningen att upphandla både Blomstergården/Orion, Föllinge hemtjänst och
Solbacka särskilda boenden.
Socialnämnden kommer fortfarande att vara huvudman och ytterst ansvarig för
verksamheten. Det är socialnämnden som beslutar om verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet samt ansvarar för uppföljning och utvärdering.
Kommunen har också fortsatt ansvar för den biståndshandläggning som är
kopplad till hemtjänst och särskilt boende.
Underlag för beslut
Socialnämnden den 20 maj 2008
Tjänsteutlåtande daterat den 20 maj 2008
MBL protokoll den 14 maj 2008
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Kommunstyrelsen

Ks § 82 (forts)

Dnr KS 08/172

Alternativa driftsformer, Blomstergården, Orion, Föllinge hemtjänst och
__________________
Solbacka
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till liggande förslag med tillägg om en punkt 3
som säger att upphandling sker enligt principskiss för ärendegång för
alternativa driftsformer.
Christer Toft, S, yrkar avslag till liggande förslag.
Jörgen Blom, V, yrkar avslag till liggande förslag.
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut och det är bifall till liggande förslag samt avslag
till detsamma.
Efter proposition, bifall mot avslag, finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller liggande förslag.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler reservation till förmån för egna
yrkanden.

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 11
28 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 83

Dnr KS 08/173

Alternativa driftsformer lokalvård
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger ett principgodkännande att upphandling av alternativa driftsformer för all lokalvård,
exklusive så kallade kombitjänster, får ske.

2

Upphandling sker enligt principskiss för ärendegång för alternativa
driftsformer.
_______________

Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen
att lämna ett definierat förslag på konkurrensutsättning avseende kommunens
lokalvård samt hantering av hushållsavfall.
Samhällsbyggnadsnämnden är idag ansvarig för all lokalvård inom Krokoms
kommun. Verksamheten sysselsätter cirka 43 årstjänster. Merparten av
personalen har en renodlad städtjänst förutom ett antal tjänster, 9 stycken, så
kallade kombitjänster där personalen förutom lokalvård ansvarar för kost och
även viss fastighetsskötsel.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden den 22 april 2008, § 28
Tjänsteutlåtande daterat den 20 maj 2008
MBL protokoll
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till liggande förslag med tillägg av en punkt 2
som säger att upphandling sker enligt principskiss för ärendegång för
alternativa driftsformer.
Stefan Wikén, S, yrkar avslag till liggande förslag.
Jörgen Blom, V, yrkar avslag till liggande förslag.
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KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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28 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 83 (forts)

Dnr KS 08/173

Alternativa driftsformer lokalvård
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut och det är bifall till liggande förslag samt avslag
till detsamma.
Efter proposition på bifall mot avslag finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller liggande förslag.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler reservation till förmån för egna
yrkanden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 13
28 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 84

Dnr KS 08/158

Taxa för kontrollavgift för detaljhandel med nikotinläkemedel
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att taxa för kontrollavgift för
detaljhandel med nikotinläkemedel fastställs till 500 kronor per år och
enhet.
_______________

Bakgrund
I ett tidigare beslut, kommunstyrelsen den 13 maj 2008 föreslås att
socialnämnden tilldelas ansvaret för den kommunala kontrollen av detaljhandel
med nikotinläkemedel.
I samband med att socialnämnden tilldelas ansvaret så ska också en taxa för
kontrollavgiften beslutas. Den kontrollavgiften föreslås till 500 kronor per år och
enhet.
Kommunfullmäktige föreslås även, i ett annat beslut, justera tillsynsavgiften för
försäljning av folköl och tobak med 500 kronor per år och enhet. Därmed
uppnås en enhetlighet beträffande tillsyn av försäljning av tobak, folköl och
nikotinläkemedel
Underlag för beslut
Cirkulär 08:21, SKL
Tjänsteutlåtande daterat den 28 april 2008
Socialnämnden den 13 maj 2008, § 31
Tjänsteutlåtande daterat den 20 maj 2008
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som är bifall till liggande förslag.
Efter proposition på liggande förslag finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia
Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 14
28 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 85

Dnr KS 08/174

Justering av tillsynsavgift beträffande försäljning av folköl och tobak
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige ändrar tillsynsavgiften beträffande försäljning av folköl
till 500 kronor per år.

2

Kommunfullmäktige ändrar tillsynsavgiften beträffande försäljning av tobak
till 500 kronor per år.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Kommunfullmäktige föreslås besluta att socialnämnden tilldelas ansvaret för
den kommunala kontrollen av detaljhandeln med nikotinläkemedel. I samband
därmed föreslås även att tillsynsavgiften ska uppgå till 500 kronor per år.
Med anledning av detta är det av vikt att uppnå en enhetlighet i jämförelse med
tillsynen av tobaks- och folkölsförsäljningen. Avgiftsnivån för tillsyn av folköloch tobaksförsäljningen uppgår idag till 800 kronor per år och enhet. I de fall det
finns både folköl- och tobaksförsäljning tas inte dubbel avgift ut.
Med det system som nu föreslås uppgår tillsynsavgiften till 500 kronor per år
och enhet. Det innebär en årsavgift med 1.500 kronor för de försäljningsställen
som har försäljning av nikotinläkemedel, tobak och folköl.
Beredande förslag
Socialnämnden den 13 maj 2008, § 32
Tjänsteutlåtande daterat den 20 maj 2008
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 15
28 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 86

Dnr KS 06/234

Begäran om ökat bidrag för samlokalisering av räddningstjänsten i Östersund
med övriga berörda myndigheter till Fyrvalla__________________________
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen godkänner samlokaliseringen av räddningstjänsten i
Östersund med övriga berörda myndigheter samt den ökade hyreskostnad
som omlokaliseringen innebär.

2

Den ökade hyreskostnaden från 2012 får prövas i kommande arbete med
budget och ägardirektiv.

Bakgrund
Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund har hemställt hos ägarkommunerna
Östersund, Krokom och Strömsund om utökat ägarbidrag med 1.700.000 kronor
årligen från 2012 för att kunna gå vidare i Certusprojektet och genomföra en
samlokalisering av räddningstjänsten i Östersund med övriga berörda
myndigheter till Fyrvalla. Enligt beslut i kommunstyrelsen har kommunen ställt
sig positiv till en samlokalisering förutsatt en rimlig hyresnivå.
Vid ägarsamrådet den 31 januari 2008 redovisade förbundschefen läget i
hyresförhandlingen samt övriga ekonomiska förutsättningar. Den ökade
hyresnivå som nämndes motsvarar den nu begärda utökningen av
ägarbidraget. Vidare konstaterades att det erhållna statsbidraget på 7,8 mkr
skulle täcka kostnaderna för inflyttning med mera samt den ökade
hyreskostnaden till och med 2011. Därefter skulle tillskott från ägarkommunerna
erfordras.
Ägarsamrådet den 31 januari har också godkänt upplägget och de ekonomiska
förutsättningarna.
Den ökade hyreskostnaden från 2012 innebär för Krokoms kommun 26 % av
hyreskostnaden, det vill säga 442.000 kronor.
Hur ägarbidraget slutligen ska justeras och finansieras med hänsyn till denna
merkostnad och andra förändringar kommande år behandlas lämpligen i
kommande arbete med budget och ägardirektiv.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 16
28 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 86

Dnr KS 06/234

Begäran om ökat bidrag för samlokalisering av räddningstjänsten i Östersund
med övriga berörda myndigheter till Fyrvalla__________________________
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 16 maj 2008-06-02 Norra Jämtlands
Räddningstjänstförbund, protokoll, 14 mars 2008
Förbundets tjänstemannaskrivelse 13 februari 2008
Yrkanden/förslag
Stefan Wikén, S, vill i yrkande att ordalydelsen i punkten 2 ändras till ”Den
ökade hyreskostnaden från 2012 får prövas i kommande arbete med budget
och ägardirektiv”.
Yttrar sig i ärendet gör också Jörgen Blom, V.
Propositionsordning
Efter proposition på liggande förslag med ändringsyrkande i punkten 2 finner
ordförande att kommunstyrelsen godkänner det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Jämtlands Räddningstjänstförbund
Östersunds och Strömsunds kommuner
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Revisorerna

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 17
28 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 87

Dnr KS 08/175

Sekreterare för barn- och utbildningsnämnden respektive kommunstyrelsen/fullmäktige_____________________________________________________
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen godkänner föreslagen finansiering av utökad
sekreterartjänst.

2

Kommunstyrelsen uttalar sig om att sekreterartjänsten för barn- och
utbildningsnämnden ska vara 50 %.

Bakgrund
Nuvarande sekreterare i barn- och utbildningsnämnden och nämndens
samverkansgrupp Busam är tillika sekreterare i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Tjänsten beräknas arbets- och volymmässigt fördelas med
ca 40% på barn- och utbildningsnämnden (inkl diarium och arkivredogörarskap)
och resterande 60% på kommunstyrelse och fullmäktige (exkl diarium och
arkivredogörarskap). I budget finns f n anslag motsvarande 50% tjänst i barnoch utbildning och 50% i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige har nu av demokratiska skäl beslutat att utöka antalet
sammanträden per år samt även utöka dialogen med kommunmedborgarna via
medborgarcaféer och skolcaféer på alla högstadieskolor. För det ändamålet
efterfrågas ökat administrativt stöd och sekreterarhjälp snarast möjligt i år.
I samråd mellan kommunkansliet och barn- och utbildningsförvaltningen har
därför följande organisatoriska lösning tagits fram:
 Kommunkansliets diarium sköter även barn- och utbildningsnämndens
diarium/arkiv motsv ca 15% tjänst
 Kommunsekreteraren fortsätter betjäna kommunstyrelse och fullmäktige men
nu på heltid
 Sekreterare för barn- och utbildningsnämnden rekryteras på 25% av heltid.
Kombination med redan befintlig annan kommunal deltidstjänst kan prövas.
 Anslag för finansiering av den utökade tjänsten på 25% för fullmäktiges behov
är begärd i 2009 års budget. Budgettekniskt fördelas sen befintliga anslag så att
de motsvarar tjänstebehovet för barn- och utbildningsnämnden respektive
kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige.
 Finansiering av den utökade sekreterartjänsten på 25% år 2008 får inrymmas
inom kommunstyrelsens budgetram.
Barn- och utbildningsnämnden kommer att behandla ärendet vid möte den
27 maj 2008.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 18
28 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 87

Dnr KS 08/175

Sekreterare för barn- och utbildningsnämnden respektive kommunstyrelsen/fullmäktige_____________________________________________________
Yrkanden/förslag
Tomas Lönneborg, Mp, yrkar bifall till liggande förslag.
Jörgen Blom, V, yrkar att medel motsvarande 50% tjänst återförs till barn- och
utbildningsförvaltningen.
Maria Söderberg, C, yrkar avslag till Jörgen Bloms, V, yrkande.
Rolf Lilja, S, föreslår att kommunstyrelsen uttalar sig om att sekreterartjänsten
för barn- och utbildningsnämnden ska vara 50 %.
Maria Söderberg, C, yrkar avslag till Rolf Liljas, S, yrkande.
Yttrar sig gör också Elisabeth Friberg, C
Propositionsordning
I ärendet finns ett förslag till beslut samt två tilläggsyrkanden.
Efter proposition på liggande förslag, i punkten 1, finner ordförande att
kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Efter proposition på tilläggsyrkande från Jörgen Blom, V, bifall mot avslag,
finner ordförande att yrkandet avslås.
Votering begärs och verkställs.
Med 6 röster för bifall och 7 röster för avslag finner ordförande att
tilläggsyrkandet avslås.
Efter proposition på tilläggsyrkande från Rolf Lilja, S, bifall mot avslag, finner
ordförande att yrkandet avslås.
Votering begärs och verkställs.
Med 7 röster för bifall och 6 röster för avslag finner ordförande att
tilläggsyrkandet tillstyrks.
_____
Kopia
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kanslienheten
Ekonomienheten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 19
28 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 88

Dnr KS 08/055

Bildande av folkhälsoråd
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar bilda ett folkhälsoråd bestående av kommunstyrelsens presidium, ordförande i barn- och utbildningsnämnden samt
ordförande i socialnämnden.

2

Folkhälsosamordnaren för drogförebyggande arbete kopplas till rådet och
underställs kommunchefen.

3

Verkställande för rådets insatser blir kommunchefens ledningsgrupp. En
folkhälsoplan arbetas fram.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Statens folkhälsoråd genomför årligen en nationell undersökning. Från
Jämtlands län deltog lite drygt 8.000 personer (varav 1.200 i Krokoms kommun)
i åldrarna 16-84 i enkäten ”Hälsa på lika villkor”. Enkäten innehöll 75 frågor om
hälsa, levnadsvanor, ekonomiska förhållanden, arbete och sysselsättning,
trygghet och sociala relationer samt några bakgrundsfrågor.
I Krokoms kommun besvarades och lämnades in 844 av 1.213 enkäter. Det gav
en svarsfrekvens på 69,6 procent. Jämtlands läns landsting har tidigare genomfört två liknande undersökningar tillsammans med de tre nordligaste länen 1997
och 2003.
I Krokoms kommun uppger 68 procent av männen och 63 procent av kvinnorna
i åldrarna 16-84 år att de mår mycket bra eller bra. Yngre män mår bäst medan
äldre kvinnor mår sämst.
Hälsa på lika villkor 2006, en beskrivning av hälsoläget i Krokoms kommun
finns på kommunens hemsida under rubriken ”Bo i Krokom” Folkhälsorådets
uppgift blir att verka för Hälsa på lika villkor för kommunens invånare.
Underlag för beslut
Hälsa på lika villkor 2006, en beskrivning av hälsoläget i Krokoms kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 20
28 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 88 (forts)

Dnr KS 08/055

Bildande av folkhälsoråd
Yrkanden/förslag
Christer Toft, S, vill i tilläggsyrkande att man lägger till att 1:e vice ordförande i
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden också ingår i folkhälsorådet.
Maria Söderberg, C, yrkar avslag på Christer Tofts, S, yrkande.
Stefan Wikén, S, yrkar bifall till Christer Tofts, S, yrkande.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Christer Tofts, S, yrkande.
Yttrar sig gör också Stefan Wikén, S.
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut i punkten 1. Ordförande kommer först att ställa
proposition på punkten 1 och sedan i punkterna 2-4.
Efter proposition i punkten 1 på liggande förslag mot Christer Tofts, S, förslag
finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
Efter proposition på punkterna 2 - 4 i liggande förslag finner ordförande att
kommunstyrelsen beslutar enligt dessa.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler reservation till förmån för egna
yrkanden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samtliga nämnder
Krokomsbostäder AB

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 21
28 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 89

Dnr KS 08/156

Organisation av företagshälsovård i Krokoms kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av såväl intern företagshälsovårdssamordnare liksom extern företagshälsovård sker via personalprogram och inom verksamheterna.

2

Uppdrag ges till kommunchef tillsammans med personalchef och
företagshälsovårdssamordnaren att planera för den interna företagshälsovårdens organisation och funktion. Intern företagshälsovårdssamordnare ska enligt kommunstyrelsens beslut den 14 maj 2008, inrättas
från och med den 1 september 2008 med 1,0 tjänst direkt underställd
kommunchefen.

3

Komplettering med externa företagshälsovårdstjänster kan upphandlas
från och med 1 februari 2009. Förfrågningsunderlaget ska kommuniceras
med kommunstyrelsens presidium innan upphandling, enligt principskissen, sker.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro är en prioriterad fråga för Krokoms
kommun för att vara en attraktiv och ansvarskännande arbetsgivare.
Målsättningen t o m 2008 är att sjukfrånvaron ska minska med 30% jämfört med
2003, vilket motsvarar 9,45% av den ordinarie arbetstiden. T o m 2010 sätts
nya mål om att minska sjukfrånvaron till 7%.
En viktig resurs i arbetet för nå målen och utveckla hälso- och
arbetsmiljöarbetet i verksamheterna är företagshälsovården. Utifrån de
erfarenheter av egen företagshälsovårdsresurs som Åstorps kommun delgav i
samband med ”Dialogdag” i januari 2008 har intresse väckts om en förändrad
organisation beträffande företagshälsovård. En arbetsgrupp har utifrån detta fått
uppdrag att utreda frågan om framtida organisation av företagshälsovården.
För att vara en attraktiv och ansvarskännande arbetsgivare är förbättrad hälsa
och minskad sjukfrånvaro en prioriterad fråga i kommunen.
En partssammansatt arbetsgrupp har utrett hur företagshälsovården kan bidra
till att uppnå kommunens hälsomål. Arbetsgruppen förslår att
företagshälsovården ska utgöra en stöd- och expertresurs som kan bidra till att
Krokoms kommun på ett långsiktigt och hållbart sätt
utvecklar friska och välfungerande arbetsplatser
utvecklar ett verksamhetsintegrerat hälso- och arbetsmiljöarbete
når uppsatta mål för sjukfrånvaron.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 22
28 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 89 (forts)

Dnr KS 08/156

Organisation av företagshälsovård i Krokoms kommun
Företagshälsovården föreslås bestå av en intern företagshälsovårdssamordnare som i första hand ska arbeta med hälsofrämjande och
förebyggande arbetsmiljöinsatser och ska utgöra ett komplement till
personalenheten som stödresurs.
Den interna företagshälsovårdssamordnaren ska ha beställarkompetens och
kunna koordinera rätt insatser med hjälp av extern företagshälsovård som
upphandlas fr o m 1 februari 2009.
Den interna företagshälsovårdssamordnaren är direkt underställd
kommunchefen.
Finansieringen av intern och extern företagshälsovård sker via personalprogram
och verksamheterna.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 19 maj 2008
MBL protokoll 22 maj 2008
Utredning
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar i punkten 3 att man lägger till meningen
”Förfrågningsunderlaget ska kommuniceras med kommunstyrelsens presidium
innan upphandling enligt principskissen sker.
_____
Ajournering begärs och verkställs klockan 14.35 - 14.55, som också inkluderar
kaffe.
_____
Christer Toft, S, yrkar i punkten 2 att kommunchef tillsammans med
personalchef och företagshälsovårdssamordnaren ska planera för den interna
företagshälso-vårdens organisation och funktion.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till Christer Tofts, S, ändringsyrkande.
Jörgen Blom, V, yrkar att man lägger in ordet ”kan” i punkten 3 i första
meningen före ordet upphandlas.
Yttrar sig i ärendet gör också Rolf Lilja, S och Elisabeth Friberg, C.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 23
28 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 89 (forts)

Dnr KS 08/156

Organisation av företagshälsovård i Krokoms kommun
Propositionsordning
Efter proposition på punkten 1 finner ordförande att kommunstyrelsen
godkänner den.
Efter proposition på punkten 2 med ändringsyrkande om att kommunchef
tillsammans med personalchef och företagshälsovårdssamordnaren ska
planera för den interna företagshälsovårdens organisation och funktion finner
ordförande att det blir kommunstyrelsens förslag till fullmäktige.
Efter proposition på punkten 3 med tillägg av ordet ”kan” före ordet upphandlas
samt tillägg av meningen ”Förfrågningsunderlaget ska kommuniceras med
kommunstyrelsens presidium innan upphandling, enligt principskissen, sker”
finner ordförande att det blir kommunstyrelsens förslag till fullmäktige.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 24
28 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 90

Dnr KS 06/351

Vägverket, reviderat avtal för gångbron över E14 vid Sandnäset i Dvärsätt
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar teckna det reviderade avtalet med Vägverket
gällande drift och underhåll av gångbron över E14 vid Sandnäset i
Dvärsätt för det fall Krokoms Golfklubb och Krokoms Golfklubb Service AB
skulle bli på obestånd och som en följd därav sakna förmåga att fullfölja
sina åtaganden mot Vägverket.

2

I det reviderade avtalet omfattas kommunens garantiansvar inte kostnader
i samband med att gångbron skulle behöva rivas.

3

Avtalet är ett garantiavtal mellan parterna och inte att beteckna som en
kommunal borgen.

4
Avtalet som beslutades vid kommunstyrelsen den 2 april 2008 upphävs.
_______________________________________________________________
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. Gångbron beräknas uppföras i juni 2008.
Kommunstyrelsen har i sitt beslut 2007 tydligt angivit att ägande och driftsskötsel av gångbron inte åligger kommunen. Vägverket 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. Kommunstyrelsen beslutade 2 april 2008 att teckna avtal med
Vägverket efter juridisk konsultation. Detta har skett och ett reviderat avtal har
kommunicerats med Vägverket.
Underlag för beslut
Avtal Vägverket och Krokoms kommun förslag, 13 maj 2008 rev. avtal.
Avtal Vägverket och Krokoms Golfklubb och Krokoms GS AB 3 mars 2008

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 25
28 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 90 (forts)

Dnr KS 06/351

Vägverket, reviderat avtal för gångbron över E14 vid Sandnäset i Dvärsätt.
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar att det är kommunstyrelsen alternativt
kommunfullmäktige som tecknar det reviderade avtalet.
Maria Söderberg, C, yrkar att avtalet som beslutades i kommunstyrelsen den 2
april 2008 upphävs.
Rolf Lilja, S, yrkar att liggande förslag beslutas i fullmäktige.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Rolf Liljas, S, yrkande.
Propositionsordning
Efter proposition på liggande förslag med tillägg av en punkt 4 om upphävande
av avtal från den 2 april 2008 samt att ärendet beslutas i fullmäktige finner
ordförande att det blir kommunstyrelsens beslut.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Vägverket Region Mitt
Krokoms Golfklubb
Björn Torbjörnsson, ekonomichefen
Revisionen

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 26
28 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 91
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
1

Dnr KS 08/169
Uppdragsavtal tecknat med Serus Ek förening
för EU-ansökan till Sociala Fonden gällande
projektet Friska Krokom 2010

Dnr KS 08/170
Avtal mellan personuppgiftsansvarig Krisberedskapsmyndigheten och personuppgiftsbiträde
Krokoms kommun för hanteringen av personuppgifter i Webbaserat informationssystem (WIS)
_____

Kommunchef

2

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Adm chef

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 27
28 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 92
Delgivningar
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

Dnr 22
Handikapprådet: 080422, sammanträdesprotokoll

2

Dnr 28
Deloitte: 080409, revisionsberättelse

3

Dnr KS 05/164
Bergsstaten: 080505, beslut ang förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Tallsjön nr 1 i Krokoms kommun

4

Dnr KS 06/351
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 080516, yttrande över
överklagande av beslut om avtal avseende gångbro över E 14

5

Dnr KS 07/237
Länsrätten i Norrbottens län: 080509, beslut ang överklagat beslut
ang tillämpning av minerallagen

6

7

8

9

10

Länsrätten i Norrbottens län: 080514, dom ang överklagat beslut,
Bergmästarens beslut, ang undersökningstillstånd för uran m.m. enligt
minerallagen för området Finningen nr 1
Dnr KS 08/164
Jämtkraft: 080422, årsredovisning
Dnr KS 08/165
Östersunds kommun: 080513, nu behövs ett flexiblare regelsystem
för att klara sysselsättningen!
Dnr KS 08/166
Jämtlands läns landsting: 080310, landstingets ungdomsting 2008
Dnr KS 08/167
Arbetsmiljöverket: 080430, inspektionsmeddelande, resultatet av
inspektionen

Dnr KS 08/168
11 Kommunchef Elisabet Sjöström: 080407, avtal mellan kommunen
och Turistkompaniet för genomförande av projektet GULDSTJÄRNAN
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

