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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 2
11 december 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 169

Dnr KS 08/028

Informationer
Kommunstyrelsen får information enligt följande:
*

Norra Jämtlands Räddningstjänstförbunds handlingsplan, Owen Laws,
Räddningstjänstförbundets vice ordförande

*

Diskussion om utvidgning av Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund,
Owen Laws, Räddningstjänstförbundets vice ordförande

*

Hot och Våld, Jan Eriksson, säkerhetssamordnare

*

Översiktsplan vindkraft, Anne Dahlgren, stadsarkitekt

*

Folkhälsa, Rolf Pehrsson, folkhälsosamordnare

*

”Vit februari”, Rolf Pehrsson, folkhälsosamordnare

*

Jämställdhetsplan, Gunilla Sundqvist, personalchef

*

Månadsrapport, Elisabet Sjöström, kommunchef

*
Näringslivsfråga, Elisabet Sjöström, kommunchef
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 3
11 december 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 170

Dnr KS 08/271

Vit Februari 2009 i Jämtland
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar att Jämtlands läns Nykterhetsförbund får
bidrag med 10.000 kronor.

2

Pengarna tas ur konto Folkhälsa.

3

Folkhälsosamordnaren får i uppdrag att genomföra en lokalt inriktad Vit
Februari-kampanj 2009.

4
Redovisning av uppföljning sker till kommunstyrelsen.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Jämtlands läns Nykterhetsförbund har fått i uppdrag av Jämtlands läns
landsting att samordna Vit februari – berusad av livet som en länskampanj
2009. Kampanjen kommer att lägga fokus på att göra mobiliseringen allmänt
känd i länet.
Krokoms kommun har avsatt 20.000 kronor i budget för kampanjen Vit Februari
2009.
Länsnykterhetsförbundet har för avsikt att ta fram ett grundmaterial (affischer,
bordspratare och kampanjknappar) som man räknar med kommer att vara
gratis. Utöver detta har man för avsikt att ta fram brevmallar som riktas till
förenings- och företagsutskick. En särskild önskan framförs om genomförande
av en annonskampanj som stöds av respektive kommun motsvarande en
summa av 1 kr per innevånare till gemensam annonsering i lokalmedia.
Nykterhetsförbundet önskar snar handläggning, dock senast 8 januari 2009.
Länsnykterhetsförbundet söker även samarbete med Länskulturen samt olika
företag och organisationer i länet.
Av kommunens budgeterade medel till Vit Februari-kampanjen 2009 föreslås
halva summan, 10.000 kronor, nyttjas till gemensam annonskampanj via
Länsnykterhetsförbundet och resterande summa, 10.000 kronor, nyttjas till att
sätta lokal prägel på kampanjen.
Kampanjen följs upp och redovisas under april månad i Folkhälsorådet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 4
11 december 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 170 (forts)

Dnr KS 08/271

Vit Februari 2009 i Jämtland
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar att redovisning av uppföljningen sker till kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Efter proposition på liggande förslag med tillägg av att redovisning av
uppföljning sker till kommunstyrelsen finner ordförande att styrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Länsnykterhetsförbundet
Jämtlands läns landsting

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 5
11 december 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 171

Dnr KS 08/299

Rapport om hot- och våldenkät
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att följa upp, föreslå och
rapportera åtgärder med anledning av redovisningen, samt utarbeta
förslag till en policy och säkerhetsrutiner mot hot och våld.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Förekomsten av hot och våld ökar generellt i samhället. Våren 2008 genomfördes en enkät för att kartlägga förekomsten av hot och våld bland förtroendevalda och anställda i Krokoms kommun.
Svarsfrekvensen har enbart varit ca 36%, vilket medfört att diskussioner förts i
Cesam och kommunchefens ledningsgrupp om orsaken till detta. Bland de
förtroendevalda har 22% varit utsatta för hot, men ingen har varit utsatt för våld
de senaste åren. 29% av de anställda har varit utsatta för hot och våld.
Enkätsvaren har medfört att säkerhetssamordnaren lämnat förslag till åtgärder
som krisberedskapsgruppen får bearbeta och som sedan blir en grund för
utveckling av policy och säkerhetsrutiner mot hot och våld.
Säkerhetsrutinerna är en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet där
policy och rutiner ska förankras och delges på arbetsplatserna.
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar att det läggs till att det är förslag till en policy som ska
utarbetas.
Propositionsordning
Efter proposition på liggande förslag med tilläggsyrkande finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
Underlag för beslut
Rapport Hot och våld 10 november 2008.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Jan Eriksson, säkerhetssamordnare
Karoline Humble, arbetsmiljökonsulten
Gunilla Sundqvist, personalchef
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 6
11 december 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 172

Dnr KS 08/300

Valsjöns fiskevårdsområdesförening, avskrivning av fordran
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar avskriva fordran på 125.625 kronor.

2
Avskrivning av fordran regleras i 2008 års resultat.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Skulden uppkom 2003 i samband med att intrerregprojektet för fiskodling som
kommunen bedrev tillsammans med ett antal kommuner i Norge, skulle
redovisas.
En fiskkasse havererade och fisk till ett värde av 209.375 kronor försvann ut i
Valsjön. Projektledningen ansåg att det var en tillgång för Valsjöns fiskevårdsområdesförening och detta blev en fordran på föreningen. Avbetalning av
83.750 kronor, 40% av beloppet, har skett.
Fiskevårdsområdesföreningen stödjer odlingsverksamheten och inköper varje
år sättfisk.
Underlag för beslut
Skrivelse från Valsjöbyns fiskeområdesförening 17 november 2008.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Valsjöbyns fiskevårdsområdesförening
Näringslivsavdelningen
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Revisionen

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 7
11 december 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 173

Dnr KS 08/302

Jämställdhetspolicy, övergripande mål samt jämtställdhetsplan 2009-2011
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa jämställdhetspolicy,
övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt jämställdhetsplan för
2009 - 2011 avseende kommunens anställda, daterat den 24 oktober
2008.

Bakgrund
Krokoms kommuns policy för jämställdhet, inklusive övergripande mål med
tillhörande jämtställdhetsplan ger tillsammans med kommunens övriga policydokument uttryck för hur kommunen som arbetsgivare förhåller sig till
medarbetare samt vilka villkor och arbetsförhållanden som ska råda i organisationen.
Jämställdhet i arbetslivet innebär kvinnors och mäns lika rättigheter, möjligheter
och skyldigheter i fråga om arbete, anställningsvillkor och utveckling i arbetet.
Under 2007 genomfördes en kartläggning av jämställdhetsförhållanden
inklusive förekomst av särbehandling och sexuella trakasserier i kommunen.
Kartläggningen omfattar tre olika undersökningar, en medarbetarenkät, en
föräldraenkät och en chefsenkät.
Medarbetarenkäten skickades ut till 120 slumpmässigt utvalda personer bland
kommunens tillsvidareanställda, exklusive chefer. Urvalet gjordes med viss
hänsyn till representation av kön, kvinnor 60% och män 40%.
Svarsfrekvens var 71%.
Föräldraenkäten skickades ut till 43 personer som varit föräldralediga någon
gång under de senaste två åren. Svarsfrekvens var 65%.
Chefsenkäten skickades ut till samtliga 63 chefer i kommunen. Svarsfrekvens
var 57%. Det är värt att notera att chefsenkäten gav lägst svarsfrekvens. I andra
liknande enkätundersökningar har cheferna uppvisat högst svarsfrekvens.
Från och med 1 januari 2009 träder en ny diskrimineringslag i kraft. Samtidigt
upphör nuvarande diskrimineringslagar, inklusive jämställdhetslagen, att gälla.
Av den nya diskrimineringslagen framgår bland annat att arbetsgivare ska
upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete och en handlingsplan för jämställda
löner vart tredje år. Enligt lagens övergångsbestämmelser ska arbetsgivaren
upprätta jämställdhetsplan och genomföra lönekartläggning 2009 och därefter
vart tredje år.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 8
11 december 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 173 (forts)

Dnr KS 08/302

Jämställdhetspolicy, övergripande mål samt jämtställdhetsplan 2009-2011
Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet på alla organisationsnivåer
ska kommunens jämställdhetsarbete följas upp. Övergripande uppföljning
återfinns i kommunens årsredovisning.
Lönekartläggning 2008 för att analysera löneskillnader mellan kvinnor och män
pågår och kommer att redovisas separat. Vid behov upprättas en handlingsplan
för att åtgärda löneskillnader kopplat till kön.
Utifrån kommunens målsättning samt kartläggning av jämställdhetsarbetet har
utarbetats en åtgärdsplan för åren 2009 - 2011 för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön.
Förslaget till jämställdhetspolicy, mål samt jämställdhetsplan har behandlats i
kommunchefens ledningsgrupp och har därefter förhandlats enligt 11 § MBL i
Cesam. De fackliga organisationerna har inte haft några invändningar till policy,
mål och jämställdhetsplan.
Underlag för beslut
Jämställdhetspolicy, övergripande mål samt jämställdhetsplan 2009 - 2011.
Protokoll från förhandling enligt 11 § MBL den 20 november 2008.
Tjänsteutlåtande den 25 november 2008.
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yttrar sig i ärendet.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Gunilla Sundqvist, personalchef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 9
11 december 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 174

Dnr KS 08/305

”Bymacken”, resurs för utredande av basservice för landsbygden
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar söka medel med 25.000 kronor ur näringslivsfonden i utredanderesurs för landsbygdsservice, liknande ”Bymacken”.
_____

Bakgrund
Basservice är en förutsättning för boende och deras verksamheter och befolkningsunderlaget är i sin tur en förutsättning för att bedriva service. I flera av
bygderna lägger bensinbolagen ner sina leveranser och livsmedelsbutikerna
har svårt att klara sin service till kunderna.
Det gäller inte enbart att kortsiktigt rädda macken och butiken, utan framförallt
att långsiktigt bryta handlingsmönstret, där konsumenterna åker desto längre för
att handla och tanka billigare.
Värmlandsprojektet ”Bymacken” har vid möte i Trångsviken informerat om
tanken att exportera konceptet över hela Sverige och då skulle ett närverk
byggas upp, stort nog att vara en förhandlingspart som leverantörerna var
tvungna att lyssna mer till. De mindre lanthandlarna skulle få en slags sammanslutning och troligen få bättre priser vid upphandlingarna.
I Värmland har även förberetts för marknadsföringskampanjer och studiecirklar i
tidigare landsbygdanda med syftet att få boende på landsbygden att räkna på
om de långa inköpsresorna verkligen lönar sig.
Vid mötet i Trångsviken uttalades att ett liknande arbete borde förberedas även
i Jämtland och att en utredningsresurs skulle tillskapas i samverkan med olika
parter, bland annat Länsstyrelsen och övriga kommuner.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Efter proposition på liggande förslag finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Länsstyrelsen i Jämtlands län
Kommunerna i Jämtland
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Revisorerna
Näringslivsavdelningen
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 10
11 december 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 175

Dnr KS 08/306

Yttrande över SOU 2008:86, ”Prövning av vindkraft”
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen godkänner föreslaget yttrande över SOU 2008:86
”Prövning av vindkraft”.

Utredningens förslag
För stora tillståndspliktiga vindkraftsanläggningar (se nedan) i glesbygd ska det
enligt utredningens förslag endast behövas tillstånd enligt miljöbalken.
Kommunen kan bara kräva detaljplan eller bygglov i de fall det kan bli konflikt
med bebyggelse.
Tillståndsplikt enligt miljöbalken ska gälla:
- om ett projekt medför betydande miljöpåverkan enligt kommunens bedömning
- för vindkraftverk med en höjd inklusive rotorblad över 150 m eller
en gruppstation för vindkraft med sju eller flera vindkraftsaggregat med en höjd
inklusive rotorblad över 50 m (motsvarar 10–25 MW).
- Gräns för bygglov föreslås höjas från 2 till 3 meters rotordiameter,
om vindkraftverkets höjd överstiger 20 meter,
om verket byggs närmare granne än verkets höjd eller
om verket placeras på byggnad.
Sammanfattning
Krokoms kommun är positiv till utredningens syfte att få en bättre samordning
av prövningen enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB).
Kommunen har dock starka invändningar mot utredningens förslag att det är
tillräckligt med en miljöprövning av stora vindkraftparker i glesbygd. Utredningen
föreslår att kommunen inte ska kunna kräva prövning genom detaljplan och
bygglov för dessa anläggningar.
Förslaget innebär att kommunens beslutsrätt på ett avgörande sätt minskar och
överförs till miljöprövningsdelegationens tjänstemän.
Miljöprövningsdelegationen måste visserligen ta hänsyn till kommunens
översiktsplan, men den är inte formellt bindande och kan inte förutse alla nya
intressen.
För att kommunen ska kunna bestämma lämplig lokalisering och utformning av
vindkraftparker krävs detaljplan och/eller bygglov. Enligt utredningsförslaget
reduceras Krokoms kommun och andra glesbygdskommuner formellt till att bli
sakägare och remissinstanser.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 11
11 december 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 175 (forts)

Dnr KS 08/306

Yttrande över SOU 2008:86, ”Prövning av vindkraft”
Den lokala kunskapen om exploateringsområdet och möjligheten att påverka
detaljutförande vad gäller vägdragningar och placeringar av de enskilda verken
går förlorad med en prövning enligt förslaget.
Frågan om den lokala nyttan, ”bygdepeng” mm riskerar att komma in alltför sent
i processen eller helt tappas bort när stora exploateringar sker och kommunen
inte längre har en viktig prövnings- och beslutsfunktion.
Yrkanden/förslag
Yttrar sig i ärendet gör Rolf Lilja, S.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Anne Dahlgren, stadsarkitekt
Miljödepartementet

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 12
11 december 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 176

Dnr KS 08/259

Svar på motion Skydda Storsjön från konsekvenserna av uranbrytning
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige tillstyrker motion angående att skydda Storsjön från
konsekvenserna av uranbrytning.

2

Krokoms kommun tar initiativ till och deltar i en med övriga kommuner
samordnad undersökning av konsekvenserna av nuvarande borrningstillstånd, vad en fullskalig gruvdrift kan få för påverkan på Storsjöns vatten
samt att en gemensam skyddsplan upprättas av berörda kommuner.
_______________

Bakgrund
I Krokoms kommun råder fullständig politisk enighet kring att motsätta sig
brytning eller utvinning av uran.
Underlag för beslut
I beslut antaget den 31 mars 1982 § 63 framgår att kommunfullmäktige ”beslutat uttala sig principiellt för att tillstånd ej lämnas till brytning och utvinning av
uran inom Krokoms kommun”.
I ett senare beslut antaget av kommunfullmäktige den 8 juni 2005 § 35, framhålles att Krokoms kommuns uppfattning och vilja är att prospektering och
brytning av uran inte ska förekomma i kommunen samt att förberedelserna för
verksamheten skall avbrytas. Grund för det senare beslutet är den oro hos ortsbor, politiker i Krokoms kommun samt andra som inte bor i det direkta närområdet, för vad som kan hända med miljön och livsbetingelserna. Det finns även
en oro för att möjligheten att utveckla näringslivet med småskalig turism hotas.
Länsstyrelsen i Jämtlands län har den 11 december 2006, fastställt det
regionala miljömålet ”Ingen uranbrytning ska förekomma i Jämtlands län”.
Vid kommunstyrelsen den 5 december 2007, § 181, togs ett enhälligt beslut om
att alltid överklaga ärenden gällande uranprospektering och uranundersökningstillstånd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 13
11 december 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 176 (forts)

Dnr KS 08/259

Svar på motion Skydda Storsjön från konsekvenserna av uranbrytning
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till liggande förslag.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till liggande förslag.
Yttrar sig gör också Anne Catrine Hedman, Kd, Mi Bringsaas, S, och Evert
Fogelberg, Fp.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 14
11 december 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 177
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat

1

2

Dnr KS 08/065
Listor över färdtjänstbeslut 081001-081130

Färdtjänsthandläggare

Dnr KS 08/200
Ramavtalslista för gemensamma upphandlingar
som genomförs via Upphandlingskontoret

Kommunchef

Dnr KS 08/284
Öppethållande av kommunförvaltningen i anslutning
till helgdagar 2009

Kommunchef

Dnr KS 08/287
3
Omsättning av lån
_____

Justerandes signatur

Ekonomichef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 15
11 december 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 178
Delgivningar
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

2

Dnr 2
Räddningsverket: 081021, rapporten Räddningstjänst i siffror 2007
Dnr 23
Sveriges Kommuner och Landsting: 081017, styrelsens beslut nr 12,
överenskommelse mellan staten och SKL om vissa ersättningar inom
folkhälsoområdet för år 2009

3

Sveriges Kommuner och Landsting: 081017, styrelsens beslut nr 13,
överenskommelse mellan regeringen och SKL om pilotstudie för
förändringsarbete avseende första linjens vård och omsorg för barn och
ungdomar med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom

4

Sveriges Kommuner och Landsting: 081030, pressmeddelande;
finanskrisen fördjupar ekonomisk nedgång i kommuner och landsting

5

Sveriges Kommuner och Landsting: 081030, pressmeddelande; snabb
inbromsning och låg tillväxt 2009, Ekonomirapporten - om kommunernas
och landstingens ekonomi - oktober 2008

6

Dnr 28
Nutek: 081016, inbjudan till program för lokalt och regionalt tillväxtarbete

7

Nutek: 081028, meddelande till samtliga strukturfondsprojekt beviljad EUmedel i programperiodens första beslutsomgång årsskiftet 2007/2008

8

Jämtlands Gymnasieförbund: 081103, protokollsutdrag § 68, sammanträdestider 2009

9

10

11
Justerandes signatur

Dnr KS 03/186
Länsrätten i Jämtlands län: 081105, dom i mål nr 897-06, miljö- och
strukturstöd, nu fråga om upphandling skett enligt lagen om offentlig
upphandling (LOU)
Dnr KS 07/237
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 081105, yttrande till
Länsrätten i Norrbottens län ang undersökningstillstånd för områdena
Hotagen nr 4 och nr 5
Dnr KS 08/100
Inlandskommunerna ekonomisk förening, IEF: 081010, styrelsesammanträde
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 16
11 december 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 178 (forts)
Delgivningar

12

Dnr KS 08/105
Mid Sweden Science Park AB: 081022, protokoll från extra bolagsstämma

13

Östersunds kommun: 081030, protokollsutdrag kf § 177, delägarskap

14

Dnr KS 08/119
SmåKom: 081121, bostadsarbetsgruppens förslag till bostadsbyggnadsprogram för landsbygdens kommuner

15

Dnr KS 08/137
Krisberedskapsmyndigheten: 081113, resultat av enkät avseende
robusthet i kommunalteknisk försörjning

Dnr KS 08/169
16 Svenska ESF-rådet: 081103, beslut ang ansökan om stöd från Europeiska
socialfonden
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 17
11 december 2008

Ks § 179
Avslutning
Då det är årets sista kommunstyrelsemöte önskar oppositionen och majoriteten
varandra En God Jul och Ett Gott Nytt år!
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

