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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sida 1
19 maj 2009

Kommunstyrelsen
Plats och tid:

Knutpunkten Cederbergskolan, Föllinge
Tisdagen den 19 maj 2009, kl 08.30 – 15.10

Beslutande:

Maria Söderberg, C, ordf
Göte W Swén, M
Rolf Lilja, S
Ulf Jonasson, C
Elisabeth Friberg, C
Owen Laws, Mp
Anne Catrine Hedman, Kd
Agneta Gabrielsson, Fp
Maria Jacobsson, S, §§ 70 – 79 till kl 14.20
Bernt Ingebrigtsén, S, tjg ers för Maria Jacobsson, §§ 80 – 86
Christer Toft, S
Marina Edfeldt, S
Mi Bringsaas, S, tjg ers för Stefan Wikén, S
Jörgen Blom, V
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deltagande:

Anette Lihuvudh, sekreterare
Elisabet Sjöström kommunchef
Evert Fogelberg, ej tjg ers
Bernt Ingebrigtsén, ej tjg ers §§ 70 - 79

Utses att justera:

Elisabeth Friberg och Mi Bringsaas
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plats och tid:

Kommunhuset, Krokom, måndagen den 25 maj 2009
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Sekreterare:

…………………………………………….

Anette Lihuvudh
Ordförande:

Paragrafer: 70

- 86

……………………………………………...

Maria Söderberg
Justerande:

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

Elisabeth Friberg

Mi Bringsaas

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdes
datum:
19
Datum för anslags
uppsättande:

maj 2009
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Anette Lihuvudh
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 2
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 70

Dnr KS 09/017

Informationer
Kommunstyrelsens får information enligt följande:
*

Rapport från mötet, fredagen den 15 maj, med Länsstyrelsen och Vägverket
om vägprioriteringar. Förslaget som finns och som kommunen ska yttra sig
över, senast onsdagen den 27 maj, e-postas till kommunstyrelsen. Maria
Söderberg, kommunstyrelsens ordförande.
_____

Kommunstyrelsen ajournerar sig för partigrupper och förmiddagskaffe klockan
08.30 – 10.40, för visning av nya allaktivitetshallen i Föllinge samt lunch klockan
11.30 – 12.30 samt för eftermiddagskaffe klockan 14.15 – 14.30.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 3
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 71

Dnr KS 09/124

Delårsrapport första kvartalet 2009
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige lägger kvartalsrapporten till handlingarna.

Det bör dock poängteras att kommunstyrelsen under april och maj har agerat
vad gäller att minska kommunens kostnader och därmed förbättra resultatet
för året.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Uppföljning har genomförts efter tre månader. I anslutning till uppföljningen har en
resultatprognos för helår 2008 upprättats.
Med hänsyn tagen till den skattekraftsprognos som Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) lämnade den 23/4 2009, är kommunens prognostiserade resultat
-4,4 mkr för helår. Detta är 19,2 mkr sämre än budgeterat (budgeterat resultat
+14,8 mkr). Budgetavvikelser framgår av ekonomiska driftssammandrag.
Det bör dock poängteras att kommunstyrelsen under april och maj har agerat vad
gäller att minska kommunens kostnader och därmed förbättra resultatet för året.
Nämnderna har även haft i uppdrag att kortfattat kommentera måluppfyllelsen. Så
har skett förutom från Samhällsbyggnadsnämnden.
I denna första rapportering avseende mål har resp. nämnd själv fått kommentera
utan stöd av rapportmall. En sådan mall är under framtagande inför
delårsrapporten.
En kort muntlig rapport ges också per april månad 2009.
Underlag för beslut
Kvartalsrapport; måluppföljning från nämnderna april 2009
Yrkanden/förslag
Christer Toft, S, yrkar att rapporten läggs till handlingarna samt att brödtext om att
kommunstyrelsen under april och maj har agerat vad gäller att minska
kommunens kostnader och därmed förbättra resultatet för året, flyttas upp till
förslagstexten.

Justerandes signatur
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KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 4
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 71 (forts)

Dnr KS 09/124

Delårsrapport första kvartalet 2009
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut och ett tilläggs- och ändringsyrkande från Christer
Toft, S.
Ordförande kommer att ställa proposition på liggande förslag med tilläggs- och
ändringsyrkandet.
Efter proposition på liggande förslag med tilläggs- och ändringsyrkandet finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 5
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 72

Dnr KS 09/087

Budgetdirektiv rambudget 2010, plan 2011 - 2012
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1
Kommunfullmäktige antar budgetdirektiv rambudget 2010, plan 2011 – 2012.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Krokoms kommun har ett gynnsamt läge. De senaste 8 åren har kommunen
redovisat goda ekonomiska resultat, bostadsområden byggs ut och viktigast av
allt, befolkningen växer.
Ett medvetet beslut togs om avsteg från kommunens resultatmål för 2009, för att
möta och främja befolkningstillväxten genom investeringar riktade mot skola och
barnomsorg.
Under hösten 2008 kom en lågkonjunktur som påverkar hela världen. Enligt
många ekonomer befinner vi oss nu i den djupaste ekonomiska krisen efter
1930-talet. Även Krokoms kommun påverkas. Skattekraften sjunker i hela riket p g
a sjunkande produktivitet i lågkonjunkturens kölvatten. Samtliga kommuners
skattekraft är sammankopplade via bl.a. det kommunala utjämningssystemet. Det
gör att hela landet påverkas direkt även om arbetsmarknaden ännu inte är lika hårt
drabbad i vår kommun.
Redan under hösten togs prognoser fram om den kommande lägre skattekraftsutvecklingen. Det föranledde att kommunfullmäktige i november beslöt att sänka
ramarna för budgetåret 2010 med sammanlagt 10 miljoner kr.
Efter fullmäktiges beslut om budget för 2009, ramar för 2010 – 2011 har det
ekonomiska läget fortsatt att försämras. Varje ny skattekraftsprognos har varit
sämre än den tidigare.
Åtgärder för 2009
Kommunstyrelsen har den 1 april beslutat om ett åtgärdsprogram för att sänka
utgifterna för 2009 då den första kvartalsuppföljningen visar ett underskott för
2009. Beslutet innebär stor återhållsamhet på inköp, kurser och konferenser.
Innan tjänster återbesätts ska överordnad rådfrågas.
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KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 6
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 72 (forts)

Dnr KS 09/087

Budgetdirektiv rambudget 2010, plan 2011 - 2012
Förutsättningar 2010 och plan 2011 - 2012
Kommunsektorn får viss kompensation från staten. Regeringen tillskjuter 7
miljarder 2010 och ytterligare 5 + 5 miljarder 2011 och 2012. Detta innebär att
Krokoms kommun får tillskott med 7,5 miljoner 2010 och 5,5 miljoner för vardera
2011 och 2012.
Denna kompensation kommer dock inte att räcka, samtidigt som skattekraftsprognoser visar på fortsatt försämring i kommunernas ekonomi.
För att uppnå ett positivt ekonomiskt resultat de kommande åren måste därför
ytterligare ramsänkningar genomföras. Men trots den ekonomiska krisen har vi
målet att Krokoms kommun fortsätter att upprätthålla god kvalitet i verksamheterna, vård, skola och omsorg. Samtidigt ser vi också att det är mer fördelaktigt
att genomföra de nödvändiga investeringarna i en lågkonjunktur än i en brinnande
högkonjunktur.
Kommunfullmäktige föreslås därför att tillfälligt under planperioden frångå de
ekonomiska målen. Resultatmålen för respektive år under planperioden syns i
budgeten.
MÅL för verksamheterna
Kommunfullmäktige har för 2009 fastställt kommunfullmäktiges vision, kommunfullmäktiges inriktningsmål och kommunens övergripande mål. Mål för 2010
föreslås enligt rambudgetdokumentet. Samtliga nämnder ska inför 2010 års
budget, med KFs-målbeslut som grund, arbeta fram några egna mätbara mål för
verksamheterna.
Skattesats
Kommunens skattesats 2010 ska vara 22,52 (oförändrad)
Ramar för nämnderna 2010

Kommunfullmäktige
Innebär ett sparkrav på -0,1 mkr jmf 2009 års budget.
Kostnadsminskningar ska ske inom befintlig organisation.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Ny ram
2010
1,7 milj

2011
1,7 milj

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 7
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 72 (forts)

Dnr KS 09/087

Budgetdirektiv rambudget 2010, plan 2011 - 2012

Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
oförändrade ramar för dessa tre nämnder
Kommunstyrelsen
Sparkrav 2010 på totalt -2,8 miljoner jmf 2009 års
budget och ytterligare -0,5 mkr år 2011

Ny ram
2010
0,8 milj
0,2 milj
1,0 milj

2011
0,8 milj
0,0 milj
1,0 milj

47,2 milj

46,7 milj

Redan beslutat är minskning av en tjänst i näringslivsorganisationen.
Direktiv:
-Översyn av administrationens organisation
för att göra effektiviseringar vid personalavgångar.
-Översyn av färdtjänstresor.
-Allmän återhållsamhet.
-Personalprogrammet minskar under projekttid med EU-medel.
-KomVux och LärCentrum effektiviseras ang lokalanvändning och teknik.
-Behovet av vuxenutbildning kan öka under perioden och för detta ska
möjligheter finnas.
Ny ram
2010
(15,0 milj

2011
15,5 milj)

(65,8 milj

65,0 milj)

Socialnämnden.
216,8 milj
Sparkrav 2010 på totalt -7,2 jmf 2009 års budget och
ytterligare -4,1 mkr år 2011
Direktiv:
I socialnämndens budgetram ligger en uppräkning
av anslaget till IFO. Uppräkning görs med
3 miljoner kr som är öronmärkta.
Ännu har ingen större ökning synts i kommunens utbetalningar
men lågkonjunktur medför större påfrestningar i samhället
och ett ökat behov kan förutses.

212,7 milj

Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund
Detta inkluderar IVPA Rönnöfors
Jämtlands Gymnasieförbund
I sparkravet är även inräknat lägre antal gymnasieelever.

Justerandes signatur
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KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 8
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 72 (forts)

Dnr KS 09/087

Budgetdirektiv rambudget 2010, plan 2011 - 2012
Socialnämnden medges göra en minskning med 10 särskilda boendeplatser,
omfördelning av korttidsplatser och LSS-boende.
Arbetsmarknadsprojektet Navigator fullföljs och verksamhetens behov och
utveckling följs för nytt ställningstagande inför 2011.
Gemensamt för alla tre nämnder BUN, SOC och SABY görs
en översyn av respektive nämnds bemanningspooler
för att finna en effektivare organisation.
Ny ram
2010
197,2 milj

Barn och utbildningsnämnden

2011
198,3 milj

I ramen ligger besparingar för 2010 med -6,7 milj kr och
utökningar till följd av volymförändringar med +4,1 mil kr.
För 2011 besparingar med ytterligare -2,8 milj kr, och
utökningar till följd av volymförändringar med +3,9 mkr.
Direktiv: Antalet små barn i kommunen fortsätter att öka och därmed behoven av
barnomsorg.
Fullmäktige har beslutat om vårdnadsbidrag som infördes januari 2009. I ram för
planperioden ligger 600.000 kr till vårdnadsbidrag.
Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att till fullmäktige, efter årets slut
2009 presentera en utvärdering av hur vårdnadsbidraget använts, framtida behov
och vilka alternativa kostnader
kommunen haft om vårdnadsbidraget ej funnits.
Nämnden har för närvarande en skolutredning på remiss.
Organisatoriska förändringar inom skolorganisationen förväntas ske
under planperioden. Flytt av verksamhet för ett antal skolor kan komma ifråga.
Ramminskningen innebär sänkta nyckeltal i både skola och barnomsorg och
minskade fortbildningsresurser. PIM-satsningen ska dock fullföljas.
Föreningsvaktmästartjänsten kvarstår.
Bibliotekens öppethållande och antal ses över.
Öppethållandetiderna för baden ses över.
En fortlöpande uppföljning ska göras på förändringar i barn- och elevantalet, satt i
relation till den plan för utökning av verksamheten som finns.

Justerandes signatur
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KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 9
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 72 (forts)

Dnr KS 09/087

Budgetdirektiv rambudget 2010, plan 2011 - 2012
Gemensamt för alla tre nämnder barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden
och samhällsbyggnadsnämnden görs en översyn av respektive nämnds
bemanningspooler för att finna en effektivare organisation.
I rambudget för 2010 tas hela besparingen på 700.000 kr ur barn- och utbildningsnämndens ram. Detta justeras mellan nämnderna efter den gemensamma
utredningen.
Ny ram
2010

2011

109,7 milj
2,0 milj

109,1 milj
4,8 milj

Samhällsbyggnadsnämnden
Plus effekt av skola Ås etapp 1
I ramen ligger besparingar för 2010 med -4,5 milj kr och
utökningar till följd av nybyggda förskolor med +2,1 milj kr.
För 2011 besparingar med ytterligare -0,6 milj kr.

Direktiv:
Enligt verksamhetens förslag medges kostnadsreduceringar genom
återhållsamhet för konsultkostnader, inom egna fastigheter, omorganisation av
lokalvård, park och planenheten.
Fullmäktige kommer att besluta om kostpolicy. Budget för planperioden medger
fortsatt inköp av ekologiska livsmedel på nuvarande nivå ca 10% och vegetarisk
lunch serveras 1 ggr/vecka i barnomsorg och skola.
Lunchpriset för personal i barnomsorg och skola höjs med 10 kr / portion till 45 kr.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att omförhandla hyror med
Krokomsbostäder AB.
Kvartalsvis ska rapport lämnas till kommunstyrelsen om läget beträffande industrioch 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.
Gemensamt för alla tre nämnder barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden
och samhällsbyggnadsnämnden görs en översyn av respektive nämnds
bemanningspooler för att finna en effektivare organisation.
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KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 10
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 72 (forts)

Dnr KS 09/087

Budgetdirektiv rambudget 2010, plan 2011 - 2012
Ny ram
2010
2,2 milj

2011
2,2 milj

Kommunstyrelsens förfogandeanslag
Anslaget är redan delvis intecknat för medfinansiering
av projekt men sänks med 300.000 under planperioden.

0,6 milj

0,6 milj

Utvecklingsanslag/projektfinansiering
Anslaget är helt intecknat för planperioden som
medfinansiering till beviljade Mål 2 och Inter reg projekt.

1,0 milj

1,0 milj

Bygg och miljönämnden
En ramminskning med 100.000 kr.

Årens budgetresultat fastställs till
2010
+ 6,7 miljoner

2011
+5,8 miljoner

2012
+8,4 miljoner

Lokalkostnader
Samhällsbyggnadsnämndens möjligheter till kostnadsminskningar är till del
beroende av barn- och utbildningsnämndens respektive socialnämndens beslut
om förändringar i verksamheter. En tät samverkan mellan nämnderna ska föras
kring detta.
Investeringar
Investeringsvolymerna för planperioden framgår av investeringsplanen i
rambudget.
Planen följer i stort samma inriktning som föregående års planer, med vissa
justeringar i tid. Några mindre investeringsobjekt som inte ansetts nödvändiga har
strukits eller skjutits på framtiden.
Investeringsvolymen är fortsatt hög främst för att kunna möta ökade behov inom
skola och barnomsorg.
Fortlöpande avstämningar ska göras 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.
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KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 11
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 72 (forts)

Dnr KS 09/087

Budgetdirektiv rambudget 2010, plan 2011 - 2012
Yrkanden/förslag
Christer Toft, S, yrkar att stycket, i direktivet där socialnämnden medges göra en
minskning med 10 särskilda boendeplatser, omfördelning av korttidsplatser och
LSS-boende, stryks då det innebär detaljstyrning av nämnden.
Maria Söderberg, C, yrkar att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige anta
budgetdirektiv rambudget 2010, plan 2011 - 2012.
Maria Söderberg, C, yrkar avslag på Christer Tofts, S, ändringsyrkande.
Jörgen Blom, V, yrkar avslag på budgetdirektiv rambudget 2010, plan 2011 - 2012.
Christer Toft, S, yrkar bifall till Jörgen Bloms, V, avslagsyrkande.
Yttrar sig gör också Mi Bringsaas, S, Rolf Lilja, S och Owen Laws, Mp.
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut samt ett ändringsyrkande.
Ordförande kommer först att ställa proposition på budgetdirektivet, bifall mot
avslag. Sedan ställs proposition på ändringsyrkandet.
Efter proposition på liggande förslag, bifall mot avslag, finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller liggande förslag.
Efter proposition på ändringsyrkandet, bifall mot avslag, finner ordförande att
kommunstyrelsen avslår det.
_____
Reservation
Rolf Lilja, S, Maria Jacobsson, S, Christer Toft, S, Marina Edfeldt, S,
Mi Bringsaas, S och Jörgen Blom, V anmäler reservation till förmån för egna
yrkanden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 12
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 73

Dnr KS 09/132

Årsredovisning för Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund 2008
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2008 för Norra Jämtlands
Räddningstjänstförbund.

2

Kommunfullmäktige beviljar för Krokoms kommuns del förbundsdirektionen
för Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamheten
år 2008.
_____

Bakgrund
Årsredovisning för Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund 2008 har överlämnats
till medlemskommunerna.
Förbundet redovisar ett resultat på +550 tkr.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.
Underlag för beslut
Årsredovisning för Norra Jämtlands räddningstjänstförbund 2008
Revisionsberättelse
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 13
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 74

Dnr KS 09/067

Ägardirektiv Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund 2010-2012
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för Norra Jämtlands
Räddningstjänstförbund 2010-2012.
_____________________________________________
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 27 april 2009
Ägardirektiv för Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund,
upprättat i maj 2009
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Mi Bringsaas, S, Jörgen Blom, V, Maria Söderberg, C och
Owen Laws, Mp.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

_______

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 14
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 75

Dnr KS 09/131

Årsredovisning för Jämtlands Gymnasieförbund 2008
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2008 för Jämtlands
Gymnasieförbund.

2

Kommunfullmäktige beviljar för Krokoms kommuns del förbundsdirektionen
för Jämtlands Gymnasieförbund ansvarsfrihet för verksamheten år 2008.
____

Bakgrund
Årsredovisning för Jämtlands Gymnasieförbund 2008 har överlämnats till
medlemskommunerna.
Förbundet redovisar ett resultat på -6,5 mkr. Detta efter en återbetalning till
ägarkommunerna på sammantaget 5,6 mkr. För Krokoms del innebär dock
avräkningen för 2008 att kommunen gjorde en slutbetalning på 2,0 mkr till
förbundet. Detta på grund av ett för lågt budgeterat ägarbidrag i vår egen budget
för 2008. Jämfört med Gymnasieförbundets egen budget för 2008 var underskottet
851 tkr.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.
Underlag för beslut
Årsredovisning för Jämtlands gymnasieförbund 2008
Revisionsberättelse
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Mi Bringsaas, S och Elisabeth Friberg, C.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 15
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 76

Dnr KS 09/066

Ägardirektiv 2010 för Jämtlands Gymnasieförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige antar ägardirektiv 2010 för Jämtlands Gymnasieförbund
enligt förslag daterat den 12 maj 2009.

2

För revision av förbundets verksamhet ska direktionen avsätta
273.000 kronor.
_________________________________________
Bakgrund
Enligt konsortialavtalets § 3 ska kommunerna utfärda gemensamma ägardirektiv
för Jämtlands Gymnasieförbund avseende dess budget- och verksamhetsplanering.
Ägardirektiven utarbetas vid ägarmöten bestående av en ledamot från varje
medlemskommun, vilken representerar ett röstetal som motsvarar kommunens
andel av antalet ledamöter i direktionen. För fastställande av ägardirektiv krävs
kvalificerad majoritet med 75%.
Ägardirektiven som medlemskommunerna fastställer tas fram samtidigt med
budgetprocessen i kommunerna.
Ägardirektiven utgör basen för förbundets budgetarbete. Slutligt bidrag räknas
fram enligt § 8 i Förbundsordningen. Gymnasieförbundet har att fastställa
elevplatspriser gällande 2010. Ägardirektiven fastslår medlemskommunernas
ersättning till gymnasieförbundet genom att ange hur elevplatspriset får justeras.
Vid ägarmöte mellan medlemskommunerna måndagen den 11 maj 2009
överenskoms att uppdra åt ägarkommunernas kommunchefer att tillsammans med
gymnasieförbundet se över platspriserna och eventuellt justera dessa under
hösten 2009, efter förbundets halvårsuppföljning.
Ägarmötet enades också om att förbundet inför 2010 ska räkna med en
schablonmässig uppräkning av kostnaderna för löner och övriga utgifter på 1,8 %
samt att tillskjuta 400.000 kronor för den löneökning som skett utöver beräknad
ram. Utifrån den sänkta arbetsgivaravgiften på ca 1 % och att ägarsamrådet
enades om att lägga ett sparkrav på förbundet för att minska kommunernas
ersättning till förbundet med 10 Mkr, ska kostnaderna sammantaget minskas med
11,2 Mkr eller uttryckt i procent 2,8 %.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 16
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 76 (forts)

Dnr KS 09/066

Ägardirektiv 2010 för Jämtlands Gymnasieförbund
Sammantaget med uppräkningen utifrån beräknade kostnadsökningar under 2010
och nedräkningen utifrån sparkrav och lägre arbetsgivaravgift, innebär detta att
platspriserna ska räknas ner med i genomsnitt 2,0 %.
Ägarmötet enades slutligen om att medge att gymnasieförbundet får nyttja
maximalt 7,5 Mkr av det upparbetade kapitalet för att möta en del av
besparingskravet för 2010
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 18 maj 2009-05-18
Förslag till ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund 2009-05-12
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Mi Bringsaas. S.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Bräcke, Ragunda och Östersunds kommuner
Jämtlands Gymnasieförbund
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 17
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 77

Dnr KS 03/186

Ekonomisk redovisning av Miljöprojektet Markförstärkningar 2004 - 2006
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen tillskjuter via förfogandeanslaget 13.890 kronor för att
täcka uppkommit underskott.

2

Kommunstyrelsen godkänner den ekonomiska redovisningen.
____

Underlag för beslut
Kommunstyrelsens protokoll den 20 juni 2007, § 86
Länsrättens domslut den 5 november 2008. Mål nr 897-06
Ekonomisk sammanfattning av projektet
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Rolf Lilja, S och Maria Söderberg, C.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Calle Jonsson, näringslivsrådgivare

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 18
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 78

Dnr KS 09/069

Upphandlingspolicy, samarbetsavtal och reglemente fr o m 1 juli 2009.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige att antar Upphandlingspolicy inklusive samarbetsavtal
och reglemente att gälla från och med den 1 juli 2009.

2

Upphandlingspolicyn fastställs för all kommunens upphandling, det
vill säga såväl för den upphandling som sker genom gemensamma
nämnden för upphandlingssamverkan (upphandlingskontoret) som för
den upphandling som sker inom kommunen i övrigt, inklusive
direktupphandling.

Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunchefen ges i uppdrag att föreslå en arbetsordning för Krokoms
kommuns hantering av upphandlingar så att nämnder och styrelsen får
tydliga möjligheter att delta i hantering av upphandlingarna.

Bräcke, Ragunda och Strömsunds kommuner har nu anmält att de önskar
ansluta sig till upphandlingssamverkan i form av den Gemensamma nämnden för
upphandlingssamverkan, GNU. Upphandlingskontoret har av den gemensamma
nämnden för upphandlingssamverkan fått i uppdrag att göra en översyn av
upphandlingspolicyn. Förslaget har därefter tagits upp i gemensamma nämnden
för upphandlingssamverkan den 23 februari 2009. Nämnden rekommenderar
respektive samverkande kommun att anta förslaget till ny upphandlingspolicy för
all sin upphandling, det vill säga såväl den som sker genom gemensamma
nämnden för upphandlingssamverkan, upphandlingskontoret, som för den som
sker inom kommunen i övrigt inklusive direktupphandling.
Bakgrund
Då Bräcke, Ragunda och Strömsunds kommuner nu önskar ansluta sig till
gemensam nämnd för upphandlingssamverkan erfordras en revidering av
samarbetsavtal och reglemente.
I förslagen till nytt samarbetsavtal och till nytt reglemente är endast redaktionella
ändringar gjorda. Kommunstyrelsen i Krokoms kommun hade vid sammanträde
1 april 2009 synpunkter på skrivningar i samarbetsavtal och reglemente. Dessa
får tas upp för diskussion vid senare tidpunkt för att upphandlingspolicyn ska
kunna beslutas i respektive kommuns fullmäktige före sommaruppehållet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 19
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 78 (forts)

Dnr KS 09/069

Upphandlingspolicy, samarbetsavtal och reglemente fr o m 1 juli 2009.
Den nu gällande upphandlingspolicy har gällt från den 1 mars 2007. Förutom
redaktionella ändringar har under ”Direktupphandling” gjorts en mindre
uppräkning av gränserna för när direktupphandling får tillämpas. Det diskuteras
för närvarande inom Finansdepartementet om att eventuellt skriva in fasta belopp
i Lag om offentlig upphandling och i så fall ersätts våra belopp av dessa.
Under ”Sociala och etiska krav” har antidiskrimineringsklausulen utgått, då den
har visat sig ha negativa effekter på framförallt små och medelstora företags
möjligheter att lämna anbud vid offentliga upphandlingar samt dessutom vara
svår att tillämpa i praktiken. Enligt förbundsjurist Ulf Palm på Sveriges Kommuner
och Landsting är det idag, till skillnad mot för 3-4 år sedan, ovanligt att man skriver
in sådana klausuler i upphandlingspolicys, just av den anledningen att de är svåra
att tillämpa.
Vid möte med den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan den
6 april, beslutades att tillföra en mening under rubriken Principer.
”De leverantörer och entreprenörer som anlitas förutsätts följa all för uppdraget
relevant lagstiftning”
Utgångspunkten har varit att ta fram en policy som tydliggör och ger vägledning
för de samverkande kommunernas upphandling, detta riktat till såväl
förtroendevalda politiker och tjänstemän som presumtiva leverantörer. Policyn
utgår självfallet från Lag om offentlig upphandling men har också, så långt det
varit möjligt, strävat efter att beakta politiska synpunkter när det gäller miljökrav,
sociala krav etc.
För att ytterligare tydliggöra möjligheter och begränsningar har en
tillämpningsföreskrift tagits fram. Tanken är att denna inte ska bli föremål för
politiskt beslut, utan hanteras i vanlig ordning i tjänstemannaorganisationen.
Detta är ingen förändring från tidigare utan även enligt tidigare avtal har
tillämpningsföreskrifter fungerat som riktlinje vid behov. Detta kan dock innebära
att frågeställningarna kommer upp som enskilda ärenden, motioner och som
medborgarförslag framöver.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 27 april 2009
Upphandlingspolicy den 2 februari 2009
Samarbetsavtal
Reglemente
Protokollsutdrag 6 april 2009 GNU

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 20
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 78 (forts)

Dnr KS 09/069

Upphandlingspolicy, samarbetsavtal och reglemente fr o m 1 juli 2009.
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar att kommunchefen ges i uppdrag att föreslå en
arbetsordning för Krokoms kommuns hantering av upphandlingar så att nämnder
och styrelsen får tydliga möjligheter att delta i hantering av upphandlingarna.
Yttrar sig gör också Mi Bringsaas, S, Christer Toft, S, Maria Jacobsson, S,
Göte W Swén, M, Jörgen Blom V, Rolf Lilja, S, Owen Laws, Mp och Elisabeth
Friberg, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande.
Ordförande kommer först att ställa proposition på liggande förslagets två punkter
och sedan på tilläggsyrkande.
Efter proposition på liggande förslag finner ordförande att det blir
kommunstyrelsens förslag till fullmäktige.
Efter proposition på tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunstyrelsen
beslutar bifalla det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunchefer i de samverkande kommunerna
Karin Näslund, upphandlingssamordnare Krokoms kommun
Upphandlingskontoret
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 21
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 79

Dnr KS 09/107

Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet för psykiskt
funktionshindrade
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsberättelsen.

2
Kommunfullmäktige tillstyrker ansvarsfrihet.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet för psykiskt
funktionshindrade i Jämtlands län har överlämnats till kommunen.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 22
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 80

Dnr KS 09/062

Övertagande av Aktiebolaget LB Kiel Ås AB, org nr 556584, ägare av
Jämtkrafthallen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Fullmäktige utser kommunstyrelsens presidium att utgöra styrelse i bolaget.
Göte W Swén, M, väljs till ordförande, Maria Söderberg, C, till vice
ordförande och Christer Toft, S, till ledamot. Dessa väljs för tid enligt förslag
till bolagsordning.

2

Till personlig suppleant för Göte W Swén, M utses Jörgen Blom, V, till
suppleant för Maria Söderberg, C, väljs Mi Bringsaas, S och som suppleant
för Christer Toft, S, väljs Elisabeth Friberg, C. Dessa väljs på samma tid som
ledamöterna.

3

Till ombud för ägaren utses Rolf Lilja, S, både för första och kommande
bolagsstämmor.

4

Fullmäktige beslutar om ny bolagsordning, att antas vid första stämman
som hålls efter att kommunen övertagit bolaget.

5

Fullmäktige beslutar om följande namnförslag för bolaget, Jämtidrottshallen i
Ås AB, Jämtidrottshallen Ås AB, Jämtidrottshallen AB eller fastighetsbeteckningen.

6

Vid fullmäktige ges förslag på lekmannarevisor, från majoriteten och
lekmannarevisorssuppleant, från oppositionen. Dessa ska väljas på 4 år,
enligt förslag till bolagsordning.

7

Fullmäktige bemyndigar kommunchef Elisabet Sjöström att ha rätt att göra
mindre justeringar av icke principiell karaktär i bolagsordning,
stämmoprotokoll och i de blanketter/ansökningshandlingar som Bolagsverket
behöver. Detta för att minimera tidsspillan i det fall någon uppgift i någon av
dessa handlingar inte fyller Bolagsverkets krav.

8

Kommunfullmäktige beslutar att kommunchef Elisabet Sjöström har rätt att
för kommunens räkning ta emot de handlingar som följer med bolaget
(aktiebok, aktiebrev, räkenskaper etc) enligt överenskommelse med
nuvarande ägare av bolaget. Denna person ska även ha rätt att delegera
denna rätt vidare till annan anställd inom kommunen, eller representant för
Swedbank (kommunens bank) eller annan lämplig part.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 23
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 80 (forts)

Dnr KS 09/062

Övertagande av Aktiebolaget LB Kiel Ås AB, org nr 556584, ägare av
Jämtkrafthallen
Bakgrund
Fullmäktige beslutade den 11 februari 2009 att nyttja optionsrätten för köp av
Jämtkrafthallen i Ås, samt förvärv av samtliga aktier i rubricerat bolag (Kf§ 22 Dnr
Ks 09/062).
Tillträdesdag/dag för ägarbyte i bolaget beräknas till den 30 juni 2009.
Underlag för beslut
Kommunfullmäktiges beslut Kf §22 Dnr Ks 09/062
Tjänsteutlåtande
Förslag till ny bolagsordning

2009-02-11
2009-05-12
2009-05-12

Yrkanden/förslag
Christer Toft, S, yrkar att Jörgen Blom, V och Mi Bringsaas, S, går in som
suppleanter.
Maria Söderberg, C, yrkar att Elisabeth Friberg, C, går in som tredje suppleant.
Mi Bringsaas, S, yrkar att Rolf Lilja går in som ombud för ägaren vid första och
kommande bolagsstämmor.
Yttrar sig gör också Elisabeth Friberg, C, Jörgen Blom, V, Göte W Swén, M och
Rolf Lilja, S.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på punkt för punkt.
Efter proposition på punkten 1 finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det
liggande förslaget.
Efter proposition på punkten 2 där det finns förslag på två personer från
oppositionen samt en person från majoriteten finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
Efter proposition på punkten 3 där förslaget är att Rolf Lilja, S ska vara ombud
finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter proposition på punkten 4 finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det
liggande förslaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 24
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 80 (forts)

Dnr KS 09/062

Övertagande av Aktiebolaget LB Kiel Ås AB, org nr 556584, ägare av
Jämtkrafthallen
Efter proposition på punkten 5 finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
förslagen Jämtidrottshallen i Ås AB, Jämtidrottshallen Ås AB, Jämtidrottshallen AB
eller fastighetsbeteckningen.
Efter proposition på punkten 6 finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller att
förslag lämnas på fullmäktige på en lekmannarevisor, från majoriteten, samt en
lekmannarevisorssuppleant, från oppositionen.
Efter proposition på punkten 7 finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
förslag om att bemyndiga kommunchef Elisabet Sjöström utföra uppdraget.
Efter proposition på punkten 8 finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
förslag om att bemyndiga kommunchef Elisabet Sjöström utföra uppdraget.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 25
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 81

Dnr KS 08/146

Motioner om ett GMO-fritt Jämtland och Härjedalen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Motionen bifalls genom att kommunen principiellt ställer sig bakom
målet att Krokoms kommun och Jämtlands län ska vara en GMOfri zon. Det ligger dock utanför kommunens kompetensområde att
besluta att inga genetiskt modifierade grödor odlas i kommunen
eller försäljs i butiker.

2

Motionen bifalls också i den del som avser kommunens
upphandlingspolicy vid upphandling av livsmedel och i
fortsättningen ska kommunen ställa kvalitetskrav att upphandling
av livsmedel, avseende märkningspliktiga mängder, som är
baserade på genetiskt modifierade grödor inte ska köpas in till
kommunal verksamhet.

3

Verksamheter på kommunens mark, ägd eller arrenderad, ska vara
GMO-fria.

4

Krokoms kommun ska, bland annat genom informations- och
kunskapsspridning och i samverkan med berörda aktörer, verka
för GMO-fritt lantbruk och handel inom kommunens geografiska
område.
_________

Bakgrund
Maria Söderberg C, respektive Sture Marklund V, Mona Puttick V, Eva-Britt
Jonsson V och Jörgen Blom V har i två likalydande motioner yrkat:
-

att Krokoms kommun ställer sig bakom kravet att utropa Krokoms
kommun till en GMO-fri zon med följande mål:
Ett Jämtlands län där inga genetiskt modifierade grödor odlas vare sig på
åkrarna, i trädgårdslanden, i skogen eller i fältförsök. Ett län där ingen mat
produceras med hjälp av genetiskt modifierade grödor och där ingen
genmodifierad mat återfinns i våra butiker.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 26
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 81 (forts)

Dnr KS 08/146

Motioner om ett GMO-fritt Jämtland och Härjedalen

-

att Krokoms kommun tar beslut om att i sina upphandlingsregler
kräva att de livsmedel som ska köpas in, inte ska bygga på
genetiskt modifierade grödor.

-

att Krokoms kommun skriver in en målsättning att inom
kommunens gränser ska inga kommersiella odlingar eller fältförsök med
GMO förekomma.

Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut.
Efter proposition på liggande förslag finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 27
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks 82

Dnr KS 09/049

Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1
Kommunfullmäktige avslår motionen med nedanstående svar.
______________________________________________________
Bakgrund
Britt Carlsson, S, föreslår i motion att Krokoms kommun inrättar en tjänst som
socialt ansvarig sjuksköterska för att säkerställa den sociala kvaliteten i vård och
omsorg för enskilda vårdtagare.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) är anställd i kommunen utifrån att det
inte finns läkare anställd. Hon har det medicinska ansvaret upp till
sjuksköterskenivå. Det finns ett tydligt lagstadgat ansvar och mandat för MAS:ens
arbetsuppgifter utifrån Hälso- och sjukvårdslagen.
När det gäller socialtjänstlagen (SoL) så är det chefer och arbetsledare som har
det övergripande ansvaret för att det finns uppföljningssystem för att säkerställa
den vård och omsorg som är beviljad.
Biståndshandläggarna är de som beviljar beslut om insatser utifrån
Socialtjänstlagen.
Det finns idag system för kvalitetsuppföljning av beviljade och utförda SoL-timmar
och HSL- timmar inom hemtjänsten.
Inom särskilt boende och hemtjänst finns genomförandeplaner som följs upp
regelbundet, exempelvis Lex Sarah. Det följs upp med enkäter till både vårdtagare
och anhöriga. Motsvarande inom HSL är Lex Maria.
Regelbundna träffar genomförs där arbetsledare, biståndshandläggare,
distriktssköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och vårdpersonal finns med.
Det finns rutiner för riskbedömningar och checklistor för bland annat avvikelser
och fallolyckor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 28
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks 82 (forts)

Dnr KS 09/049

Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska
Kvalitetssystemet är under revidering och där kommer de olika yrkesgruppernas
ansvarsområden tydligt att framgå.
Socialnämnden föreslår avslag till motionen med motiveringen att det inom
socialförvaltningen redan finns ett kvalitetssystem för att säkerställa den
sociala kvaliteten i vård och omsorg.
Beredande förslag
Utlåtande den 11 maj 2009
Socialnämnden den 7 april 2009
Tjänsteutlåtande den 17 mars 2009
Yrkanden/förslag
Christer Toft, S, yrkar bifall till motionen.
Anne Catrine Hedman, Kd, yrkar bifall till liggande förslag.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut och det är avslag till motionen samt bifall till
densamma.
Efter proposition på liggande förslag, bifall mot avslag, finner ordförande att
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige avslå motionen.
_____
Reservation
Rolf Lilja, S, Bernt Ingebrigtsén, S, Christer Toft, S, Marina Edfeldt, S, Mi
Bringsaas, S och Jörgen Blom, V, anmäler reservation till förmån för egna
yrkanden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 29
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 83

Dnr KS 08/195

Medborgarförslag om lunch till alla barn som går i förskoleklass även de som
saknar fritidshem
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.

Bakgrund
Från Ingela Rönnestrand, Ås har inkommit ett medborgarförslag om att alla barn
som går i förskoleklass, även de som saknar fritidshemsplats, ska serveras lunch.
Kommunfullmäktige remitterade förslaget, vid sitt möte den 18 juni, till barn- och
utbildningsnämnden. I sin beredning av ärendet samråder nämnden med
samhällsbyggnadsnämnden. Medborgarförslaget går sedan vidare till fullmäktige
för beslut.
Den 24 februari 2009 har samhällsbyggnadsnämnden behandlat förslaget.
Nämnden föreslår fullmäktige bifalla det då förslaget endast innebär en
kostnadsökning med cirka 6.500 kronor per år.
Barn- och utbildningsnämnden har vid möte den 7 april 2009 beslutat föreslå
fullmäktige tillstyrka förslaget då det innebär en ringa kostnadsökning för
samhällsbyggnadsnämnden.

Beredande förslag
Barn- och utbildningsnämndens beslut den 7 april 2009
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 24 februari 2009
Medborgarförslaget
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 30
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 84

Dnr KS 08/105

Medfinansiering Peak of Tech Adventure – Innovation i samverkansplattformen
Mid Sweden Science Park
_____
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunen medverkar i projektet under den tiden medel beviljats.

2

Kommunstyrelsen anvisar medfinansiering med 100.000 kr plus eget arbete
motsvarande 100.000 kr för år 2010 respektive år 2011.

3

Den kontanta insatsen tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag för
respektive år via reserverade medel för ändamålet. Egen arbetsinsats
anvisas via näringslivsavdelningen.

4

Projektet återrapporteras till kommunstyrelsen.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 2 april 2008, § 41 godkänna medfinansiering av
ansökan till Vinnova för treårsprojektet Peak of Tech Adventure med 100.000 kr
plus eget arbete inom näringslivsavdelningen. Finansiering för 2009 anvisades ur
kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Resterande projektfinansiering för 2010-2011 behöver nu beslutas.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 2 april 2008, § 41
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar att kommunen medverkar i projektet under den tiden
medel beviljats.
Rolf Lilja, S, yrkar att projektet återredovisas till kommunstyrelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 31
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 84 (forts)

Dnr KS 08/105

Medfinansiering Peak of Tech Adventure – Innovation i samverkansplattformen
Mid Sweden Science Park
_____
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut samt två tilläggsyrkanden.
Efter proposition på liggande förslag finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter proposition på tilläggsyrkande, om medverkan i projektet under tiden som
medel beviljats som läggs till som punkt 1, finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter proposition på tilläggsyrkande om återrapport till kommunstyrelsen finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Projektledare Lars Lindqvist
Näringslivsavdelningen
Ekonomienheten

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 32
19 maj 2009

Ks § 85
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
Dnr KS 09/057
Listor över färdtjänstbeslut 090401-090430
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Färdtjänsthandläggare

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 33
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 86
Delgivningar
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

Dnr 2
Försvarsmakten: 090304, yttrande över planerad vindkraft på fastigheten
Ösa 5:16, Ås

2

Försvarsmakten: 090320, yttrande över planerad mast för Teracom på
fastigheten Frankrike, site Frankrikegården/Olden, Offerdal

3

Försvarsmakten: 090401, riktlinjer för väderradarer och vindkraftsetablering

4

Dnr 3
Länsstyrelsen Jämtlands län: 090423, information ang förändringar i
äktenskapsbalken

5

Dnr 16
Energimyndigheten: 090209, energisystemets sårbarhet inför
klimatförändringens effekter

6

7

Dnr 20
Jämtlands läns landsting: 090421, beslut och dess konsekvenser avseende
nuvarande organisationstillhörighet för länssamordnarfunktionen för alkohol
och drogförebyggande arbete
Dnr 23
Sveriges Kommuner och Landsting: 090417, styrelsens beslut nr 3 prisindex för vård och omsorg

8

Sveriges Kommuner och Landsting: 090427, skriften ’Fallskador - en
sammanfattning av en kunskapsöversikt om fallskador’

9

Sveriges Kommuner och Landsting: 090427, rapport för lokal nivå i
internationellt klimatarbete ’Local Action on Climate Change - Swedish
Experiences’

10

Justerandes signatur

Dnr 28
Barn, föräldrar, personal, företagare och byalag i Offerdal: 090405, remissvar
angående Lokal- och verksamhetsöversyn inom barnomsorg och skola i
Offerdalsbygden

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 34
19 maj 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 86, forts
Delgivningar

11

12

Dnr KS 08/173
Lokalvårdarna i Krokoms kommun: 090327, brev till kommunens politiker ang
neddragning av tjänster
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Nils Johnsson: 090423, svar på brev ang lokalvård på
entreprenad

13

Dnr KS 08/184
Prioriteringslista åtgärder för vägar och järnvägar inom Krokoms kommun

14

Dnr KS 08/196
Länsrätten i Jämtlands län: 090422, dom ang överklagat beslut folkbokföring

15

16

17

18

19

20

Dnr KS 08/296
Bygg- och miljöchef Anna Holmer: 090504, tjänsteyttrande till
strålsäkerhetsmyndigheten ang synpunkter på åtgärdsförslag - Nationell plan
för allt radioaktivt avfall
Dnr KS 09/030
SmåKom: 090426, uttalanden ang; - bostadsbehovet på landsbygden måste
tillgodoses, - hela Sverige måste ha en fungerande offentlig närservice, sparbankerna ett ljus i mörkret
Dnr KS 09/087
Barn- och utbildningsnämnden: 090407, protokollsutdrag § 24 - antagande
av bruttolista för ramminskning 2010-2011
PRO-samorg. Krokom: 090427, ang remissinstans i frågor som rör
äldrevården i Krokoms kommun
Dnr KS 09/114
Haninge kommun: 090415, Tackbrev från besök 2-3 april 2009
Dnr KS 09/124
Socialnämnden: 090422, protokollsutdrag § 46 - uppföljning första kvartalet
2009

Dnr KS 09/125
21 Kommunrevisorerna: 090414, lokaler i Trångsvikens bygdegård
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

