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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 1
16 juni 2009

Kommunstyrelsen
Plats och tid:

Almdalen, Apotekshuset, Krokom
Tisdagen den 16 juni 2009, kl 08.30–16.50

Beslutande:

Maria Söderberg, C, ordf
Christine Persson, C, tjg ers för Göte W Swén, M
Rolf Lilja, S, §§ 88-94
Johan Åsenlund, S, tjg ers för Rolf Lilja, S, från 15.45 §§ 95-102
Ulf Jonasson, C
Elisabeth Friberg, C
Owen Laws, Mp
Anne Catrine Hedman, Kd till kl 16.35 §§ 88-98
Agneta Gabrielsson, Fp
Judith Hult, S, tjg ers för Maria Jacobsson, S
Christer Toft, S till kl 15.00 §§
Marina Edfeldt, S
Mi Bringsaas, S, tjg ers för Stefan Wikén, S
Jörgen Blom, V

Övriga
deltagande:

Anette Lihuvudh, sekreterare

Utses att justera:

Agneta Gabrielsson och Judith Hult

Justeringens
plats och tid:

Kommunhuset, Krokom, måndagen den 29 juni 2009

Underskrifter

Sekreterare:

…………………………………………….

Anette Lihuvudh
Ordförande:

Paragrafer: 88-102

……………………………………………...

Maria Söderberg
Justerande:

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

Agneta Gabrielsson

Judith Hult

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdes
datum:
16
Datum för anslags
uppsättande:

juni 2009

30 juni 2009

Datum för anslags
nedtagande: 21

juli 2009

Förvaringsplats
för protokollet:

Kommunhuset, Krokom, kansliet

Underskrift:

…………………………………………………..

Anette Lihuvudh

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 2
16 juni 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 88

Dnr KS 09/017

Informationer
Kommunstyrelsens får information enligt följande:
*

Policy personalavveckling, Gunilla Sundqvist, personalchef

*

Remiss Vattendirektivet, Anna Holmer, bygg- och miljöchef

*

Uppföljning av startade projekt, Elisabet Sjöström, kommunchef

*

Hastighet och miljö, Per Söderberg, ordförande NTF (Nationalföreningen
för Trafiksäkerhetens Främjande) Jämtlands län och Lave Lavesson från
FAK (Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund)

*

Resultatprognos efter 5 månader, Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Budget för kommunstyrelsens verksamheter, Björn Torbjörnsson,
ekonomichef
_____

Kommunstyrelsen ajournerar sig för partigrupper och lunch klockan
10.45–13.30, i samband med eftermiddagskaffet klockan 14.20-15.00 samt
klockan 16.30-16.35.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 3
16 juni 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 89

Dnr KS 08/157

Fortsatt medfinansiering för Turism 2020, inkl Jamtland.se
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen godkänner fortsatt medfinansiering med 130.000 kr
vardera för åren 2009 och 2010 gällande Turism 2020 och Jamtland.se.

2

Pengarna tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag respektive år via
reserverade medel för ändamålet.

Bakgrund
2008-2010 driver Jämtland Härjedalen Turism (JHT) en treårig satsning med
syfte att utveckla en långsiktigt hållbar tillväxt inom länets turismnäring. Tillsammans med privat näring satsas 50-55 mkr inom Turism 2020 för att få
turismnäringen att bli starkare i vårt län.
Krokoms kommun deltar i Turism 2020 på olika sätt, ex via ett antal företag som
deltar i produktutveckling inom såväl fiske, matturism som Storsjöodjuret. Andra
frågor som drivs inom Turism 2020 är bl a utveckling av kommunikationsplattform för Jämtland Härjedalen, ökad bokningsbarhet, faktabasutveckling
samt utveckling av evenemangsstrategi, där Krokom deltar i diskussionerna
liksom utveckling av webbplatsen Jamtland.se.
Krokom beslutade i kommunstyrelsen den 14 maj 2008 att medfinansiera
130.000 kr för Turism 2020 samt Jamtland.se.
Underlag för beslut
I skrivelse från Jämtlands Härjedalen Turism den 29 april 2009 söks fortsatt
medfinansiering från Krokoms kommun för 2009 resp 2010, d v s totalt
260.000 kronor.
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Christer Toft, S.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Jämtland Härjedalen Turism plus medfinansieringsintyg
Ekonomienheten
Näringslivsavdelningen

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 4
16 juni 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 90

Dnr KS 09/160

Donationsstiftelser med anknuten förvaltning, årsredovisningar
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen uppdrar till socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden att utse 3 ledamöter ur respektive nämnd att företräda
kommunen samt underteckna årsredovisningarna i angivna fonder med
anknuten förvaltning.

2

Kommunstyrelsen meddelar Länsstyrelsen i Jämtlands län vilka ledamöter
som nämnderna utsett.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Krokoms kommun har 15 donationsstiftelser, de flesta med egen förvaltning,
d v s utsedda styrelser. 5 av donationsstiftelserna har så kallad anknuten förvaltning, d v s kommunen förvaltar donationsstiftelserna.
Årsredovisningarna ska enligt stiftelselagen undertecknas av någon som är
behörig att företräda förvaltaren, d v s i detta fall kommunen.
De donationsstiftelser som avses är följande:
Skolsamfonden
M Bergwalls skolpremiefond
M o A Lantz skolfond
Sociala samfonden
A o E Paulssons donationsfond
Länsstyrelsen i Jämtlands län har tillsyn över donationsstiftelserna fram till årsskiftet, sedan inträder enligt uppgift Länsstyrelsen i Västernorrland som tillsynsmyndighet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2 juni 2009
Information om stiftelser 2003-05-01
_____

Kopia

Justerandes signatur

Länsstyrelsen i Jämtlands län
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 5
16 juni 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 91

Dnr KS 09/136

Ombyggnad och anpassning av undervisningslokaler på Nyhedens skola
Kommunstyrelsens beslut
1

Ombyggnad och anpassning av en av nuvarande hemkunskapens lokaler
för möjliggöra en modern undervisning för 16 elever/lektion á 300 tkr.

2

Ombyggnad och anpassning av den andra hemkunskapslokalen för att
inrymma undervisning i bild á 300 tkr.

3

Ombyggnad och anpassning av nuvarande bildlokal för att inrymma verksamhet för SVITEN á 300 tkr.

4

Finansiering sker via verksamhetsanpassning med 700.000 kronor. De
200.000 kronorna för underhåll av hemkunskapslokalen är ett beslut som
tas av samhällsbyggnadsnämnden.
_______________

Bakgrund
Barn och utbildning har under ett flertal år uppmärksammat behovet av en
anpassning av hemkunskapens lokaler på Nyhedens skola för att bättre möta
de krav som ställs på en tidsenlig lokal. Skolverket framhöll även i sin inspektion
av skolan 2007 att utrustningen är så pass sliten och föråldrad att lokalen inte
kan sägas vara ändamålsenlig för den undervisning som bedrivs.
Sviten (verksamhet för elever inom spektra Aspberger) har behov av att få nya
lokaler. Med en flytt av verksamheten för undervisning i bild till den andra hemkunskapssalen så frigörs en bra och ändamålsenlig lokal för Svitens särskilda
skolverksamhet.
Sviten har tidigare varit inriktad på att få nya lokaler i källarplanet på Hägraskolan vilket med denna lösning utgår.
Barnchecken är beaktad.
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget om
1
2

Justerandes signatur

Ombyggnad och anpassning av en av nuvarande hemkunskapens lokaler
för möjliggöra en modern undervisning för 16 elever/lektion á 300 tkr.
Ombyggnad och anpassning av den andra hemkunskapslokalen för att
inrymma undervisning i bild á 300 tkr.

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 6
16 juni 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 91 (forts)

Dnr KS 09/136

Ombyggnad och anpassning av undervisningslokaler på Nyhedens skola
3
4

Ombyggnad och anpassning av nuvarande bildlokal för att inrymma verksamhet för SVITEN á 300 tkr.
Finansiering sker via verksamhetsanpassning med 700.000 kronor. De
200.000 kronorna för underhåll av hemkunskapslokalen är ett beslut som
tas av samhällsbyggnadsnämnden.

Yttrar sig gör också Mi Bringsaas, S, och Jörgen Blom, V.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, som är grundförslaget.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 7
16 juni 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 92

Dnr KS 09/138

Ändring i delegationsordning gällande översiktsplaner
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar ändra i delegationsreglemente, gällande
översiktsplanering, från samhällsbyggnadsnämnden till att kommunstyrelsen står som delegat.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Nuvarande översiktsplan upprättades 1991 och är i behov av en förnyelse. Det
beror på nya förutsättningar för lokaliseringar, ny tillgänglig teknik samt att
många av de fördjupningar inom översiktsplanen som tillkommit under årens
lopp kräver en översyn. Översiktsplanen kommer att få en allt större betydelse
för att möta viktiga markanvändningsfrågor.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i oktober 2008 att uppdra till förvaltningen att upprätta en kommunomfattande översiktsplan för Krokoms kommun.
Planen ska utgöra underlag och vara styrande i framtida beslut i plan- och
byggfrågor. Den ska utveckla en strategi för en gynnsam utveckling av
kommunen där långsiktig hållbarhet socialt, ekonomiskt och miljömässigt ska
utgöra grunden.
Översiktsplanen ska utvecklas i nära samverkan med kommunens invånare,
företagare och andra intressegrupper.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 5 juni 2009
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 8
16 juni 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 93

Dnr KS 09/138

Arbetsgrupp för översiktsplan i Krokoms kommun
Kommunstyrelsens beslut
1

Till dess att kommunfullmäktige har fattat beslut om ändrad
delegationsordning, för beslut om översiktsplaner, fungerar
kommunstyrelsens presidium som styrgrupp, för ledning av
översiktsplaneringen.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Gällande översiktsplan som upprättades 1991 är i stort behov av en förändring.
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar förändra reglementet
gällande översiktsplaneringen från samhällsbyggnadsnämnden och delegera
detta till kommunstyrelsen, föreslås en arbetsgrupp för arbetet tillsättas.
Översiktsplanen ska utvecklas i nära samverkan med kommunens invånare,
företagare och andra intressegrupper.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 5 juni 2009
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Mi Bringsaas, S och Maria Söderberg, C.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Ann Dahlgren, stadsarkitekt

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 9
16 juni 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 94

Dnr KS 09/156

Entreprenörskollo, finansiering 2009
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar avsätta 12.500 kronor ur näringslivsavdelningens budget 2009 till en plats för Entreprenörskollo sommaren 2009.

2

Beslutet tas under förutsättning av att det är en elev från Krokoms
kommun som deltar.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Entreprenörskollo startade 2005 i Trångsviken. På Entreprenörskollo får deltagarna bo två veckor på en av de platser som utses som kollo-ort, träffa andra
från hela landet och tillsammans räkna ut hur ett företag ska drivas inom det
tema kollot har. Deltagarna får testa på alla olika delar inom företagande; hitta
en kreativ idé, bygga varumärke, planera, producera, leda och sälja produkten,
tjänsten eller upplevelsen.
Entreprenörskollo består även av utflykter, studiebesök, matlagning, kvällsaktiviteter och samvaro med andra ungdomar.
Årets Entreprenörskollo är planerat till Gotland och Östersund. Kostnaden för
en deltagare är 12.500 kronor. Trångsviksbolaget AB och Säljstyrkan i Sverige
AB driver gemensamt Entreprenörskollo.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 5 juni 2009
Entreprenörskollo info material
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till grundförslaget om att kommunstyrelsen avsätter
12.500 kronor, ur näringslivsavdelningens budget 2009, till en plats för
Entreprenörskollo sommaren 2009.
Maria Söderberg, C, vill i tilläggsyrkande att beslutet är under förutsättning av
att det är en elev från Krokoms kommun som deltar.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 10
16 juni 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 94 (forts)

Dnr KS 09/156

Entreprenörskollo, finansiering 2009
Kopia

Justerandes signatur

Barn- och utbildningsnämnden
Näringslivsavdelningen
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Säljstyrkan i Sverige AB
Trångsviksbolaget AB

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 11
16 juni 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 95

Dnr KS 09/154

Utökning av antalet feriearbetare sommaren 2009
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar tillföra socialnämnden 100.000 kronor ur
näringslivsavdelningens budget 2009 för ytterligare 20 feriearbetsplatser
sommaren 2009.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Kommunen erbjuder feriepraktik till ungdomar som gått ut årskurs 1 och 2 i
gymnasieskolan samt ungdomar som gått ut årskurs 9.
Vid anordnande av ferieplatser ska särskild hänsyn tas till kommande rekryteringsbehov inom vård och omsorg samt förskola, i syfte att främja personalförsörjning på sikt.
Förutom kommunala arbetsplatser erbjuds även företag och föreningar att ta
emot ungdomar för feriepraktik.
Särskilda insatser görs för att erbjuda flyktingungdomar feriepraktik.
Företag får betala halva kostnaden, exklusive personalkostnad medan föreningar får betala en sjättedel av kostnaden.
Kommunen administrerar feriearbetena för företag och föreningar. Detta gäller
även om någon vill ha sina feriepraktikanter mer än 75 timmar. Vid anordnande
av ferieplatser inom föreningar görs detta bl a med syfte att försöka främja
ledarrekryteringen inom föreningslivet varför feriepraktik även bör kombineras
med viss ledarutbildning.
Vid alla feriearbeten är det av stor vikt att ungdomarna introduceras i
verksamheten på ett bra sätt.
För sommaren 2009 har anslagits 934.000 kronor. Ungdomarna placeras ut i
företag, föreningar, inom vård och omsorg samt en del övriga arbetsplatser
(park, förskola, kök, kontor, simskolor mm). Fördelningen av ungdomar de
senaste åren har varit följande:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 12
16 juni 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 95 (forts)

Dnr KS 09/154

Utökning av antalet feriearbetare sommaren 2009

Årtal

Placerade i
Företag

1999
39
2000
24
2001
32
2002
30
2003
37
2004
45
2005
45
2006
48
2007
39
2008
40
* Förskola from 2006

Föreningar

72
44
42
49
58
76
72
108
96
74

Vård,
omsorg o
förskola*
41
38
51
46
57
57
44
94
93
70

Övriga

Totalt

184
140
130
130
108
115
90
61
89
80

336
246
255
255
260
293
251
311
317
264

Sommaren 2009 kan ca 280 ungdomar beredas feriearbete. Ytterligare ca 20
ungdomar kan erbjudas om 100.000 kronor tillförs verksamheten i enlighet med
förslaget till kommunstyrelsen.
Ersättningen för feriearbete 2009 är 50 kronor/timme och 55 kronor/timme för
arbete inom vård, omsorg och förskola.
Förhandlingar har genomförts enligt 11 § MBL med Kommunal.
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Christer Toft, S, Jörgen Blom, V, Cristine Persson, C, Ulf
Jonasson, C, Maria Söderberg, C och Anne Catrine Hedman, Kd.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Socialnämnden
Fredrik Westberg, samordnare arbetsmarknad
Näringslivsavdelningen
Gunilla Sundqvist, personalchef
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 13
16 juni 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 96

Dnr KS 09/050

Effektiv lokalanvändning, yttrande över revisionsrapport
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans
med barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden fortsätta regelbundna dialoger med syfte att finna kostnadseffektiva lösningar för internfördelning av lokalkostnader.

2

Återrapport ska ske till kommunstyrelsen 7 oktober 2009.

3

Rapporten diskuteras i kommunstyrelsen. Kommunen återkommer till
revisionen om hur arbetet fortlöper.

4

Kommunstyrelsen bilägger svaret, från samhällsbyggnadsnämndens
ordförande och samhällsbyggnadschefen, till protokollsutdraget från
dagens möte.

Bakgrund
Revisionsrapporten Effektiv lokalanvändning har behandlats i kommunstyrelsens presidium 20 mars 2009. Följande revisionsfrågor har varit aktuella:
*
*

Hur styrs efterfrågan på lokaler vid avsaknad av internhyror?
Blir lokalanvändningen effektiv utan internhyror?

Revisionens sammanfattande bedömning är att det trots avsaknad av internhyror och dokumenterade riktlinjer från kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
ändå pågår ett arbete med att nå en effektiv lokalanvändning.
Barn- och utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen har tagit del av revisionsrapporten.
Samhällsbyggnadsnämnden tillhandahåller lokaler för kommunens samtliga
verksamheter såväl egenägda eller inhyrda lokaler och fastigheter. I dagsläget
redovisas kommunens samtliga lokalkostnader under samhällsbyggnadsnämnden och inga kostnadsfördelningar sker mellan nämnderna.
På frågan om hur efterfrågan på lokaler styrs så ser nämnden ett antal svagheter, äskande av nya lokaler kommer i de flesta fall inte med i budgetprocessen vilket inneburit att nämnden har gått med underskott i verksamhetsområdena egna fastigheter och inhyrda lokaler. Detta går i vissa fall undvika
med en god lokalresursplanering men det kan vara svårt att sia om framtida
behov.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 14
16 juni 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 96 (forts)

Dnr KS 09/050

Effektiv lokalanvändning, yttrande över revisionsrapport
I dagsläget för nämndens förvaltning en dialog med de andra förvaltningarna
om lokalbehov men denna dialog bör bli mer formell och resultera i en lokalstrategigrupp.
Den andra revisionsfrågan om lokalanvändningen blir effektiv utan internhyror,
anser samhällsbyggnadsnämnden att lokaler i vissa fall anses som en fri
nyttighet där samhällsbyggnadsförvaltningen inte har någon större påverkan på
t ex yteffektivitet.
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på ett internhyressystem då lokalkostnader kommer att synliggöras och man får lättare att göra kostnadsjämförelser.
Viss tveksamhet finns hos socialförvaltningen om införande av internhyra är det
effektivaste medlet för att styra lokalanvändningen.
För att öka kostnadsmedvetenheten för lokalnyttjande och få ett bättre
beslutsunderlag hos respektive nämnd, bör ett nuläge och nyckeltal fastställas.
Detta är till största delen genomfört för barn- och utbildningsnämndens lokalnyttjande.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2 juni 2009
Revisionsrapport Öhrlings PWHC 2009-01-26
Yrkanden/förslag
Mi Bringsaas, S, yrkar att kommunstyrelsen också bilägger svaret, från
samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadschefen, till protokollsutdraget från dagens möte.
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C och Christer Toft, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som är grundförslagets 2 punkter samt ett
tilläggsförslag från Mi Bringsaas, S.
Ordförande lägger samman grundförslaget med tilläggsförslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 15
16 juni 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 96 (forts)

Dnr KS 09/050

Effektiv lokalanvändning, yttrande över revisionsrapport
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget tillsammans med tilläggsförslaget finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Revisonen, Maj-Britt Åkerström, Öhrlings PWHC och Anders
Almling, revisor inklusive svar, daterat den 5 juni 2009, från
samhällsbyggnadsnämndens ordförande och
samhällsbyggnadschefen
Nämnderna
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Kommunstyrelsens presidium

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 16
16 juni 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 97

Dnr KS 09/163

Styrning EU projekt, revisionsrapport
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen avger yttrande om revisionsrapporten.

2

Rutiner arbetas fram för redovisning, uppföljning och ekonomi.

Yttrande
Revisionsrapporten ställer följande frågor:
- Är kommunens styrning och interna kontroll av EU projekt tillräcklig
I projektansökan och projektbeslut från Strukturfonderna finns fastlagt hur
styrning och kontroll ska utformas och genomföras. Sekretariatet inkräver
redovisningar i enlighet med detta beslut.
Den kommunala interna styrningen och interna kontrollen utgår från de regler
som utformats vid det beslut som tagits i samband med projektets godkännande. Lägesrapporter lämnas och ska fortsättningsvis rutinmässigt delgivas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Information om projekten
lämnas löpande till kommunstyrelsen och kommunchefens ledningsgrupp. Vid
den årliga budgetkonferensen ska en redovisning av projekten ske. Lägesrapporter ska fortsättningsvis även delges för alla projekt, även i dem som
kommunen inte är projektägare.
- Finns en dokumenterad aktuell organisationsbeskrivning inklusive arbets- och
ansvarsfördelning avseende EU projekt?
I varje projektansökan finns en väl dokumenterad organisationsbeskrivning med
tydlig ansvarsfördelning där finansiering även klart framgår.
- Finns dokumenterade rutiner för styrning och uppföljning av EU projekt?
Det finns ett regelverk för rapportering med lägesrapporter och därmed ekonomirapporter som fortlöpande ska sändas in till EU sekretariatet för granskning. Rapporterna ska arkiveras i 13 år enligt uppgift.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige liksom kommunchefens
ledningsgrupp kommer att delges rapporterna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 17
16 juni 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 97 (forts)

Dnr KS 09/163

Styrning EU projekt, revisionsrapport
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 9 juni 2009
Revisionsrapport Styrning av EU projekt 2009-03-04
Yrkanden/förslag
Mi Bringsaas, S, yrkar att kommunstyrelsen lägger till som punkt 2 att rutiner
upprättas för redovisning, uppföljning och ekonomi arbetas fram.
Yttrar sig gör också Christer Toft, S och Owen Laws, Mp.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen
godkänna yttrandet över revisionsrapporten. Det finns ett tilläggsyrkande från
Mi Bringsaas, S, om att rutiner för redovisning, uppföljning och ekonomi arbetas
fram.
Ordförande lägger samman grundförslaget med tilläggsyrkandet.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget med tilläggsyrkandet finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Revisionen, Maj-Britt Åkerström, Öhrlings PWHC och Anders
Almling, revisor
Nämnderna
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Näringslivsavdelningen

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 18
16 juni 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 98

Dnr KS 09/153

Ändring av punkt 5 Personalpolitiska åtgärder i Policy - hantering personalavveckling___________________________________________________
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar om ändring av punkt 5 Personalpolitiska
åtgärder i Policy – hantering personalavveckling i enlighet med bifogad
bilaga till tjänsteutlåtande.

2

Medel avsätts med 300 tkr per år till personalprogrammet från och med
2010, ur lönereserven, avseende utbildningsbidrag. För åren 2011-2012
bereds finansiering i budgetberedningen.

3

Personalchefen får i uppdrag att utreda någon form av pensionslösning för
arbetstagare som fyllt 63 år samt arbetat minst tio år i kommunen och
arbetstagaren arbetar inom yrkesområde som är berörd av personalindragningar/övertalighet. Här avses en form av pensionsförstärkning för
arbetstagare som väljer förtida uttag av pension före fyllda 65 år.

4

Personalchefen får i uppdrag att göra en total översyn av policy i samband
med personalavveckling kopplat till kommunens långsiktiga personalförsörjning. Förslaget redovisas senast den 1 mars 2010.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Med anledning av den ekonomiska situationen och kostnadsminskningar i
nämnder och styrelser står kommunen inför personalindragningar med uppsägningar på grund av arbetsbrist som följd. För att hantera den långsiktiga
personalförsörjningen i kommunen föreslås vissa personalpolitiska åtgärder
kopplat till personalavvecklingen.
Kommunen har en policy för att hantera övertalighet i samband med personalindragningar. Det finns behov av att se över denna policy för hantering av
personalavveckling. I avvaktan på denna översyn föreslås ändringar i de
personalpolitiska åtgärderna i den befintliga policyn för hantering av personalavveckling. Här avses punkten 5 Personalpolitiska åtgärder i Policy – hantering
av personalavveckling.
Före beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren undersöka möjligheterna att använda sig av personalpolitiska åtgärder.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 19
16 juni 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 98 (forts)

Dnr KS 09/153

Ändring av punkt 5 Personalpolitiska åtgärder i Policy - hantering personalavveckling___________________________________________________
De personalpolitiska åtgärderna utgör inte någon ”förmåns-/rättighetslista” utan
ska kunna tillämpas vid hantering av personalavveckling i syfte att mildra verkningarna av övertalighet samt hantera kommunens långsiktiga personalförsörj
ning. De personalpolitiska åtgärderna får hanteras i varje enskilt fall utifrån en
helhetssyn samt utifrån den totala kostnadsaspekten.
De personalpolitiska åtgärder som föreslås är utbildningsbidrag för att utbilda
sig till förskollärare samt pensionslösning i samband med förtida uttag av
pension. Förslaget framgår av bifogad bilaga.
Finansieringen av de personalpolitiska åtgärderna, exkl pensionslösningar, sker
normalt via personalprogrammet. På grund av minskning av anslaget för
personalprogrammet under 2009 -2011 bedöms inte de personalpolitiska åtgärderna kunna finansieras via personalprogrammet. Ca 300 tkr per år behöver
avsättas till personalpolitiska åtgärder (utbildningsbidrag) från och med år 2010.
Kostnader för pensionslösningar avsätts via pensionsmedel.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 8 juni 2009 ”Ändring av punkt 5 Personalpolitiska åtgärder
i Policy - hantering personalavveckling” samt bilaga till tjänsteutlåtande.
Protokoll från förhandling enligt 11 § MBL om förändringar i policy – hantering
av personalavveckling genomförs den 15 juni 2009.
Policy – hantering av personalavveckling från februari 2000.
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslagets fyra punkter.
_____
En ajournering begärs klockan 16.00-16.15
_____
Yttrar sig gör också Christer Toft, S, Elisabeth Friberg, C, Jörgen Blom, V och
Mi Bringsaas, S.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 20
16 juni 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 98 (forts)

Dnr KS 09/153

Ändring av punkt 5 Personalpolitiska åtgärder i Policy - hantering personalavveckling___________________________________________________
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som är grundförslagets fyra punkter.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Gunilla Sundqvist, personalchef
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 21
16 juni 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 99

Dnr KS 08/098

Uppdrag till nämnderna att sammantaget hitta besparingar motsvarande 1% av
____
tilldelad ram 2009, förtydligande
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen avvaktar med att ställa som absolut krav att
socialnämnden för 2009 ska spara 1% av tilldelad nettoram. Efter
nämndernas uppföljning/prognos efter 8 månader tas förnyat
ställningstagande.

2

Kommunstyrelsen ställer som krav att socialnämnden, för 2009, ska hålla
tilldelad nettoram.
____

Bakgrund
Av kommunstyrelsens beslut den 6 maj framgår att ”Nämnderna får i uppdrag
att för 2009 identifiera, namnge och prissätta möjliga kostnadsminskningar
motsvarande 1% av tilldelad nettoram för hela verksamheten. Varje nämnd
arbetar utifrån egna förutsättningar, men ombeds samtidigt ha koncernnyttan i
åtanke.”
För socialnämnden är den ekonomiska situationen just nu svårare än för övriga
nämnder. I de ekonomiska uppföljningar som nämnden gör på månadsbasis,
ska utvecklingen avseende kostnader för IFO (den del som avser utbetalningar
till medborgare, och som befaras öka på grund av lågkonjunkturen) samt för
omställningskostnader i samband med verksamhetsförändringar följas särskilt.
Socialnämnden anger i sin helårsprognos, lämnad efter 5 månader, att
nämnden beräknar gå med underskott med cirka 1,3 mkr för 2009. Övriga
nämnder lämnar prel. överskott.
Totalt sett ser kommunen ut att lämna ett resultat kring noll för 2009. Med
beaktande av nämndernas arbete med allmän återhållsamhet kan resultatet bli
+2 till +4 mkr.
Mot bakgrund av detta, tillsammans med hur nämnden lyckas generellt med att
minska sina kostnader, så kommer Kommunstyrelsen att återkomma efter
sommaren i frågan om det är ett krav att socialnämnden som de andra
nämnderna ska ha ett anslagssparande på 1% 2009.
Dock ska alla nämnder, inkl socialnämnden, sträva efter återhållsamhet
avseende kostnader, t.ex. av de slag som anges i åtgärdsprogrammet, beslutat
i april.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 22
16 juni 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 99 (forts)

Dnr KS 08/098

Uppdrag till nämnderna att sammantaget hitta besparingar motsvarande 1% av
____.
tilldelad ram 2009, förtydligande
Yrkanden/förslag
Christer Toft yrkar i tillägg att kommunstyrelsen ställer som krav att
socialnämnden för 2009 ska hålla tilldelad nettoram.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Christer Tofts, S, tilläggsyrkande.
Yttrar sig gör också Owen Laws, Mp Cristine Persson, C, Maria Söderberg, C,
Mi Bringsaas, S och Elisabeth Friberg, C.
_____
En ajournering begärs och verkställs klockan 16.30-16.35.
_____
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut och det är grundförslaget som säger att
kommunstyrelsen avvaktar med att ställa som absolut krav att socialnämnden
för 2009 ska spara 1% av tilldelad nettoram. Efter nämndernas
uppföljning/prognos efter 8 månader tas förnyat ställningstagande.
Det finns ett tilläggsförslag från Christer Toft, S, om att kommunstyrelsen ställer
som krav att socialnämnden, för 2009, ska hålla tilldelad nettoram.
Ordförande kommer först att ställa proposition på tilläggsförslaget och sedan på
grundförslaget.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på Christer Tofts, S, tilläggsförslag finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Socialnämnden
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Jonny Engelin, ekonom

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 23
16 juni 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 100

Dnr KS 09/087

Budget för kommunstyrelsens verksamheter 2009-2012
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen godkänner föreslagen budget för kommunstyrelsens
verksamheter.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Budgetdirektiv och rambudget för kommunens verksamheter prövas av
kommunfullmäktige den 10 juni 2009. För kommunstyrelsens verksamheter
innebär rambudgeten ett sparkrav på totalt -2,8 mkr och ytterligare -0,5 mkr år
2011. De nya ramarna blir då 47,2 mkr år 2010 och 46,7 mkr år 2011.
Enligt kommunstyrelsens beslut den 6 maj 2009 har nämnderna även fått i
uppdrag att redan för innevarande år identifiera, namnge och prissätta möjliga
kostnadsminskningar motsvarande 1% av tilldelad nettoram totalt.
I nu framtaget budgetförslag för kommunstyrelsens verksamheter redovisas
förslag till förändringar för anpassning till rambudget och budgetdirektiv. Mål
och verksamhetsplan per delverksamhet kommer att redovisas inför höstens
budgetbeslut.
MBL-förhandling, § 11 är inplanerad på KOSAM den 11 juni 2009.
Beredande förslag
Budgetförslag 1 juni 2009
Tjänsteutlåtande 2 juni 2009
Yrkanden/förslag
Christer Toft yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till
detaljbudget för kommunstyrelsen för 2010 enligt nedan
Näringslivstjänster
-650
Lägre telefon och vaktmästerikostnader
-200
Allmän besparing, restriktivitet, sponsring
-200
Intern ersättning VA
-550
Kollektivtrafik
+/-0
Färdtjänst
+250
IT-enheten, nya avtal
-30
SKL återbetalning
-450
Säkerhet
+/-0
Upphandling, lägre avgift GNU
-50
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 24
16 juni 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 100 (forts)

Dnr KS 09/087

Budget för kommunstyrelsens verksamheter 2009-2012
Komvux, SFI, Särvux
Lärcentrum
Ekonomi
Personal, minskning 25%
Personal, personalprogram EU-projekt
Personal, personalpolitiska åtgärder
Personliga ombud
Sänkt tjänstgöringsgrad 1:e vice ordf Ks
(sammanträdesarvode utges)
Ks förfogandeanslag
Översyn administrativa ledning och personalfunktioner utifrån entreprenad
Summa Ks
Ny ram kommunstyrelsen

+300
+/-0
+/-0
-90
-775
+300
+/-0
-200
-600
-600
3545
46,5 mkr

Jörgen Blom, V, yrkar bifall till oppositionens förslag till detaljbudget för
kommunstyrelsens verksamheter.
Owen Laws yrkar bifall till grundförslaget som är majoritetens förslag.
Yttrar sig gör också Mi Bringsaas, S.
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut och det är grundförslaget från majoriteten samt
oppositionens, Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag.
Ordförande kommer att ställa dessa förslag mot varandra.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget mot oppositionens förslag finner ordförande
att kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 25
16 juni 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 100 (forts)

Dnr KS 09/087

Budget för kommunstyrelsens verksamheter 2009-2012
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler partigruppreservationer mot
beslutet om att anta majoritetens förslag till budget för kommunstyrelsens
verksamheter, till förmån för egna yrkanden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Elisabet Sjöström, kommunchef
Siv Gahlin, adm chef
Gunilla Sundqvist, personalchef
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Rektor Kom vux
Lärcentrum

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 26
16 juni 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 101
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
Dnr KS 09/057
Listor över färdtjänstbeslut 090501-090531

1

Dnr KS 09/097
Avtal inspelning av turistradio, evenemangstips,
reklamjinglar mm mellan Radio Krokom och
Krokoms kommun

Dnr KS 09/147
2
Avtal Konsulttjänster mellan Mid Sweden Science
Park AB och Peak of Tech Adventure AB
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Färdtjänsthandläggare

Ks ordförande

Ks ordförande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 27
16 juni 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 102
Delgivningar
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

Dnr 21
Mittuniversitetet: 090514, verksamhetsberättelse 2008 med utblickar

2

Dnr 22
Kommunala pensionärsrådet: 090505, sammanträdesprotokoll

3

4

Bygg- och miljönämnden: 090518, yttrande till svenska kraftnät ang
förlängning av nätkoncession för befintlig 220 kV kraftledning Järp-strömmen Stensjön, avgrening till Olden, dnr 2009/114
Dnr 23
Sveriges Kommuner och Landsting: 090513, skriften ” Valfrihetssystem för
nybörjare och andra nyfikna”

5

Dnr 28
Drogkampen: 090505, drogkampen.nu

6

Livsmedelsverket: 090508, nationellt nödvattenlager

7

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan: 090525, protokoll

8

9

10

11

12
Justerandes signatur

Dnr KS 05/164
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 090508, överklagan till
Länsrätten i Norrbottens län ang förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Långvattnet nr 1
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 090520, yttrande till
Länsrätten i Norrbottens län ang förlängning av undersökningstillstånd för
Långvattnet nr 1
Dnr KS 07/114
KPR och pensionärsföreningarna tillhörande PRO och SPF inom Krokoms
kommun: 090520, ang mellanboende för äldre
Dnr KS 07/243
Migrationsverket: 090325, det behövs fler platser i kommunerna för
ensamkommande barn och unga, ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar, lagändring för barnens bästa
Dnr KS 08/156
Länsrätten i Jämtlandslän: 090518, beslut ang överprövning enl lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), nu fråga om inhibition
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 28
16 juni 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 102 (forts)
Delgivningar

13

Dnr KS 08/156
Länsrätten i Jämtlands län: 090525, beslut ang överprövning enl lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), nu fråga om inhibition

14

Dnr KS 08/172
Länsrätten i Jämtlands län: 090518, dom ang överprövning enl lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

15

Dnr KS 08/184
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 090527, synpunkter på
länstransportplanen

16

Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 090527, avgränsning av
miljökonsekvensbeskrivningen för länstransportplan 2010-2021

17

Dnr KS 08/245
Länsrätten i Jämtlands län: dom 090602 ang överklagat beslut gällande
riktlinjer för vårdnadsbidrag

18

Dnr KS 08/266
Kammarkollegiet: 090529, meddelande ang ändrad landstingsindelning bildande av regionkommuner

19

Dnr KS 09/030
SmåKom: 20090529, nyhetsbrev maj 2009

20

Dnr KS 09/058
Inlandskommunerna ekonomisk förening, IEF: 090529, uttalande vid
Inlandstinget i Storuman

21

Dnr KS 09/065
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 090526, ägardirektiv 2009
för Jämtkraft AB

22

Dnr KS 09/073
Kommunchef Elisabet Sjöström: 090526, yttrande över remiss ”Trygg med vad
du äter”

23

Dnr KS 09/087
PRO Vaplan: 090315, protestlista mot nedläggning av Spinnrocken, Nälden

24 Privatperson, Nälden: Låt Spinnrocken vara kvar som demensboende!
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

