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Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 175

Dnr 2018-000271

Information från Försvarshögskolan om vad
totalförsvarsarbete innebär för kommunen
Kjell Mo, Försvarshögskolan, utbildar och informerar kommunstyrelsen om
totalförsvaret och kommunens uppgifter inom området.
Kjell Mo går igenom följande tre delar;
*

Det säkerhetspolitiska läget

*

Hotbilden och underlag för den

*

Scenariodiskussion med fokus på kommunens roll och analys av hotet
(kriget)

______

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 176

Dnr 2018-000020

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner dagens föredragningslista.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 177

Dnr 2018-000021

Informationer
*

Information från försvarshögskolan om totalförsvarsarbete
Kjell Mo från försvarshögskolan
Katarina Fredriksson, säkerhetsamordnare och KLG deltar

*

Principer för finansiering av VA-investeringar
Jonas Törngren, kommundirektör

*

Taxa för vatten och avlopp
Ulla Schill, samhällsbyggnadschef och Oscar Aspman, VA- och
renhållningschef

*

Fordonsutredningen
Björn Torbjörnsson, ekonomichef och Malin Lodesjö,
fordonsamordnare

*

Riktlinjer för styrdokument
Jonas Törngren, kommundirektör

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 178

Dnr 2018-000153

Delårsrapport per augusti 2018, Jämtlands
Gymnasieförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Gymnasieförbunds
delårsrapport per augusti 2018.
Bakgrund

Jämtlands gymnasieförbund har överlämnat delårsrapport med ekonomisk
uppföljning per augusti 2018.
Resultatet uppvisar ett överskott per augusti med +9,3 mnkr. Överskottet per
augusti beror till stor del på att semesterlöneskulden minskat efter
sommaren. Den byggs sedan på under resten av året, vilket gör att
överskottet minskar.
Förbundet prognostiserar ett resultat på -2 mnkr för år 2018, att jämföras
med ett budgeterat nollresultat. Detta beror till övervägande del på minskat
antal elever (154 färre än budgeterat). Det finns även en osäkerhet kring
delar av fordringarna på Migrationsverket.
Förbundets revisorer, bedömer att:
-delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala
redovisningslagen
-resultatet i delårsrapporten per 2018-08-31 är förenligt med det finansiella
mål som fullmäktige fastställt för den ekonomiska förvaltningen men att
prognosen för helåret inte är förenligt med fastställt finansiellt mål.
-verksamhetsmål av betydelse för vad som utgör god ekonomisk hushållning
finns redovisade med varierande grad av måluppfyllnad.
Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 201-10-18
Delårsrapport, Jämtlands Gymnasieförbund 2018-09-24
Revisorernas bedömning 2018-10-16

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 178 (forts)

Dnr 2018-000153

Delårsrapport per augusti 2018, Jämtlands
Gymnasieförbund
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner Jämtlands Gymnasieförbunds delårsrapport per augusti 2018.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 179

Dnr 2018-000150

Delårsrapport per augusti 2018, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Räddningstjänstförbunds
delårsrapport per augusti 2018.
Bakgrund

Räddningstjänstförbundet har överlämnat delårsrapport med ekonomisk
uppföljning per augusti 2018.
Resultatet uppvisar ett underskott per augusti med - 108 tkr.
Förbundet prognostiserar ett positivt resultat för helåret 2018. Exakt hur stort
överskottet kan bli är svårt att prognostisera i dagsläget. Det beror på utfallet
av de ansökningar om ersättning för större skogsbränder under sommaren
som förbundet lämnar in till MSB. Förbundets bedömning är dock att
resultatet kommer att vara ett större överskott i slutet av året, som dock bland
annat kommer att behöva användas till att finansiera merkostnader i samband
med efterarbetet av bränderna, återanskaffning av förstört material och
utrustning samt minska förbundets befintliga checkkreditskuld.
Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven
enligt den kommunala redovisningslagen; att resultatet i delårsrapporten är
förenligt med de finansiella mål som fastställts för den ekonomiska
förvaltningen; att verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk
hushållning till övervägande del har uppfyllts.
Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 2018-10-18
Delårsrapport, Jämtlands Räddningstjänstförbund 2018-09-19
Förbundets revisorers utlåtande 2018-10-11

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 179 (forts)

Dnr 2018-000150

Delårsrapport per augusti 2018, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
godkänner Jämtlands Räddningstjänstförbunds delårsrapport per augusti
2018.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 180

Dnr 2018-000253

Delegation att ingå personuppgiftsbiträdesavtal
Kort sammanfattning
Delegationsordningen behöver kompletteras med rätt att underteckna
personuppgiftsbiträdesavtal.
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att delegera rätten att teckna personuppgiftsbiträdesavtal för kommunens räkning till kommundirektören.
____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Delegationsordningen behöver kompletteras med rätt att underteckna
personuppgiftsbiträdesavtal. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att
delegera rätten att teckna personuppgiftsbiträdesavtal för kommunens
räkning till kommundirektören. Kommunens nämnder kommer att fatta
beslut om att delegera uppgiften till förvaltningschef samt kommundirektör.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 3 oktober 2018
Delegationsordning
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
delegerar rätten att teckna personuppgiftsbiträdesavtal för kommunens
räkning till kommundirektören.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Nämnderna
Jonas Törngren, kommundirektör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 181

Dnr 2018-000263

Återrapport av utredning med anledning av motion om
att ge bra förutsättningar till småföretagande i
kommunen
Kort sammanfattning
Med anledning av en inkommen motion gav kommunfullmäktige den 6
december 2017 kommundirektören i uppdrag att utreda nuvarande
förutsättningar att lämna anbud för små företag och föreningar. Utredningen
ska återredovisas till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner kommundirektörens redovisning över
nuvarande förutsättningar och vad som görs för att förbättra
förutsättningarna för småföretag och föreningar att lämna anbud i
kommunens upphandlingar.
_________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
I en motion har det föreslagits att Krokoms kommun ska ge bra
förutsättningar till småföretagande i kommunen genom att skapa en
bygdeavdelning i varje församling. Den 6 december 2017 gav
kommunfullmäktige kommundirektören i uppdrag att utreda nuvarande
förutsättningar att lämna anbud för små företag och föreningar utifrån
gällande lagstiftning (LOU, utmaningsrätt mm) och befintliga
rutiner/organisation i Krokoms kommun och dess bolag. Utredningen ska
redovisas till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige avslog motionen i
övrigt.
Kommundirektören har konsulterat kommunens inköps- och
upphandlingssamordnare samt näringslivschef i denna fråga.
Idag sker kommunens upphandlingar över tröskelvärdet digitalt via
upphandlingsverktyget Visma Tendsign. Det innebär att upphandlingarna
skapas, annonseras och administreras i systemet. Företagen eller
föreningarna som lämnar anbud loggar kostnadsfritt in i Visma Tendsign,
där de kan ta del av upphandlingsdokumenten. De svarar och skapar i sin tur
sitt anbudssvar direkt i systemet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 181 (forts)

Dnr 2018-000263

Återrapport av utredning med anledning av motion om
att ge bra förutsättningar till småföretagande i
kommunen
Om ett företag eller en förening inte har svarat på alla frågor indikerar
systemet det, och alla frågor och svar hanteras också direkt i systemet. På så
sätt är processen mer säker än när upphandlingsprocessen sköttes via
"vanlig" annonsering och via brev.
Företagen och föreningarna har möjlighet att prenumerera på områden de
tycker är intressanta. När en upphandling annonseras inom intresseområdet
får de ett nyhetsmail om det.
Direktupphandlingar sker ofta via förfrågan via telefon eller mail. Krokoms
kommuns riktlinje är att man bör fråga minst två olika företag om offerter
om det totala beloppet för det man direktupphandlar hamnar över 50 000 kr.
Direktupphandlingar över 50 000 kr ska dokumenteras och diarieföras.
Krokoms kommun strävar efter att få in fler anbudssvar från mindre företag
och föreningar i upphandlingarna. Framför allt från företagen, då det är
mindre vanligt att föreningar är intresserade/har kapacitet att lämna anbud.
När konkurrensen ökar möjliggör det att kommunen gör bättre affärer och
kan därmed använda skattemedlen mer effektivt.
Följande åtgärder/aktiviteter/rutiner görs redan idag eller planeras att införas
kontinuerligt för att småföretag och föreningar verksamma i kommunen ska
ges de bästa förutsättningarna att lämna anbud i kommunens upphandlingar:

Justerandes sign

1

Näringslivskontoret i samarbete med inköps- och upphandlingssamordnaren och/eller Upphandlingskontoret anordnar träffar för företag
där företagen får en genomgång av hur anbudsprocessen går till och hur
de praktiskt gör för att lämna ett anbud. Exempelvis via
Näringslivskontoret med vänner, företagarträffar och utbildningsinsatser
som näringslivskontoret anordnar.

2

Kommunen uppmuntrar i olika forum till nätverkande och samarbete
mellan företag, så att de tillsammans kan lämna anbud för att till
exempel klara kraven på volym i upphandlingar.

3

Kommunens upphandlingar annonseras via Visma Tendsign,
kommunens externa hemsida och Upphandlingskontorets hemsida.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 181 (forts)

Dnr 2018-000263

Återrapport av utredning med anledning av motion om
att ge bra förutsättningar till småföretagande i
kommunen
4

Näringslivskontoret informerar om aktuella upphandlingar via digitalt
nyhetsbrev, samt skickar ut direktinformation via e-post i de fall de
finner aktuell upphandling extra passande för kommunens småföretag
och föreningar.

5

Den som upphandlar ska förannonsera om att upphandling är på gång
och när i tid den är planerad att genomföras.

6

Kommunens avtalsbas ska vara tillgänglig via kommunens webbsida, så
att företag och föreningar kan gå in och kolla när olika avtal löper ut.

7

Näringslivskontoret respektive inköps- och upphandlingssamordnaren
ska vid lämpliga tillfällen och i olika kanaler informera om att företag
och föreningar har möjlighet att lämna anbud i offentliga upphandlingar
för att sprida medvetenheten om detta.

8

Den som upphandlar inom kommunen ska göra en marknadsundersökning inför varje upphandling. Det för att undvika att ställa krav som
marknaden inte kan leva upp till.

9

Den som upphandlar ska i tillämpliga fall använda möjligheten med att
skicka ut RFI (Request for information).

10 Den som upphandlar inom kommunen ska dra nytta av information vid
lokala- och branschspecifika träffar för att omvärldsbevaka och
trendspana.
11 Den som upphandlar inom kommunen ska i tillämpliga fall anordna
dialogmöten mellan kommunen och leverantörer inför en upphandling
för att öka företagens förståelse för kommunens behov och därmed även
vår egen kunskap om vilka lösningar som marknaden kan erbjuda.
12 Texter i upphandlingsdokumenten ska vara tydliga och lättförstådda,
inte byråkratiskt krångliga.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 181 (forts)

Dnr 2018-000263

Återrapport av utredning med anledning av motion om
att ge bra förutsättningar till småföretagande i
kommunen
13 Den som upphandlar inom kommunen ska sträva efter att undanröja
hinder som till exempel att ställa alltför höga krav på ekonomisk och
finansiell kapacitet samt krav på att anbudsgivaren ska ha tidigare
erfarenhet av att leverera en viss tjänst i de upphandlingar där det är
omotiverat.
14 Den som upphandlar inom kommunen ska undvika onödiga krav som
gör processen svårhanterlig och komplicerad för såväl den egna
organisationen som för leverantörerna. Kraven ska stå i proportion till
upphandlingens storlek och värde, samt vara relevanta för föremålet för
kontraktet. Det ska även tydligt framgå vad som är ett krav och vad det
innebär samt att följden av att inte uppfylla samtliga krav leder till att
anbudet förkastas.
15 Den som upphandlar inom kommunen ska sträva efter att dela upp en
upphandling i mindre delar/mindre volymer där det är möjligt, för att
stimulera till att fler småföretag och föreningar har möjlighet att lämna
anbud.
16 Kommunen ska inte ha för korta anbudstider då småföretag och
föreningar ofta har ont om tid och begränsade resurser. Anbudstiderna
ska förlängas med hänsyn till helgdagar och med hänsyn till hur
komplicerad upphandlingen är. Det kan ta tid för en anbudsgivare att
hitta samarbeten för att kunna åberopa annans kapacitet eller att anlita
en eller flera underleverantörer.
17 Den som upphandlar ska använda en tydlig och enhetlig
utvärderingsmall så att anbudsgivarna känner igen sig i krav och uttryck.
18 Den som upphandlar ska undvika för kort tid mellan upphandlingens
avslutande och påbörjan av leverans. Mindre företag och föreningar kan
behöva viss tid på sig från besked om tilldelning av kontrakt och
tidpunkt för leverans.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 181 (forts)

Dnr 2018-000263

Återrapport av utredning med anledning av motion om
att ge bra förutsättningar till småföretagande i
kommunen
19 Den som upphandlar ska acceptera delbetalningar i de kontrakt där det
är möjligt istället för att betala hela summan efter utfört arbete.
20 Den som har upphandlat inom kommunen ska återkoppla till de företag
som inte tilldelats upphandlingskontrakt. Det möjliggör förbättringar
inför nästa upphandling.
21 Efterannonsering av tilldelade kontrakt ska också göras. Det möjliggör
också förbättringar inför nästa upphandling.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Björn Hammarberg, M, yttrat sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner kommundirektörens redovisning över nuvarande förutsättningar
och vad som görs för att förbättra förutsättningarna för småföretag och
föreningar att lämna anbud i kommunens upphandlingar.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Motionsställaren
Anna-Carin Svedén, näringslivschef
Gunilla Gisslén, näringslivsutvecklare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

16(47)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 182

Dnr 2018-000102

Medborgarförslag - Konstgräsplan i Krokoms kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att
fritidsenheten fortsätter samarbetet med alla fotbollsföreningar i
”Konstgräsgruppen” för att stötta och driva redan påbörjade projekt,
samt eventuellt nya projekt, för att få till stånd konstgräsplaner i
Krokoms kommun.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om att anlägga en konstgräsplan i Krokoms kommun.
Krokoms kommun har i nuläget gräsplaner för fotbollspel men inga
konstgräsplaner. Jämfört med gräsplaner kan en konstgräsplan nyttjas
hårdare då underlaget inte försämras under kort tid vilket gräsplaner gör då
de används med för hög nyttjandegrad. En konstgräsplan kan också
användas tidigare på våren och senare på hösten vilket innebär att föreningar
kan ha länge fotbollssäsong utomhus. Detta ger att en konstgräsplan kan
nyttjas av fler lag/dag samt att den kan nyttjas under en längre period,
jämfört med gräsplaner. En längre fotbollssäsong utomhus skapar också mer
tid för andra idrotter inomhus i våra sporthallar då fotbollen inte behöver lika
mycket tider i inomhushallarna under vår- och höstsäsongerna. En längre
säsong och en högre nyttjandegrad med en konstgräsplan leder även till att
fotbollsföreningarna i Krokoms kommun kan konkurrera bättre med
föreningar i våra grannkommuner, då spelarna kan erbjudas mer fotbollslik
träning under längre tid och med fler träningar.
Miljöaspekten med konstgräsplanerna har varit en debatt som pågått/pågår.
Framförallt kring fyllnadsmaterialet med små granulat tillverkade av gummi.
För att komma åt problemet med spridning av dessa i miljön finns lösningar
med slutna system där granulaten stoppas från att spridas samt nya granulat
tillverkade av nedbrytbart och förnybart material från t ex sockerrör.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 182 (forts)

Dnr 2018-000102

Medborgarförslag - Konstgräsplan i Krokoms kommun
Fritidsenheten har haft träffar med alla kommunens fotbollsföreningar i en så
kallad ”Konstgräsgrupp” för att diskutera behovet av konstgräsplaner. Där
har föreningarna varit tydliga med att de ser ett stort behov enligt tidigare
skrivna positiva effekter som längre säsong och högre nyttjandegrad. För att
få till konsgräsplaner i Krokoms kommun krävs att vi samarbetar mellan
föreningarna och kommunen.
I dagsläget pågår två projekt med inriktning på att skapa anläggningar med
konstgräsplaner, där två föreningar är drivande och ägare av projekten och
kommunen är med som en stöttande kraft.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 22 oktober 2018
Tjänsteutlåtande 17 oktober 2018
Medborgarförslag 28 mars 2018
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, och Björn Hammarberg, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att fritidsenheten fortsätter samarbetet med
alla fotbollsföreningar i ”Konstgräsgruppen” för att stötta och driva redan
påbörjade projekt, samt eventuellt nya projekt, för att få till stånd
konstgräsplaner i Krokoms kommun.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Ks § 183

Dnr 2018-000039

Medborgarförslag - Elbelyst och uppvärmd
konstgräsplan vid Hissmovallen i Krokom
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att fritidsenheten
fortsätter samarbetet med alla fotbollsföreningar i ”konstgräsgruppen”
för att stötta och driva redan påbörjade projekt, samt eventuellt nya
projekt, för att få till stånd konstgräsplaner i Krokoms kommun.
_____________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om att anlägga en elbelyst och uppvärmd
konstgräsplan vid Hissmovallen i Krokom.
Krokoms kommun har i nuläget gräsplaner för fotbollspel men inga
konstgräsplaner. Jämfört med gräsplaner kan en konstgräsplan nyttjas
hårdare då underlaget inte försämras under kort tid vilket gräsplaner gör då
de används med för hög nyttjandegrad. En konstgräsplan kan också
användas tidigare på våren och senare på hösten vilket innebär att föreningar
kan ha länge fotbollssäsong utomhus. Detta ger att en konstgräsplan kan
nyttjas av fler lag/dag samt att den kan nyttjas under en längre period,
jämfört med gräsplaner. En längre fotbollssäsong utomhus skapar också mer
tid för andra idrotter inomhus i våra sporthallar då fotbollen inte behöver lika
mycket tider i inomhushallarna under vår- och höstsäsongerna. En längre
säsong och en högre nyttjandegrad med en konstgräsplan leder även till att
fotbollsföreningarna i Krokoms kommun kan konkurrera bättre med
föreningar i våra grannkommuner, då spelarna kan erbjudas mer fotbollslik
träning under längre tid och med fler träningar.
Miljöaspekten med konstgräsplanerna har varit en debatt som pågått/pågår.
Framförallt kring fyllnadsmaterialet med små granulat tillverkade av gummi.
För att komma åt problemet med spridning av dessa i miljön finns lösningar
med slutna system där granulaten stoppas från att spridas samt nya granulat
tillverkade av nedbrytbart och förnybart material från t ex sockerrör.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 183 (forts)

Dnr 2018-000039

Medborgarförslag - Elbelyst och uppvärmd
konstgräsplan vid Hissmovallen i Krokom
Fritidsenheten har haft träffar med alla kommunens fotbollsföreningar i en så
kallad ”Konstgräsgrupp” för att diskutera behovet av konstgräsplaner. Där
har föreningarna varit tydliga med att de ser ett stort behov enligt tidigare
skrivna positiva effekter som längre säsong och högre nyttjandegrad. För att
få till konsgräsplaner i Krokoms kommun krävs att vi samarbetar mellan
föreningarna och kommunen. I dagsläget pågår två projekt med inriktning på
att skapa anläggningar med konstgräsplaner, där två föreningar är drivande
och ägare av projekten och kommunen är med som en stöttande kraft.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 22 oktober 2018
Tjänsteutlåtande 17 oktober 2018
Medborgarförslag 9 februari 2018
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
besvarar medborgarförslaget med att fritidsenheten fortsätter samarbetet med
alla fotbollsföreningar i ”konstgräsgruppen” för att stötta och driva redan
påbörjade projekt, samt eventuellt nya projekt, för att få till stånd
konstgräsplaner i Krokoms kommun.
Eftre fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktig

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 184

Dnr 2018-000040

Medborgarförslag - Utegym i Trångsviken
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att fritidsenheten
tar kontakt med föreningar och näringsliv i Trångsviken för att
undersöka förutsättningarna för ett samarbete i upprättandet av ett
eventuellt utegym.

BakgrundEtt medborgarförslag om att anlägga ett utegym i Trångsviken har inkommit.
Utegym är en alltmer vanlig företeelse i bebyggelsen. Utegym skapar en
enkel träningsmöjlighet utomhus och kan även vara en samlingsplats för
orten. Utegym tillgängliggör träning på ett enkelt sätt vilket i förlängningen
kan öka invånarnas motionsvanor.
För att uppföra ett utegym i Krokoms kommun bör det göras i samarbete
med en förening för att stärka det lokala engagemanget. Det finns andra bra
exempel på detta inom kommunen. Vilket gör att samarbete mellan Krokoms
kommun (Fritidseneheten) och föreningar i Trångsviken är av betydande del
för uppförandet av ett utegym, såväl av andra motionsytor och
aktivitetsanläggningar.
Underlag för beslut
Presidiets förslag 22 oktober 2018
Tjänsteutlåtande 17 oktober 2018
Medborgarförslag 9 februari 2018
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, föreslår att fritidsenheten även kontaktar näringslivet i
Trångsviken för att undersöka förutsättningarna för ett samarbete i
upprättandet av ett eventuellt utegym meningen i förslag.
Karin Wallén, C, Björn Hammarberg, M, och Lena Persson, Kd, yttrar sig.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 184 (forts)

Dnr 2018-000040

Medborgarförslag - Utegym i Trångsviken
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Kommunstyrelsen
besvarar medborgarförslaget med att fritidsenheten tar kontakt med
föreningar i Trångsviken för att undersöka förutsättningarna för ett
samarbete i upprättandet av ett eventuellt utegym.
Till det har förslag kommit på mötet om att även ta kontakt med näringslivet
i Trångsviken för att undersöka förutsättningarna för ett samarbete i
upprättandet av ett eventuellt utegym meningen i förslag.
Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget och sedan på
grundförslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter fråga på förslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Förslagsställare
Andreas Eriksson, enhetschef fritidsenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 185

Dnr 2018-000252

Ägardirektiv 2019 för Jämtlands Gymnasieförbund
Kort sammanfattning
Enligt konsortialavtalet §3 ska kommunerna gemensamt utforma
gemensamma ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund avseende dess
budget- och verksamhetsplanering.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige antar ägardirektiv 2019 för Jämtlands
Gymnasieförbund, enligt förslag daterat 31 maj 2018.
_______________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Förslag till ägardirektiv har upprättats. Uppräkning för förväntade
löneökningar och bedömd inflation innebär att elevplatspriserna får räknas
upp med i genomsnitt 2,4 %. En årlig effektivisering med minst 1 % åläggs
förbundet. För 2019 innebär det att elevplatspriserna efter effektivisering får
räknas upp med i genomsnitt högst 1,4 %.
Östersunds kommun fattade beslut om ägardirektiven i kommunfullmäktige
2018-09-20.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 16 oktober 2018
Förslag till ägardirektiv 2019 för Jämtlands Gymnasieförbund 31 maj 2018.
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S, Jörgen Blom, V, och Karin Wallén, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund enligt förslag daterat 31
maj 2018.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
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Dnr 2018-000252

Ägardirektiv 2019 för Jämtlands Gymnasieförbund
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 186

Dnr 2018-000275

Principer för finansiering av VA-investeringar
Kort sammanfattning
Betydande VA-investeringar kommer med största sannolikhet vara
nödvändiga kommande 10-årsperiod. Då är det viktigt att fastställa
grundläggande principer för finansieringen så att medborgare kan förstå hur
avgifter, taxor och skatter samverkar och när den ena respektive den andra
finansieringsformen gäller.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige antar följande principer för finansiering av VAinvesteringar. Om principerna frångås ska det särskilt motiveras vid
beslutstillfället:
a

Kapacitetshöjande åtgärder, till följd av kommunens tillväxtmål
bekostas med skattemedel. Här inkluderas investeringar som behövs för
att nå fram till nya exploateringsområden.

b

Inom exploateringsområden ingår kostnaden för VA-exploatering i
tomtpriset.

c

I den takt skattefinansierade delar av anläggningen skrivs av överförs
kostnaderna sedan på VA-kollektivet.

________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Betydande VA-investeringar kommer med största sannolikhet vara
nödvändiga kommande 10-årsperiod. Dels beroende på ett gammalt VA-nät
som är i stort behov av reinvesteringar men också beroende på
befolkningstillväxt med fler bostäder och bostadsområden. Även
företagstillväxt påverkar.
I samband med framskrivning av ärendet för höjning av VA-taxan
diskuterades finansieringsform för framtida VA-investeringar. Frågor som
kom upp var bl a:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

25(47)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 186 (forts)

Dnr 2018-000275

Principer för finansiering av VA-investeringar
• Är det rimligt och möjligt att finansiera planer för befolkningstillväxt som
framtvingar stora VA-investeringar enbart med avgifter och taxor?
• Blir det ens möjligt att försälja tomter som belastas med höga
anslutningsavgifter för vatten och avlopp
• Mäktar VA-kollektivet med att själv finansiera reinvestering av gamla
VA-nät tillsammans med expandering av nya bostadsområden och
kapacitetshöjning till följd av detta?
Behovet av bärande principer för finansiering är nödvändigt för att kunna ha
en långsiktig investeringsplan där finansieringen är transparent och
förutsägbar.
Förslaget till principer bygger på att kapacitetshöjande åtgärder, till följd av
kommunens tillväxtmål, bekostas med skattemedel. Här inkluderas
huvudledningar och de tryckstegringar och pumpstationer som behövs för att
nå fram till nya exploateringsområden. Inom exploateringsområden ingår
kostnaden för VA-exploateringen i tomtpriset. I den takt skattefinansierade
delar av anläggningen skrivs av överförs kostnaderna sedan på VAkollektivet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande principer för finansiering VA-investeringar
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till grundförlaget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
antar följande principer för finansiering av VA-investeringar. Om
principerna frångås ska det särskilt motiveras vid beslutstillfället:
Kapacitetshöjande åtgärder, till följd av kommunens tillväxtmål bekostas
med skattemedel. Här inkluderas investeringar som behövs för att nå fram
till nya exploateringsområden. Inom exploateringsområden ingår kostnaden
för VA-exploatering i tomtpriset. I den takt skattefinansierade delar av
anläggningen skrivs av överförs kostnaderna sedan på VA-kollektivet.
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Dnr 2018-000275

Principer för finansiering av VA-investeringar
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 187

Dnr 2018-000273

Taxa för vatten och avlopp, långsiktig plan för justering
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar om höjning av VA-taxan med 13% från
och med 1 januari 2019. Justeringen ska gälla samtliga priser i taxan,
enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.
2

Kommunfullmäktige fattar inriktningsbeslut om taxeplanen för åren
2020 och 2021, bilaga 1 i ärendet, enligt samhällsbyggnadsnämndens
förslag.

3

Kommunfullmäktige beslutar om årliga taxebeslut enligt denna
modell, enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.

____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Taxeplanen (se bilaga 1) har tre huvudsyften;
återbetala VA-kollektivets ackumulerade underskott
öka takten på investeringar och underhåll till ca 10 miljoner kronor per år
successivt kompetens- och resursförstärka enheten med tre medarbetare i
syfte att kunna hantera kommande behov som tillväxtmålet kräver
Taxejämförelser med närliggande och andra jämförbara kommuner redovisas
i bilaga 2. Sammanfattningsvis kan sägas att Krokoms VA-taxa är något
lägre än genomsnittet. Den har heller inte höjts på senare tid, så som man
börjat göra i många kommuner. Siffrorna kommer från Hyresgästföreningen
och Svenskt Vatten.
Ackumulerat underskott och återbetalning
Efter flera år av underskott var VA-kollektivets skuld till kommunen knappt
tre miljoner kronor vid bokslutet 2017. Enligt prognos kommer underskottet
öka till ca 3,9 miljoner kronor i 2018 års bokslut, trots kostnadsminskningar
på över 0,5 miljoner kronor jämfört med fjolåret. Enligt vedertagen praxis
och förarbetena till vattentjänstlagen ska intäkter och kostnader balansera
över en treårsperiod. Det innebär att VA-verksamheten behöver redovisa ett
överskott med ca 3,9 miljoner kronor under den kommande treårsperioden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 187 (forts)

Dnr 2018-000273

Taxa för vatten och avlopp, långsiktig plan för justering
Investeringar
De allmänna vatten- och avloppsnäten byggdes ut snabbt under framförallt
60-och 70-talen. De har fungerat bra under lång tid och har blivit en del av
samhället vi tar för given. Den snabba utbyggnaden skedde till stor del med
statsbidrag och de investeringar som bokfördes skrevs ofta av snabbare än de
förbrukades. Med avskrivna tillgångar och låg investeringstakt har avgifterna
för vatten och avlopp kunnat hållas låga. Med nybyggda anläggningar
byggdes organisationer upp vars huvudsyfte var att sköta löpande drift. Detta
har fungerat väl, men med tiden har situationen förändrats. VAorganisationen är långt ifrån rustad för dagens behov av planering för
utbyggnad, genomförande av ersättningsinvesteringar och ökande krav.
Det är av stor vikt att ha en välgrundad bild av framtidens investeringsbehov
för att kunna planera såväl kostnadsutveckling som rekryteringsbehov och
utmaningar som organisationen står framför. Det framtida
investeringsbehovet och de kostnadsökningar det medför beror av ett flertal
faktorer. Det behövs nyinvesteringar i VA-infrastruktur till följd av
bostadsbyggande samtidigt som ersättningsinvesteringar i befintliga
ledningar och verk behöver öka. Samtidigt kommer höjda krav på
avloppsrening och konsekvenser av klimatförändringarna att kräva åtgärder
för att anpassa vatten- och avloppssystemen. Effekten i form av procentuellt
ökande kostnader – och därmed avgifter – blir relativt stor eftersom dagens
anläggningstillgångar i hög utsträckning är avskrivna och taxan låg.
Förslaget till taxejusteringsplan utgår från att kapacitetshöjande åtgärder, till
följd av kommunens tillväxtmål att bli 16 000 invånare år 2030, bekostas
med skattemedel. Här inkluderas huvudledningar och de tryckstegringar och
pumpstationer som behövs för att nå fram till nya exploateringsområden.
Inom exploateringsområden ingår kostnaden för VA-exploateringen i
tomtpriset. I den takt skattefinansierade delar av anläggningen skrivs av
överförs kostnaderna sedan på VA-kollektivet.
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Dnr 2018-000273

Taxa för vatten och avlopp, långsiktig plan för justering
Kompetens- och resurser
Befintlig personalstyrka är inte tillräcklig för att hantera kommande behov.
En successiv utökning med en medarbetare per år under tre år bedöms
nödvändig.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 11 oktober 2018, § 97
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Jörgen Blom, V, Karin Wallén, C, och Hans Åsling, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
beslutar om höjning av VA-taxan med 13% från och med 1 januari 2019.
Justeringen ska gälla samtliga priser i taxan, enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. Kommunfullmäktige fattar inriktningsbeslut om
taxeplanen för åren 2020 och 2021, bilaga 1 i ärendet, enligt
samhällsbyggnadsnämndens förslag. Kommunfullmäktige beslutar om
årliga taxebeslut enligt denna modell, enligt samhälls-byggnadsnämndens
förslag.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2017-000305

Motion - Hörselslingor i offentliga lokaler och
kommunens äldreboenden
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till samhällsbyggnadsnämnden
för ställningstagande till att-satserna samt att det gäller kommunens
egna lokaler.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Marie Svensson, Vänsterpartiet, har lämnat in en motion till fullmäktige den
27 september 2017 där hon yrkar på
- Befintliga slingor kontrolleras och att nödvändig uppdatering och service
sker
- I de fall slingor saknas eller inte fungerar upprättas plan för hur man snarast
ska åtgärda bristerna
- Att det finns hörselslingor i de lokaler som används för aktiviteter på
äldreboenden
- Att personal får utbildning i handhavandet av hörselslingor
De lokaler som används för aktiviteter för de boende på kommunens tre
äldreboenden Blomstergården, Hällebo samt Solbacka saknar alla
hörselslingor. Det handlar om totalt fem stycken samlingslokaler. I
samhällsbyggnadsnämndens investeringsutrymme finns ett årligt anslag för
handikappanpassningar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att i samarbete med
verksamheten samt i dialog med handikapprådet utrusta aktivitetslokaler på
kommunens äldreboenden med hörselslingor i den takt och omfattning som
samhällsbyggnadsnämndens investeringsutrymme medger.
Utbildning av berörd personal i handhavande sker samband med installation
av hörslingor.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 11 oktober 2018, § 103

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 188 (forts)

Dnr 2017-000305

Motion - Hörselslingor i offentliga lokaler och
kommunens äldreboenden
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Maria Svensson, V, föreslår återremiss för ställningstagande till att-satserna
samt att det gäller kommunens egna lokaler.
Jörgen Blom, V, och Gabriella Carlsson, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, samhällsbyggnadsnämndens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige avslå motionen eftersom kommunen inte har några
möjligheter att bekosta hörselslingor i offentliga lokaler som inte kommunen
äger.
Till det har, på mötet, kommit förslag om att kommunstyrelsen återremitterar
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för ställningstagande till att-satserna
samt att det gäller kommunens egna lokaler.
Ordförande kommer först att fråga på återremiss av ärendet.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på om ärendet ska avgöras idag eller om det ska avgöras senare,
återremitteras, finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller att ärendet ska
återremitteras med motivering att ställningstagande tas till att-satserna samt
att det gäller kommunens egna lokaler.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 189

Dnr 2018-000254

Riktlinjer för styrdokument
Kort sammanfattning
För att bättre kunna härleda både vilka instanser som har beslutat och vilka
som förväntas besluta olika dokument är det viktigt med tydliga riktlinjer.
Det är också till hjälp för en bedömning huruvida dokumentet ska beslutas
på politisk nivå eller tjänstemannanivå
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen antar ”Riktlinjer för styrdokument”.
_________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Krokoms kommun har ingen konsekvent hantering av beslutsnivåer på olika
typer av dokument. Exempelvis kan strategier, riktlinjer och handlingsplaner
beslutas både i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen/nämnder eller
tjänstemannanivå. Det leder ibland till problem eftersom spårbarhet kan
försvåras och oklarheter kring vilket dokument som är överordnat det andra
kan råda. Dessutom blandas gediget politiska beslut med mer självklara
tjänstemannabeslut i samma dokument.
Det ger en osäkerhet och otrygghet i förvaltningen och riskerar blanda ihop
de olika rollerna tjänstemän och politiker har. Detta riskerar i sin tur skapa
missförstånd och konflikter.
Allt är dock inte svart eller vitt. Det kan finnas goda skäl för undantag och
dokumentet "Riktlinjer för styrdokument" är ett bra exempel utifrån att det är
riktlinjer men lyfts till kommunstyrelsen för beslut. Bedömningen är att
dokumentet inte passar in under benämningen strategi men innehållet är av
den arten att det bör beslutas av kommunstyrelsen eftersom det anger
beslutsordning och nivåer.
Av ovanstående skäl finns det beskrivet att undantag kan göras men det
måste särskilt motiveras vid beslutstillfället.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 189 (forts)

Dnr 2018-000254

Riktlinjer för styrdokument
Om ett framtaget dokument innehåller både beslut som bör fattas på politisk
nivå och detaljformuleringar som bäst tas på tjänstemannanivå kan man
splittra dokumentet på två, varav ett som normalt benämns strategi, beslutas
av nämnd eller kommunstyrelse och ett annat där tillämpningen, regel eller
riktlinje beslutas av förvaltningen. Då blir det enklare för de som ska
tillämpa de politiska besluten och den politiska nivån riskerar inte blanda sig
i den dagliga driften.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 16 oktober 2018
Riktlinjer för styrdokument
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen anta
riktlinjer för styrdokument.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Samtliga nämnder och förvaltningschefer
Sara Anselmby, kanslichef
Åke Wilhelmsson, utvecklingschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 190

Dnr 2018-000270

Ekonomiskt stöd Åre Östersund airport
Kort sammanfattning
För att uppgradera Åre Östersund Airport så att landning är möjlig även i tät
dimma krävs omfattande investeringar. Swedavia behöver därför
medfinansiering från kommuner och Regionen
Kommunstyrelsens beslut
1 Krokoms kommun garanterar medfinansiering med som högst 1 mnkr
för nödvändiga investeringar på Åre Östersund Airport. Förutsättningen
är att ingen annan finansiering hittas och att investeringen leder till att
flygplanen kan landa även vid tät dimma.
2

Om annan finansiering hittas eller om kostnaden blir lägre än redovisad
kalkyl ska avräkning ske procentuellt för insatserna från Krokoms,
Österunds, och Åre kommun.

3

Kommunens finansiering tas ur budgeterat resultat fördelat över åren
2019-2021 i enlighet med projektplan.

4

Beslutet gäller under förutsättning att övriga parter finansierar i enlighet
med föreslagen fördelningsmodell.

_____________________________________________________________
Jäv
Björn Hammarberg, M, anmäler jäv.
_____
Beskrivning av ärendet
En väl fungerande flygplats är mycket viktig för hela regionen och inte minst
för kommunerna i närheten. Näringsliv och turism är till stor grad beroende
på möjligheter till snabba kommunikationer.
En osäkerhet för Åre Östersund Airport är dimbildningen under kalla
höstmånader då flygen tvingas landa i Sundsvall. Det leder till fördröjningar
även för avgående flyg och ställer till problem för resenärer och företag
liksom för offentlig verksamhet.
De senaste årens milda vintrar har utökat risken för dimbildning även till
december och januari. En uppgradering av flygplatsen för att säkerställa
landning vid dimma är därför angeläget för många aktörer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 190 (forts)

Dnr 2018-000270

Ekonomiskt stöd Åre Östersund airport
För att uppgradera Åre Östersund Airport så att landning är möjlig även i tät
dimma krävs omfattande investeringar med en beräknad totalkostnad på 68
192 513 kr. Swedavia behöver därför medfinansiering från kommuner och
Regionen.
Förslaget till fördelning ser ut enligt följande:
Region Jämtland Härjedalen
27 192 513 kr
Östersunds kommun
7 000 000 kr
Åre kommun
2 000 000 kr
Krokoms kommun
1 000 000 kr
Swedavia
31 000 000 kr
Medfinansiering har sökts från EU-medel, flygbolagen och näringslivet men
utan resultat. Det återstår mer arbeta att göra kring finansieringsfrågan men
tidplanen för beslut är väldigt kort. Regionen har överblivna projektmedel
till förfogande just nu som kan användas till detta ändamål. Dessa medel
försvinner dock vid årsskiftet varför beslut om medfinansiering måste ske
snarast.
Av detta skäl förordar presidiet att Krokoms kommun garanterar en
medfinansiering med högst 1 000 000 kr om annan finansiering inte hittas.
Sker detta eller om kostnaden blir lägre än beräknat så föreslår presidiet att
kommunerna tillgodoräknas denna kostnadsminskning procentuellt utifrån
medfinansieringsgrad.
Förutsättningarna är vidare att medfinansieringen går till just investering för
att möjliggöra landning vid dimma.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 23 oktober 2018
Kalkyl för investering
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Hans Åsling, C, föreslår i tillägg att;
Kommunens finansiering tas ur budgeterat resultat fördelat över åren 20192021 i enlighet med projektplan.
Beslutet gäller under förutsättning att övriga parter finansierar i enlighet med
föreslagen fördelningsmodell.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 190 (forts)

Dnr 2018-000270

Ekonomiskt stöd Åre Östersund airport
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig (forts)
Niklas Rhodin, S, Gabriella Carlsson, S, Jörgen Blom, V, Jan Runsten, Mp,
och Jannike Hillding, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun
garanterar medfinansiering med som högst 1 mnkr för nödvändiga
investeringar på Åre Östersund Airport. Förutsättningen är att ingen annan
finansiering hittas och att investeringen leder till att flygplanen kan landa
även vid tät dimma. Om annan finansiering hittas eller om kostnaden blir
lägre än redovisad kalkyl ska avräkning ske procentuellt för insatserna från
Krokoms, Österunds, och Åre kommun.
Till det har det på mötet kommit förslag om att kommunens finansiering tas
ur budgeterat resultat fördelat över åren 2019-2021 i enlighet med
projektplan.
Beslutet gäller under förutsättning att övriga parter finansierar i enlighet med
föreslagen fördelningsmodell.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på
tilläggen.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Efter fråga på tilläggen finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Anna-Carin Svedén, näringslivschef
Anders Byström, biträdande Regionchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 191

Dnr 2018-000176

Komplettering av uppdrag i initiativärende gällande
förhandling med Åre kommun om att finna en
gemensam lösning för VA-organisation
Kort sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade den 19 juni beslut om att påbörja förhandling med
Åre kommun avseende samverkan inom vatten och avlopp (VA)
Efter inledande möten på tjänstemannanivå har det framkommit ett behov av
komplettering av uppdraget så att även renhållning ingår.
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att även renhållning ska ingå i uppdraget att
starta förhandling med Åre kommun om att bilda en gemensam VAorganisation
____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Den 19 juni fattade kommunstyrelsen nedanstående beslut
1

Krokoms kommun startar en förhandling med Åre kommun om
att bilda en gemensam VA-organisation.

2

Kommunstyrelsen utser kommundirektören och samhällsbyggnadsnämndens presidium att förhandla med Åre kommun, om att bilda en
gemensam VA-organisation.

Efter inledande möten på tjänstemannanivå har det framkommit ett behov av
komplettering av uppdraget så att även renhållning ingår.
Följande argument för komplettering har lyfts av verksamheten:

Justerandes sign

*

Administrativt är VA- respektive renhållningsverksamheterna i princip
sammanvuxna, med gemensamt kund- och debiteringssystem och oftast
med samma kunder. Här görs redan stora och betydande
samordningsvinster som går förlorade vid en separation.

*

VA och renhållning har flera rent tekniska beröringspunkter med
varandra, inte minst i fråga om slamhantering.

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 191 (forts)

Dnr 2018-000176

Komplettering av uppdrag i initiativärende gällande
förhandling med Åre kommun om att finna en
gemensam lösning för VA-organisation
*

Om renhållning lämnas utanför uppstår små enheter, som då får precis
samma problem med kompetensförsörjning, investeringsbehov,
planering osv som avses lösas genom VA-samverkan.
Renhållning blir då ensam udda-fågel i den annars skattefinansierade
kommunala verksamheten och löper därmed risk att osynliggöras.

*

Ska man begränsa samarbetet till enbart VA eller renhållning bör fler
kommuner ingå, så att tillräckligt befolkningsunderlag (storlek på
respektive organisation) säkras.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 23 oktober 2018
Kommunstyrelsen 19 juni 2018, § 119
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till grundförslaget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att även renhållning ska ingå i uppdraget att starta förhandling med
Åre kommun om att bilda en gemensam VA-organisation
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Ulla Schill, samhällsbyggnadschef
Oscar Aspman, VA- och renhållningschef
Åre kommun
Niklas Rhodin, initiativtagare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 192

Dnr 2018-000272

Kommundirektören informerar - Ekonomiskt läge
Jonas Törngren, kommundirektör, redovisar för det ekonomiska läget.
Nästa prognos kommer i mitten av november 2018.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 193

Dnr 2018-000013

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut
som förtecknats nedan.
____
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidium, ordförande
och tjänstemän som framgår i kommunstyrelsens delegationsordning.
Besluten ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte
att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett
beslut i ett enskilt ärende, av den som fått beslutanderätten, genom att själv
ta över ärendet och fatta beslut.
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
Dnr KS 14/093
Tillägg till avtal Stratsys mellan Visma Enterprise AB
och kommunen, uppsättning koppling VisAlfa
_____
1

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kanslichef

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Kf § 194

Dnr 2018-000014

Meddelanden
1

Dnr 21
Umeå universitet: skriften Rädsla och trygghet i ord och handling

2

Dnr 22
Folkhälsorådet: protokoll 180917

3

Dnr 28
Energimyndigheten: handbok för Styrels planeringsomgång 2019-2021

4

Dnr KS 18/006
Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar från möte 181002

5

Dnr KS 18/032
Region Jämtland Härjedalen: minnesanteckningar 180924, Samråd
RKM

6

Dnr KS 18/192
Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 180904, § 103, Rapport
– uppföljning av revisorernas granskningar år 2014-2015

Dnr KS 18/235
7 Kommunrevisorerna/KPMG: revisionsrapport 180918 – Granskning av
VA – underhåll och planering
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 195

Dnr 2018-000022

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
och revisionsrapporter
1

2

3

4

5

6

7

Justerandes sign

Dnr KS 17/305
Motion – Hörselslingor i offentliga lokaler och kommunens
äldreboenden. Motionen remitteras tillsamhällsbyggnadsnämnden för
beslut i fullmäktige senast i september 2018.
Dnr KS 17/307
Motion – Höj ersättningen för funktionshindrade som deltar i daglig
verksamhet (habersättning). Motionen remitteras till socialnämnden för
beslut i fullmäktige senast i september 2018.
Dnr KS 18/039
Medborgarförslag – Elbelyst och uppvärmd konstgräsplan vid
Hissmovallen i Krokom. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för
beslut i fullmäktige senast i september 2018.
Dnr KS 18/102
Medborgarförslag – Konstgräsplan i Krokoms kommun. Förslaget
remitteras till näringslivskotoret för svar i kommunfullmäktige senast
den 27 september 2018.
Dnr KS 18/137
Motion – Kommunal trästrategi för att möjliggöra att andelen trä ökar i
det kommunala byggandet. Motionen remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som gör ett svar i samråd med
Krokomsbostäder AB. Motionen beslutas senast i fullmäktige den 14
november 2018.
Dnr KS 18/167
Motion – Dags att införa porrfilter. Motionen remitteras till barn- och
utbildningsnämnden för svar i kommunfullmäktige senast i juni 2019.
Dnr KS 18/216
Medborgarförslag – Inför tidsbegränsade chefsförordnanden. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen som själv beslutar i ärendet senast den
13 mars 2019.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 195 (forts)

Dnr 2018-000022

Redovisning av pågående motioner, medborgarförslag
och revisionsrapporter
Revisionsrapporter
1

2

Dnr KS 18/235
Revisionsrapport – Granskning av VA, underhåll och planering.
Revisionsrapporten riktar sig till samhällsbyggnadsnämnden och svar
önskas senast 15 december 2018.
Dnr KS 18/236
Revisionsrapport – Granskning av delårsrapport per juni 2018.
Revisionsrapporten riktar sig till kommunstyrelsen och svar önskas
senast den 15 december.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 196

Dnr 2017-000307

Motion - Höj ersättningen för funktionshindrade som
deltar i daglig verksamhet, habiliteringsersättning
Kort sammanfattning
Den 25 september återremitterade kommunstyrelsen motionen till
socialnämnden. Socialnämnden har på nytt behandlat motionen vid sitt möte
den 23 oktober 2018.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige besvarar motionen med bifall till att höja
habiliteringsersättningen till 45 kronor per dag. Verksamheten får i
uppdrag att fortsätta hitta finansiering till höjningen.
___________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
I den inkomna motionen – Höj ersättningen för funktionshindrade som deltar
i daglig verksamhet (habersättning), föreslås att:
Krokoms kommun höjer habiliteringsersättningen till 45 kronor per dag
I dag får den som är funktionshindrad i Krokoms kommun en ersättning med
35 kronor per dag när man deltar i daglig verksamhet.
Habiliteringsersättningen är frivillig att betala ut för kommunerna.
Ersättingen har i kommunen legat på samma i nivå i mer än 10 år. I dag
erhåller 35 personer habiliteringsersättning. Ersättning för 6082 dagar totalt
betalas ut per år. Ökar antalet brukare med daglig verksamhet ökar också
antalet utbetalda dagar.
En förhöjd habiliteringsersättning ger personer med funktionshinder en
möjlighet att leva ett liv med goda levnadsvillkor.
En höjning av habiliteringsersättningen innebär en årlig utökad kostnad för
verksamhetsområdet med 60 837 kronor under förutsättning av ingen ökning
av antalet brukare sker.
Ska verksamhetsområdet höja habiliteringsersättningen måste också en
utökning av rambudgeten genomföras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 196 (forts)

Dnr 2017-000307

Motion - Höj ersättningen för funktionshindrade som
deltar i daglig verksamhet, habiliteringsersättning
Den 28 maj 2018 föreslog socialnämnden att kommunfullmäktige besvarar
motionen med att verksamheten har rekvirerat statsbidrag som ska användas
till förhöjning av HAB-ersättningen. Dessa pengar ska användas innan 2018
är slut. Inför 2019 finns i dagsläget inte pengar till att höja HAB-ersättningen
till 45 kronor per dag men socialnämnden ger verksamheten i uppdrag att se
över möjligheten att genom avtal ta betalt för de tjänster daglig verksamhet
utför i externa företag för att täcka HAB-ersättningen 2019 och framåt.
Uppdraget ska redovisas till socialnämnden i oktober 2018.
Den 12 september 2018 återremitterade kommunstyrelsen motionen med
följande;
•

De statsbidrag som kommunen fått för 2018 ska fördelas ut i förslagsvis
två omgångar till de personer som uppbär habiliteringsersättning.

•

Utredning görs om ökning till 45 kronor/dag, via extern finansiering, går
att hitta.

Denna motion och rekvireringen av statsbidraget för habiliteringsersättning
hör inte till samma ärende.
Det ekonomiska läget har inte förändrats sedan maj 2018 och socialnämnden
föreslås därför besvara motionen med att det i dagsläget inte finns pengar till
att höja habiliteringsersättningen till 45 kronor per dag men verksamheten
håller på att se över möjligheten att genom avtal ta betalt för de tjänster
daglig verksamhet utför i externa företag för att höja
habiliteringsersättningen till 45 kronor/dag.
Underlag för beslut
Socialnämnden 23 oktober 2018, 158
Tjänsteutlåtande 25 september 2018
Kommunstyrelsen 12 september § 149
Motion - Höj ersättningen för funktionshindrade som deltar i daglig
verksamhet, habiliteringsersättning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 oktober 2018

Kommunstyrelsen

Ks § 196 (forts)

Dnr 2017-000307

Motion - Höj ersättningen för funktionshindrade som
deltar i daglig verksamhet, habiliteringsersättning
Förslag som läggs på mötet
Niklas Rhodin, S, Björn Hammarberg, M, Marie Svensson, V, Erika Öhlin,
S, Jörgen Blom, V, och Jannike Hillding, M, yttrar sig
Beslutsgång
Det finns ett förslag, socialnämndens förslag, som föreslår att
kommunfullmäktige besvarar motionen med bifall till att höja
habiliteringsersättningen till 45 kronor per dag. Verksamheten får i uppdrag
att fortsätta hitta finansiering till höjningen.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
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