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Ks § 187

Dnr 2013-000017

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1 Föredragningslistan godkänns.
_____
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Sammanträdesdatum

6 november 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 188

Dnr 2013-000016

Informationer
*

Framtidsdagen i Krokomshallen
Ola Skyllbäck, kommunchef, och Maria Söderberg, kommunstyrelsens
ordförande inleder. Kommunstyrelsen går runt och tittar i montrarna

*

Integration och asylmottagning
Migrationsverket, Erik Hedberg Frank, boendeansvarig, Jenny Edlund,
teamledare, Richard Alfvén, teamledare
Arbetsförmedlingen, Sofia Karlsson, chef för arbetsförmedlingen
Mia Krylen, integrationssamordnare, Hans Halvarsson, Regional
tillväxt, Länsstyrelsen i Jämtlands län
Maria Hägglund, chef för Miroi
Helena Westin, chef för individ- och familjeomsorgen
Karin Blom, integrationssamordnare
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef
Kenneth Karlsson, VD KBAB, Elisabeth Svensson, ordförande i
KBAB och Karin Wallén, ordförande i barn- och utbildningsnämnden

*

Kommunstyrelsens budget och mål, Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Tilläggsanslag 2014, Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, Ola Skyllbäck,
kommunchef

*

Quadracom, bredband, Ola Skyllbäck, kommunchef, Åke
Wilhelmsson, IT-chef, Bo-Gunnar Larsson, bredbandsamordnare,
Anna-Carin Svedén, näringslivschef

*

Under vecka 46 skickas en arbetskopia av den kommunomfattande
Översiktsplanen ut till ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsen ska
ta ställning till ett samrådsbeslut vid möte den 10 december.
Ledamöterna uppmanas att skicka synpunkter på materialet till Anne
Dahlgren, stadsarkitekt.

_____
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6 november 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 189

Dnr 2013-000322

Kommunstyrelsens detaljbudget 2014 samt mål utifrån
resultatindikatorer (RI-mål)
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner mål utifrån resultatindikatorer (RI-mål)
för kommunstyrelsens verksamheter. RI-målen utgör verksamhetsmål
för god ekonomisk hushållning.
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner detaljbudget för 2014 för den egna
verksamheten.

Reservation
Rolf Lilja, S, Katarina Rosberg, S, Christer Toft, S, Gabriella Carlsson, S,
Yvonne Rosvall, S, och Jörgen Blom, V, anmäler reservation, till beslutet
om kommunstyrelsens detaljbudget, till förmån för egna yrkanden.
_____
Bakgrund
Kommunstyrelsens verksamheter och budget presenteras i bilaga dokument.
Kommunfullmäktige har beslutat om vilka resultatindikatorer som ska gälla
för styrning, ledning och uppföljning av kommunens verksamheter utifrån ett
brukar- och medborgarperspektiv. Resultatindikatorerna har i respektive
nämnd nivåsatts för att utgöra verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning. Dessa RI-mål återfinns på sidan 4 i budgetdokumentet.
Barncheck
Inte relevant för ärendet
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens tjänstutlåtande den 24 oktober 2013
Detaljbudget för kommunstyrelsen
Sammanfattning av förändringar
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6 november 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 189 (forts)

Dnr 2013-000322

Kommunstyrelsens detaljbudget 2014
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar att kommunstyrelsens detaljbudget ska uppgå till
69.775.000 miljoner kronor.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Rolf Liljas, S, förslag.
Yttrar sig gör också Cristine Persson, C, Christer Toft, S, Lisa Sallin, M,
Maria Söderberg, C, Gabriella Carlsson, S, och Owen Laws, MP.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna mål utifrån resultatindikatorer (RI-mål) för kommunstyrelsens
verksamheter. RI-målen utgör verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning. Kommunstyrelsen godkänner detaljbudget för 2014 för den
egna verksamheten. Till det har kommit ett ändringsyrkande att
kommunstyrelsens detaljbudget ska uppgå till 69.775.000 miljoner kronor.
Ordförande kommer först att ställa proposition på mål utifrån
resultatindikatorer (RI-mål) och sedan ställer hon proposition på
kommunstyrelsens detaljbudget mot Rolf Liljas, S, förslag om att den ska
uppgå till 69.775.000 miljoner kronor.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på mål utifrån resultatindikatorer (RI-mål) finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter proposition på grundförslaget i kommunstyrelsens budget mot Rolf
Liljas, S, förslag finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
grundförslaget.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
Förvaltningarna
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6 november 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 190

Dnr 2013-000324

Kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning, mål utifrån resultatindikatorer (RI-mål)
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner mål utifrån resultatindikatorer (RI-mål)
för respektive nämnd. RI-målen utgör verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning med följande ändring, under rubriken Hur trygga
känner sig medborgarna i kommunen, ”Krokom ska vara den tryggaste
kommunen i Jämtlands län”.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat om vilka resultatindikatorer som ska gälla
för styrning, ledning och uppföljning av kommunens verksamheter utifrån ett
brukar- och medborgarperspektiv. Resultatindikatorerna har i respektive
nämnd nivåsatts för att utgöra verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning.
Kommunstyrelsen

Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen
RI Mål:
Krokom ska vara en av de tryggaste kommunerna i Jämtlands
län Bibehållen eller ökad nivå från 2012.
(Mått 9 KKiK)
Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen
RI Mål:
Under 2014 ska 6 nya företag startas/1000 invånare i Krokom
(Mått 33 KKiK)
Vad ger företagarna för omdöme på näringslivskontorets service
Av de företag som har kontakt med kommunens
RI Mål:
näringslivskontor ska 90 % vara nöjda eller mycket nöjda med
servicen som ges
(Egen undersökning)
Personalens hälsa
RI Mål:
Sjukfrånvaron ska för KS-verksamheter vara högst 6 %

Justerandes sign
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6 november 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 190 (forts)

Dnr 2013-000324

Kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning, mål utifrån resultatindikatorer (RI-mål)
RI Mål:

Skillnaden i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män ska inte vara
större än 1,5 procentenheter

Medarbetarundersökning
RI Mål:
Index för Hållbart medarbetarengagemang (HME) för KS ska
öka från 84,4 till 85,5
(Medarbetarundersökningen)
Anställningsvillkor
RI Mål:
Alla som arbetar inom KS-verksamheter ska kunna erbjudas
heltid om så önskas
100% budgetföljsamhet
RI Mål:
100% budgetföljsamhet
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post
får svar inom två arbetsdagar
RI Mål:
80 % av medborgarna ska få svar inom 2 arbetsdagar
(Mått 1 KKiK)
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via
telefon får ett direkt svar på en enkel fråga
RI Mål:
60 % av medborgarna ska få direkt svar på sin fråga
(Mått 2 KKiK)
Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande
när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen
100 % av medborgaren ska uppfatta att de får ett gott
RI Mål:
bemötande
(Mått 3 KKiK)
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna
RI Mål:
75 % i 2014 års mätning
(Mått 13 KKiK)
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6 november 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 190 (forts)

Dnr 2013-000324

Kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning, mål utifrån resultatindikatorer (RI-mål)
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens
utveckling
RI Mål:
Resultatet i undersökningen ska vara minst 60 %
(Mått 14 KKiK)
Samhällsbyggnadsnämnden

Medarbetarundersökning
Ri-Mål:
Resultatet i medarbetareenkäten ska vara bättre än föregående
enkät
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens
utveckling
Ri-Mål:
Minst en person från nämnden ska närvara på varje
medborgarcafé
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post
får svar inom två arbetsdagar
Ri-Mål:
Hur många av medborgarna som skickar in en enkel fråga via epost får svar inom två arbetsdagar? Resultatet ska vara bättre än
föregående år (KKiK)
Hantering av hushållsavfall
Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av
Ri-Mål:
hushållsavfall? Ska vara 30 % eller bättre (KKiK)
Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel
Ri-Mål:
Ska vara 15 % eller bättre (KKiK)
Ri-Mål:

Antalet extraärenden i nämnden ska minska jämfört med
föregående år

Följande Resultatindikatorer är inte nivåsatta av
samhällsbyggnadsnämnden:
Energieffektivisering i kommunens fastigheter
Personalens hälsa
Anställningsvillkor
100% budgetföljsamhet
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6 november 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 190 (forts)

Dnr 2013-000324

Kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning, mål utifrån resultatindikatorer (RI-mål)
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon
får ett direkt svar på en enkel fråga
Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de
via telefon ställt en enkel fråga till kommunen
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna
Barn- och utbildningsnämnden

RI: Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella
proven?
RI Mål:
Alla elever i åk 3 ska minst uppnå kunskapskraven på
nationella proven
Nuläge: Resultatet 2012 visar att 60 procent av eleverna i årskurs 3
uppnådde kravnivån på samtliga 15 delprov i svenska och matematik i de
nationella proven.
RI: Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella
proven?
RI Mål:

Alla elever i åk 6 ska nå minst E på nationella proven

Nuläge: Resultatet 2012 visar att 88 procent av eleverna i årskurs 6
uppnådde kravnivån på samtliga 14 delprov i svenska, matematik och
engelska i de nationella proven.
RI: Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet
RI Mål:
Alla elever ska gå ut grundskolan med behörighet till
gymnasium.
Nuläge: Resultatet 2012 visar att 90,7 procent av eleverna uppnådde
behörighet till något nationellt program på gymnasiet.
RI: Ungdomars trygghet i skolan
RI Mål:

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

6 november 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 190 (forts)

Dnr 2013-000324

Kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning, mål utifrån resultatindikatorer (RI-mål)
Nuläge:
Andel (%) elever som svarade nej på frågan
Förskoleklass

Åk 4

Åk 7

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

Har du själv blivit retad, utstött eller
på annat sätt illa behandlad de
senaste tre månaderna av andra
elever på skolan

51

55

86

85

92

95

Har du själv blivit retad, utstött eller
på annat sätt illa behandlad de
senaste tre månaderna av vuxna på
skolan

98

97

100

99

98

100

Källa: Skolsköterskornas hälsoenkät i förskoleklass, åk 4 och åk 7

RI: Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8
RI Mål:

Alla elever ska ges inflytande över sin egen utbildning

Nuläge: Enkätsvar kommer i januari 2014
RI: Kostnaden per betygspoäng i grundskola
RI Mål:

Meritvärdet ska öka

Nuläge: Kostnaden per betygspoäng i grundskolan var 2012 366 kronor.
Totalt per elev var kostnaden 102 500 varav undervisning står för 50 200 och
lokaler för 25 300. Meritvärdet för 2012 var 206
RI: Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? Både
planerad och faktisk
RI Mål:

Nyckeltalen ska behållas i förskolan

Nuläge:
Barn per personal i kommunens förskolor
Planerad närvaro

Faktiskt närvaro

5,0

4,2

2012
Källa: KKiK
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Kommunstyrelsen

Ks § 190 (forts)

Dnr 2013-000324

Kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning, mål utifrån resultatindikatorer (RI-mål)
Nyckeltal för Krokoms kommunala förskolor
Tjänst/barn
2012

2013

1-3 år

0,192

0,192

4-5 år

0,169

0,168

Allmän förskola 15 tim/vecka

0,075

0,075

0,0025

0,0025

Kvalitetspengar

RI: Kostnaden per inskrivet barn i förskolan
RI Mål:

Nyckeltalen ska behållas i förskolan

Nuläge: Kostnaden 2012 per inskrivet barn i förskolan var 134 450 kronor
RI: Personalens hälsa
RI Mål:
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är
hälsofrämjande,
sjukfrånvaron är högst 6,5 procent.
Nuläge: Förvaltningens verksamheter arbetar kontinuerligt med
hälsofrämjande åtgärder. Kommunens medarbetare har möjlighet till
friskvårdstid varje vecka.
För halvåret 2013 slutade sjukfrånvaron bland personalen på 7,7 procent,
vilket är en ökning ifrån årsslutet 2012 vilket var 5,8 procent. Det är
långtidssjukfrånvaron som står för den större delen av ökningen vilken var
44,3 procent helåret 2012 och 50,3 procent halvåret 2013.
Långtidssjukfrånvaron består dels av flera deltidsjukskrivna, flera av
medicinsk karaktär och någon med psykosocial karaktär samt någon
graviditet. Åtgärder är insatta varav några kommer tillbaka i tjänst och andra
går vidare till sjukersättning. Korttidsfrånvaron består av förkylningar,
magsjuka och influensa som drabbat både barn, elever och personal.
RI: Medarbetarundersökning
RI Mål:
Förbättra resultaten inom hälsoområdet i
medarbetarundersökningen
Nuläge:
Medarbetarundersökningen 2012 visar ett indexmått på 4,1 av
6. Där 1 är negativt och 6 är positivt.
Resultat medarbetarundersökning 2012
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Kommunstyrelsen

Ks § 190 (forts)

Dnr 2013-000324

Kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning, mål utifrån resultatindikatorer (RI-mål)
Medarbetarundersökning

Index 1-6

Hälsa

4,1

Jag hinner vanligtvis med mina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid

3,7

Jag kan hantera kraven i mitt arbete på ett bra sätt.

4,5

Jag har god kontroll över min arbetssituation

4,6

Jag bedömer mitt allmänna hälsotillstånd som mycket bra.

4,6

Min arbetsgivare erbjuder stöd för en hälsofrämjande livsstil.

3,9

Mitt jobb är så pass ansträngande att det påverkar min hälsa

3,5

RI: Anställningsvillkor, antal visstidsanställda på vakanser
RI Mål:

100 % behöriga lärare i förskoleklass, grundskolan och
grundsärskolan
66 % behöriga förskollärare i förskolan

främjar

34 % annan personal med utbildning eller erfarenhet som
barns utveckling och lärande i förskolan
66 % behörig personal med pedagogisk högskoleutbildning i
fritidshem

främjar

34 % annan personal med utbildning eller erfarenhet som
barns utveckling och lärande i fritidshemmet

Nuläge:
Andel (%) behörig personal med

2012

förskollärarexamen i kommunal förskola

47

förskollärarexamen i fristående förskola

46

förskollärarexamen i förskoleklass

45

lärarexamen i förskoleklass

51

lärarexamen i grundskola

90

pedagogisk högskoleutbildning i fritidshem

49

pedagogisk högskoleutbildning i grundsärskola

87

Källa: Skolverkets databas jämförelsetal

RI: 100% budgetföljsamhet
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Kommunstyrelsen

Ks § 190 (forts)

Dnr 2013-000324

Kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning, mål utifrån resultatindikatorer (RI-mål)
RI Mål:

100% budgetföljsamhet

Nuläge: Prognostisering av volymer och behov gällande skola och förskola
för asylsökande är osäkra, eftersom genomströmningen av familjerna är
frekvent.
Verksamheterna/skolområden lägger sin egen budget. Fram till början av
oktober råder återhållsamhet. Om prognosen visar en budget i balans kan
eventuella prioriteringar göras.
Den faktiska skolskjutskostnaden är svår att budgetera.
RI: Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via epost får svar inom två arbetsdagar
RI Mål:

100 % av medborgarna ska få svar inom 2 arbetsdagar

Nuläge: Resultatet vid den senaste servicemätningen i januari 2013 visar att i
förskolefrågor fick 17 procent av medborgarna som skickar in en enkel fråga
via e-post svar inom två arbetsdagar. Vad gäller frågor kring grundskolan
fick 50 procent svar inom två arbetsdagar.
RI: Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen
via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga
RI Mål:

100 % av medborgarna ska få direkt svar på sin fråga

Nuläge: Resultatet vid den senaste servicemätningen i januari 2013 visar att
33 procent av medborgarna som tar kontakt med barn- och
utbildningsförvaltningen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga.
RI: Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott
bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen
RI Mål:
bemötande

100 % av medborgaren ska uppfatta att de får ett gott

Nuläge: Resultatet vid den senaste servicemätningen i januari 2013 visar att
100 procent av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande via
telefon när de ställt en enkel fråga till barn- och utbildningsförvaltningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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hushållning, mål utifrån resultatindikatorer (RI-mål)
RI: Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna
RI Mål:
hemsida

Webbinformationen på barn- och utbildningsförvaltningens
skall ge god information.

Nuläge: Informationen på webbsidan idag behöver uppdateras och förbättras.
RI: Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i
kommunens utveckling
RI Mål:
för

Barn- och utbildningsnämnden och förvaltning ska möjliggöra
medborgare att delta i kommunens utveckling

Nuläge: Förskolans, fritidshemmens och grundskolans mål är att alla vuxna
inom förskolan ska bedriva verksamheten utifrån ett demokratiskt
förhållningssätt där barnens inflytande och delaktighet tas tillvara och
särskild hänsyn ska tas till våra nationella minoriteter. Arbetet med
barnkonventionen är ständigt pågående. På skolområdena bedrivs även
arbetet med klassråd och elevråd. Alla elever i årskurs 8 har tillsammans
med politiker ett ”Åsiktstorg” där eleverna i samverkan med politiker tar
fram utkast till medborgarförslag.
På fritidsgårdarna ska ungdomarna ges möjlighet att aktivt delta i utveckling
av sin fritid genom fritidsledarna och fritidsgårdarnas verksamheter i
enlighet med artikel 12 barnkonventionen 1 . Alla ungdomar som kommer till
fritidsgården ska vara delaktiga i planering och genomförande av aktiviteter.
På biblioteken kan låntagarna påverka bibliotekens verksamhet,
tillhandahålla samhällsinformation, tillhandahålla litteratur på samiska samt
böcker på svenska om den samiska kulturen. Biblioteket tillhandahåller även
litteratur på minoritetsspråken.
Socialnämnden

Demokrati
Mål:
Inriktningsmål: Socialnämnden och dess verksamheter ska
genom dialog/kommunikation erbjuda medborgarna ökat inflytande över
verksamhetsutvecklingen.
RI Mål:
1

Justerandes sign

Kkik 15 (50 %), 16 (50 %)

Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd. Rätt till inflytande.

Utdragsbestyrkande
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Kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning, mål utifrån resultatindikatorer (RI-mål)
Mål:
Stategiska: Socialnämnden och dess verksamheter ska genom
dialog/kommunikation berbjuda medborgarna och anställda ökat inflytande
över verksamhetsutvecklingen.
RI Mål

kkik 15 (50 %) och 16 (50 %)
KHR, KPR, Åsiktscafé (antal träffar)
Värdegrund/garantier, anhörigträffar

Folkhälsa
Mål:
Inriktningsmål: Socialnämndens verksamheter ska genomsyras
av hälsofrämjande och förebyggande arbete, flexibelt synsätt och
användande av evidensbaserade metoder där det är möjligt
RI Mål:

Uppsökande verksamhet 75 åringar
Hälsa på lika villkor, självskattning öppna enheten
LUPP, CAN (via Folkhälsorådet)

Mål:
Strategiska: Barn- och ungdomsperspektivet: Socialnämndens
verksamheter ska i samverkan arbeta för att alla ungdomar ska gå ut
grundskolan med behörighet till gymnasium. (Folkhälsoråd)
Socialnämndens verksamheter ska arbeta för nolltolerans mot konsumtion av
droger, alkohol och tobak bland ungdomar. (Folkhälsoråd, Rökfria
skolgårdar)
För barn och ungdomar som berörs av socialnämndens verksamheter ska
psykisk hälsa bevakas. (LUPP, Folkhälsoråd)
De goda livsbetingelserna omfattar t ex näringsriktig kost, social samvaro,
kultur och daglig rörelse.
RI Mål:

Justerandes sign

Barnchecken

Utdragsbestyrkande
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hushållning, mål utifrån resultatindikatorer (RI-mål)
Äldreperspektivet: Socialnämnden ska, med hänsyn taget till förväntade
demografiska förändringar, delta och bidra med kompetens och idéer i
utredningsarbetet vars syfte är att skapa ett bra boende med goda
livsbetingelser för äldre i kommunen. De goda livsbetingelserna omfattar t
ex näringsriktig kost, social samvaro, kultur och daglig rörelse.
RI Mål:

Kkik 26 (80 %)
Kkik 27

Tillgänglighet: Socialnämnden ska ta initiativ till en uppföljning, i samråd
med handikapprådet, av den kartläggning som genomförts avseende
offentliga miljöer som hindrar personer med funktionsnedsättning att delta i
samhällslivet.
Samiskt förvaltningsområde: Socialnämnden ska efter uppföljning
aktualisera åtgärder för att undanröja de hinder som kartläggningen påvisat.
Integration: Socialnämnden ska ta fram en integrationsstrategi i samverkan
med länet.
Alla våra nyanlända ska få en god mottagning och etablering som leder till
ett bra liv där individens kompetens och erfarenheter tas tillvara och
därigenom skapa goda möjligheter till arbete. Mottagningen ska utgå från
familjen och den enskildes rättigheter, skyldigheter, behov och
förutsättnignar.
Gott bemötande, god tillgänglighet
Mål:
Inriktningsmål: Medborgarna ska uppleva god service och gott
bemötande i kontakten med socialnämndens verksamheter.
RI Mål:

Kkik 26 (80 %), Kkik 29 (93 %)

Kkik 3 (90 %), 24 (50 % i snitt, men 100 % i boendeplats
erbjuds kvarboende i livets slutskede 100 % ), 27, 30, Vårdplan 100 %
Mål:
Strategiska: Inom socialnämndens verksamheter ska andelen
medborgare som upplever gott bemötande och god tillgänglighet.
RI Mål:

Kkik 27, 30, 14 (75 %)
Kkik 1 (90 %) 2 (90 %) 3 (90 %)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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hushållning, mål utifrån resultatindikatorer (RI-mål)
Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänsten finansierad av
kommunen?
RI Mål;

Omsorgs- och serviceutbud

Justerandes sign

Hemtjänsttagaren erbjuds att välja man eller kvinna för personlig hygien
(Ja = 1, Nej = 0)

1

Hemtjänsttagaren erbjuds att välja tid för insats (Ja=1, Nej= 0)

1

Hemtjänsttagaren erbjuds dagligvaruköp (>En gång/vecka=3, En
gång/vecka=2, <En gång/vecka=1, Ingår inte=0)

2

Hemtjänsttagaren erbjuds demensverksamhet vid behov (Vardag+helg=2,
Vardag=1, Ingår inte=0)

1

Hemtjänsttagaren erbjuds dusch mer än en gång per vecka, (Ja=1, Nej=0)
Hemtjänsttagaren erbjuds enklare matlagning i bostaden, (Efter
önskemål= 2, 1–3ggr/vecka=1, < 1 gång/vecka eller inte alls=0)
Hemtjänsttagaren erbjuds ledsagarservice, (> En ång/månad=3, En
gång/månad=2, < En gång/ månad=1, Ingår inte=0)
Hemtjänsttagaren erbjuds möjligheten att följa med vid dagligvaruinköp,
(Ja=1, Nej=0
Hemtjänsttagaren erbjuds promenader, (> En gång/vecka=3, En
gång/vecka=2, < En gång/ vecka=1, Ingår inte=0)
Hemtjänsttagaren erbjuds service som t.ex. gräsklippning, snöskottning
eller fixartjänst, (Ja=2, Någon=1, Ingen=0)
Hemtjänsttagaren erbjuds social dagverksamhet, (Vardag+helg=2, Vardag=1, Ingår inte=0)
Hemtjänsttagaren erbjuds städning, frekvens (En gång i veckan=3,
Varannan vecka=2, Var tredje vecka=1, Ingår inte=0)
Hemtjänsttagaren erbjuds städning, omfattning (> Två r.o.k.=3, Två
r.o.k.=2, Ett r.o.k.=1, Ingår inte=0)
Hemtjänsttagaren erbjuds tvätt, frekvens (En gång i veckan=3, Varannan
vecka=2, Var tredje vecka eller mer sällan=1, Ingår inte=0)

1
2

Hemtjänsttagaren erbjuds vid behov trygghetsringning/telefonservice,
(Ja=1, Nej=0)
Hemtjänsttagaren erbjuds välja personal som talar hemtjänsttagarens
språk, (Ja=1, Nej=0)
Hemtjänsttagaren med syn- och hörselskada med behov erbjuds stöd och
rådgivning, (Ja=1, Nej=0)

1

Utdragsbestyrkande

3
1
3
0
1
2
2
2

1
1
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Vilket serviceutbud finns inom LSS grupp- och serviceboende?
RI Mål

Serviceutbud inom LSS
Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där alla på boendet har möjlighet att äta
huvudmålet tillsammans, andel (%)

100

Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende använder egen nyckel till
sin bostad, andel (%)

85

Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende får vara ute på aktiviteter
som kräver personalstöd efter kl. 21.00, andel (%)

100

Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har dagligt inflytande över
maten (huvudmålet), andel (%)

100

Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har tillgång till egen
brevlåda som posten levererar till, andel (%)

100

Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende kan ta emot gäster alla
kvällar efter kl. 21.00, andel (%)

100

Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende som önskar erbjuds en
individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, andel (%)

90

Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där det är möjligt att bli sambo, andel (%)

100

Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där hot eller våld mot brukare inte
förekommit under de sex senaste månaderna, andel (%)

75

Trygghet
Mål:
Inriktningsmål:Medborgarna i kontakt med socialnämndens
verksamheter ska uppleva en trygg och rättsäker verksamhetsutövning.
RI Mål:

Kkik 8 (30 dagar), 9 (10 dagar) 10 (80 %), 11 (10 st),
31 (90 %) Kkik 24 (kvarboende 100 %) snitt 50 %

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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hushållning, mål utifrån resultatindikatorer (RI-mål)
Mål:
Strategiska: Andelen invånare som upplever trygghet i
kontakten med socialnämndens verksamheter ska öka. Socialnämndens
verksamheter ska i sin verksamhetsutövning vara trygg och rättssäker i
tillämpning av gällande förordningar och lagstiftningar, med ett individuellt
perspektiv
RI Mål:

Kkik 8 (30 dag) 9 (10 dagar), 10 (80 %) 11 (10 st)
14 (75 %), 31 (90 %) Ungdomsansvaret
Väntetid för att få hemtjänstinsats

Tillväxt och utveckling
Mål:
Inriktningsmål:Med kunden/medborgaren i fokus ska
socialnämnden utveckla nya och befintliga verksamhetsområden som bygger
på kommunens ledord (naturlig, nära och företagsam. Samverkan internt och
externt ska utvecklas.
RI Mål:

Antal samverkansinsatser

Mål:
Strategiska: Socialnämnden ska se över förutsättningarna att
ytterligare bereda möjligheter inom socialnämndens verksamhetsområde.
Krokoms kommun som arbetsgivare
Mål:
Inriktningsmål: Socialnämndens verksamheter ska , i allmänhet
och i äldreomsorgen i synnehet, skapa incitament som höjer
intresset/statusen att arbeta inom nämndens verksamheter.
RI Mål:

Justerandes sign

Anställningsvillkor, utbildning

Utdragsbestyrkande
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Mål:
Strategiska: Socialnämnden ska ha fortsatt fokus på
arbetsmiljön i sina verksamheter med målet att sjukfrånvaron är högst 6 %
under 2014 samt att arbetsplatserna i sin verksamhetsutövning
uppmärksammar jämställdhet, mångfald och delaktighet
RI Mål

Kkik 36 (6 %)
Info medarbetarundersökning och anställningsvillkor

Krokoms kommun som länsaktör
Mål:
Inriktningsmål: Socialnämnden ska delta i länsövergripande
aktiviteter vars syfte är att utveckla samordningen och öka effektiviteten i
det sociala arbetet inom länet.
RI Mål:

Antal samverkansinsatser

Mål:
Strategiska: Socialnämnden ska initiera, i förekommande
länsövergripande forum, vikten av att planera och genomföra aktiviteter i
syfte att öka intresset hos ungdomarna att välja yrken/utbildningar som gör
ungdomarna attraktiva på arbetsmarknaden.
Socialnämnden ska genom olika länsövergripande forum aktivit driva frågor
för untveckling inom de sociala verksamheterna
RI Mål

Bättre liv för sjuka äldre, Jämtbus, E-hälsa

Finansiella mål
Mål:
Inriktningsmål: Socialnämnden ska genom god ekonomisk
uppföljning och med beaktande av gällande lagstiftning uppnå en budget i
balans samt ha en god demografisk- och omvärldsbevakning vid ekonomiska
prioriteringar.
Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen?
RI Mål;

160 000 kr

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende?
RI Mål;

Justerandes sign

530 000 kr (inkl löner o lokaler) ev äsknings beslut 540 000 kr

Utdragsbestyrkande
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hushållning, mål utifrån resultatindikatorer (RI-mål)
Mål:

Strategiska: Budget i balans. Kontinuerlig uppföljning av
ekonomin i socialnämnden.

RI Mål:

100 %
2 gånger per år
Månads- och delårsrapporter

Bygg- och miljönämnden

Materiellt riktiga beslut hos bygg- och miljönämnden
RI Mål:

Ändringsfrekvens i högre instans

Materiellt riktiga beslut innebär att beslut är fattade utifrån lagar och andra
författningar. I detta begrepp lägger bygg- och miljönämnden här även in
parametrar som krav på kommunikation, hänvisning till tillämpligt lagrum,
tydlig och rättsligt hållbar beslutsmotivering som är lätt att förstå, vilka
annars kan lyftas ut som processuell riktighet. Ändringsfrekvensen – det vill
säga när nämndens beslut ändras i högre insats - ska spegla riktigheten i
fattade beslut och kan ge en indikation om den rättsliga kvaliteten.
Mätningen och resultatet är tänkt att fungera som ett lärande och ge
möjlighet till förbättringar över tid.
Företagens bedömning av ärendehanteringen
RI Mål:

Miljö- och hälsoskydd NKI* 70

(jmf 2013 NKI 66)

RI Mål:

Miljö- och hälsoskydd betygsindex 2014
Bemötande

85

(jmf 2013 75)

Effektivitet

80

(jmf 2013 73)

Rättssäkerhet

80

(jmf 2013 69)

Resultaten, som finns med som jämförelse, är hämtade från undersökningen
Insikt 2013. Undersökningen ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
och ger inte bara svar på vad företagarna är nöjda med respektive mindre
nöjda med. Den ger även svar på vilka serviceområden som är viktigast för
helhetsbedömningen (det totala NKI-värdet i kommunen) och vilka områden
som bör vara prioriterade vid ett förbättringsarbete. I Krokoms kommun
anser företagarna att bemötande, effektivitet och rättsäkerhet är viktigast.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Eftersom bemötande visar, enligt undersökningen, på det markant högsta
effektmåttet bör det området i första hand ingå i ett förbättringsarbete.
* NKI (NöjdKundIndex)
Personalens hälsa
RI Mål:

En arbetsplats där sjukfrånvaron är högst 5%.

Medarbetarundersökning
RI Mål:

Kvarstår att formulera

Anställningsvillkor
RI Mål:

Kvarstår att formulera

100% budgetföljsamhet
RI Mål:

100% budgetföljsamhet

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post
får svar inom två arbetsdagar
RI Mål:

85% av medborgarna ska få svar inom 2 arbetsdagar
(jmf 2012 66-83%)
(jmf 2011 17-67%)

Resultaten, som finns med som jämförelse, är hämtade från Servicemätning
via telefon och e-post, 2013, vilken ingår i KKiK.
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via
telefon får ett direkt svar på en enkel fråga
RI Mål:

85 % av medborgarna ska få direkt svar på sin fråga
(jmf 2012 67%)
(jmf 2011 50%)

Resultaten, som finns med som jämförelse, är hämtade från Servicemätning
via telefon och e-post, 2013, vilken ingår i KKiK.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande
när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen
RI Mål:

Samtliga medborgare ska uppfatta att de får ett gott bemötande
(jmf 2012 50-75%)
(jmf 2011 33-67%)

Resultaten, som finns med som jämförelse, är hämtade från Servicemätning
via telefon och e-post, 2013, vilken ingår i KKiK.
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna
RI Mål:

Kvarstår att formulera

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens
utveckling
RI Mål:

Minst två träffar per år med allmänhet och företagare

Barncheck
Ej relevant för ärendet
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens tjänstutlåtande den 24 oktober 2013
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar i ändring att ”Krokom ska vara den tryggaste
kommunen i Jämtlands län”, R-I mål under rubriken ”Hur trygga känner sig
medborgarna i kommunen”.
Maria Söderberg, C, yrkar i ändring att ”Under 2014 ska 8 nya företag
startas /1000 invånare i Krokom”
Ulf Jonasson, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Christer Toft, S, och Gabriella Carlsson, S.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna mål utifrån resultatindikatorer (RI-mål) för respektive nämnd. RImålen utgör verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Till det har två
ändringsyrkande kommit, ”Krokom ska vara den tryggaste kommunen i
Jämtlands län”, R-I mål under rubriken ”Hur trygga känner sig medborgarna
i kommunen” samt ”Under 2014 ska 8 nya företag startas /1000 invånare i
Krokom”.
Ordförande kommer först att ställa proposition på ändringsyrkandena mot
grundförslagets och sedan ställs proposition på förslaget i övrigt.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på ändringsyrkandet ”Krokom ska vara den tryggaste
kommunen i Jämtlands län” mot grundförslagets skrivning ”Krokom ska
vara en av de tryggaste kommunerna i Jämtlands län” finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet.
Efter proposition på ändringsyrkandet ”Under 2014 ska 8 nya företag startas
/1000 invånare i Krokom” mot grundförslagets skrivning ”Under 2014 ska 6
nya företag startas /1000 invånare i Krokom” finner ordförande att
kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet.
Efter proposition på grundförslaget i övrigt finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

6 november 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 191

Dnr 2013-000165

Kräver omprövning av ersättningen till berörd bygd vid
regleringen av Stora Foskvattnet
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunen avser inte att begära en omprövning av tillstånd med
hänsivning till yttrande från adokatfirman Abersten HB den 10 oktober
2013.
2

Komunen avser inte att granska Jämtkraft ABs agerande, i ärendet.
________________

Bakgrund
En begäran har kommit in till kommunen om omprövning av
ersättning till berörd bygd vid regleringen av Stora Foskvattnet samt
granskning av Jämtkraft agerande, i samma ärende.
Underlag för beslut
Skrivelse med begäran av omprövning av tillstånd, 21 mars 2013
Yttrande från advokatbyrå Aberstens HB, 10 oktober 2013
Presidiets förslag till beslut, 15 oktober 2013
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunen inte avser
att begära en omprövning av tillstånd med hänsivning till yttrande från
adokatfirman Abersten HB den 10 oktober 2013.
Förslag finns också om att komunen inte avser att granska Jämtkraft ABs
agerande, i ärendet.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
______
Kopia till
Privatperson, inklusive yttrande från advokatfirma Abersten HB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

6 november 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 192

Dnr 2013-000319

Kommunstyrelsens reglemente, revidering
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för
kommunstyrelsen.

Bakgrund
Den 9 oktober, § 177, beslutades att kommunstyrelsens möten ska vara
öppna från och med den 1 januari 2014.
Av den anledningen reviderar kommunstyrelsens sitt reglemente under
punkten 1.6.1, § 15, där en skrivning läggs till om att kommunstyrelsens
möten är öppna. Tillägget är markerat med fet stil.
Under punkten 1.1.1, ledningsfunktion, § 1, läggs ett stycke till om den
interna kontrollen och styrelsens uppsiktsplikt. Under samma punkt läggs till
ett stycke om medborgardialog. Styckena är markerade med fet stil.
Under punkten 1.2.4, under speciallagstiftning, § 6, läggs till ett stycke om
att kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde. Stycket är markerat med
fet stil
Barncheck
Revidering av kommunstyrelsens reglemente bedöms inte vara en fråga som
kräver dialog med barn och ungdomar
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 30 oktober
Kommunstyrelsens reglemente
Yrkanden/förslag
Owen Laws, MP, yttrar sig.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna reviderat reglemente för kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

6 november 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 192 (forts)

Dnr 2013-000319

Kommunstyrelsens reglemente, revidering
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

6 november 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 193

Dnr 2013-000245

Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av
vindkraft vid Tornäs, Föllinge
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.

Kommunfullmäktige tillstyrker ansökan för vindkraftsetablering vid
Tornäs, Föllinge, Föllinge Prästbord 1:1 samt Tornäs 2:20, enligt
reviderad ansökan, daterad oktober 2013.
_____

Bakgrund
Miljöprövningsdelegationen får endast ge tillstånd till en
vindkraftsanläggning om kommunen har tillstyrkt det.
Kommunen har i ”Vindkraft i Krokoms kommun, tillägg till översiktsplan” ,
antagen i kommunfullmäktige 2010-09-29 samt 2011-02-23 redovisat
kommunens ställningstagande vad gäller etableringar av vindkraftparker
inom kommunens gränser.
Ansökan omfattar en anläggning som är belägen inom ett område som
kommunen markerat som ”vitt område” dvs ett område där vindkraft kan
vara lämplig om miljöprövningen visar att så är fallet.
Som riktlinje för hinderbelysning anges i plandokumentet att ” Bästa teknik
ska användas, där ljusen endast tänds vid risk för kollision. Detta förutsätter
att tekniken kan godkännas.”
Sökanden har för avsikt att tillämpa en händelsestyrd hinderbelysning enligt
kommunens riktlinje.
Kommunen har ett övergripande ansvar att förhålla sig till de tre
hållbarhetsdimensionerna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, i
beslut rörande mark och vatten.
Den förnybara energiproduktionen som kommer från vindkraften är
miljömässigt hållbar. Översiktsplanen väger också in naturmiljön och
landskapet vid utpekandet av ”vita områden”
Den ekonomiska utveckling som en etablering kan innebära för kommunen
och regionen ger ekonomisk hållbarhet genom arbetstillfällen och tjänster
kopplade till verksamheten.
För att nå den sociala dimensionen är en acceptans i bygden med
upplevelsen av lokal nytta där närliggande byar kompenseras för intrånget i
landskapet, en viktig förutsättning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

6 november 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 193 (forts)

Dnr 2013-000245

Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av
vindkraft vid Tornäs, Föllinge
Övriga synpunkter.
Kommunen har, tillsammans med övriga kommuner i Jämtlands län tagit
fram ett gemensamt dokument: ”Lokal nytta, Policy om vindkraftens lokala
nytta, kommunerna i Jämtlands län”, där återföringsmedel, bygdepeng, samt
möjlighet till lokalt ägande finns inskrivet som målsättning.
I Föllingebygden har intresseföreningen ”Föllingebygdens Vindbyar”
bildats, med vilka sökanden TG1 Kraft AB har ingått bindande avtal.
Ersättningsnivån har bestämts, i enlighet med ”Modell för delägande och
bygdepengar” som framlagts av organisationen ”Hela Sverige ska leva”
Sökanden har även förklarat för intresseföreningen att lokalt delägande vore
önskvärt.
Underlag för beslut
Länsstyrelsen i Västernorrlands begäran om tillstyrkan av lokalisering av
vindkraftverk vid Tornäs, Föllinge, Krokoms kommun
Utlåtande 28 oktober 2013
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Owen Laws, MP, och Jonne Danielsson, FP.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
tillstyrka ansökan för vindkraftsetablering vid Tornäs, Föllinge, Föllinge
Prästbord 1:1 samt Tornäs 2:20, enligt reviderad ansökan, daterad oktober
2013.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

6 november 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 194

Dnr 2013-000269

Övergripande arbetsgivarpolitiska mål
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen antar övergripande arbetsgivarpolitiska mål för
2014 enligt förslag med tillägget ”och jämställda löner” som placeras
sist i första meningen, under rubriken inriktningsmål.
__
Bakgrund
Kommunstyrelsen har som personalorgan det övergripande ansvaret för
personal-/arbetsgivarfrågorna för samtliga verksamheter i kommunen.
Jämfört med den uppföljning som kommunen gör via SKL:s Kommunens
Kvalitet i Korthet utifrån medborgarperspektivet följs personal/arbetsgivarfrågorna upp via bl a medarbetarundersökning.
Syftet är att tydliggöra de övergripande målsättningarna vilka kommunen har
som arbetsgivare gentemot sina medarbetare. Målen kan komma att
kompletteras utifrån budgetdirektiv från att se över timtid och andra
anställningsvillkor. Uppdraget om översyn ska redovisas till
kommunstyrelsen senast i mars 2014.
Kommunchefens ledningsgrupp har tagit ställning till föreslagna arbetsgivarpolitiska mål. Målen har förhandlats enligt 11 § MBL i Cesam den 25
oktober 2013 varvid inga invändningar framfördes.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 25 oktober 2013 ”Arbetsgivarpolitiska mål”.
Övergripande arbetsgivarpolitiska mål 2014 för Krokoms kommun enligt
bilaga till tjänsteutlåtandet.
MBL-protokoll från Cesam 25 oktober 2013.
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar i tillägg att orden ”och jämställda löner” sist i första
meningen, under inriktningsmål.
Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C, Gabriella Carlsson, S, och Rolf
Lilja, S.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

6 november 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 194 (forts)

Dnr 2013-000269

Övergripande arbetsgivarpolitiska mål
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen anta
övergripande arbetsgivarpolitiska mål för 2014 enligt förslag. Till det har
kommit ett tilläggsyrkande om att lägga till orden ”och jämställda löner” sist
i första meningen, under inriktningsmål.
Ordförande kommer först att ställa proposition på tilläggsyrkandet och sedan
ställer hon proposition på grundförslaget.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Ordförande i nämnder och styrelser
Kommunchefens ledningsgrupp

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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6 november 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 195

Dnr 2013-000310

Delårsrapport per augusti 2013 Regionförbundet
Jämtlands län
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per augusti 2013,
Regionförbundet Jämtlands län.

Bakgrund
Regionförbundet Jämtlands län har lämnat delårsrapport per augusti 2013.
Delårsrapportens ekonomiska resultat uppvisar ett överskott uppgående till
+5.572 tkr. Främsta orsaken till överskottet per augusti är länskulturens
spelår, där kostnaderna inte fördelar sig jämnt över året. Prognosen vid årets
slut uppgår till +689 tkr (2012=353 tkr), vilket ska jämföras med
budgeterade +156 tkr.
Barncheck
Godkännande av delårsrapporten bedöms inte vara en fråga som kräver
dialog med barn och ungdomar
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 29 oktober 2013
Delårsrapport per augusti från Regionförbundet
Revisionsrapport
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna delårsrapport per augusti 2013, Regionförbundet Jämtlands län.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

6 november 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 196

Dnr 2013-000323

Tilläggsanslag 2014
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige beviljar barn- och utbildningsnämnden; 707 tkr för
utökat tjänsteunderlag i grundskolan, 2014.
2 Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden; 297 tkr för
fortsatt drift av paviljong, 3 skolan i Ås, vårterminen 2014, samt drift av
förskolan Hyllan, Föllinge, 2014.
3 Tilläggsanslagen finansieras ur kommunens budgeterade resultat för
2014.
_____
Bakgrund
Den 25 september 2013 beviljade kommunfullmäktige tilläggsanslag för
bland annat rubricerade ändamål för (delar av) 2013. När det gäller utökat
tjänsteunderlag i grundskolan (”mattesatsningen”), samt behov av
verksamhetslokaler i form av paviljong (”gäddan”) i Ås resp. drift av 2
förskoleavdelningar i Föllinge (”Hyllan”) så kvarstår behovet för 2014.
Se även bif. Sammanställning.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 4 november 2013
Sammanställning 4 november 2013
Kommunfullmäktige 25 september 2013
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
bevilja barn- och utbildningsnämnden; 707 tkr för utökat tjänsteunderlag i
grundskolan, 2014. Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden; 297 tkr för fortsatt drift av paviljong, 3 skolan i Ås, vårterminen
2014, samt drift av förskolan Hyllan, Föllinge, 2014. Tilläggsanslagen
finansieras ur kommunens budgeterade resultat för 2014.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

6 november 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 197

Dnr 2013-000328

Igångsättningstillstånd, förskolan Hyllan i Föllinge
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för att iordningställa
förskolan ”Hyllan” i Föllinge.

2

Investeringen, ca 1.500.000 kronor, finansieras via samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsutrymme.
_________________________________________________________
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden har begärt medel hos kommunstyrelsen för att
iordningställa lägenhet nummer två i Hyllans förskola i Föllinge.
Kommunfullmäktige har i beslut § 80/2013 beviljat samhällsbyggnadsnämnden tilläggsanslag i utökad investeringsram om 1.500.000 kronor för att
iordningställa förskolan ”Hyllan” i Föllinge.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande17 oktober 2013
Samhällsbyggnadsnämnden 6 november 2013, § 140
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen bevilja
igångsättningstillstånd för att iordningställa förskolan ”Hyllan” i Föllinge.
Investeringen, ca 1.500.000 kronor, finansieras via samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsutrymme.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

6 november 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 198

Dnr 2013-000071

Motion - barnomsorg på obekväm arbetstid
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige avslår motionen om att inrätta barnomsorg på
obekväm arbetstid, enligt barn- och utbildningsnämndens förslag.
___

Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig i motionen ”Barnomsorg på
obekväm arbetstid”.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i form av en enkätundersökning
utrett behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid under kvällar och helger,
så kallat ”nattis”. Resultatet av undersökningen visar att det för närvarande
och under överskådlig framtid inte föreligger något behov av det.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 6 september 2013
Utredning av behovet av omsorg på obekväm arbetstid 19 augusti 2013
Motion – Barnomsorg på obekväm arbetstid
Barncheck
Barn- och utbildningsnämnden 17 september 2013, § 86
Barncheck
Barnchecken är beaktad
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige avslå
motionen.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012-000235

Motion om toalettavfall från fritidsbåtar
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige avslår motionen.
2

Kommunen behöver inte vidta några åtgärder gällande hamnarnas
mottagningsanordningar förrän risk för hälsa eller miljön kan
föreligga.
______________

Reservation
Rolf Lilja, S, Katarina Rosberg, S, Christer Toft, S, Gabriella Carlsson, S,
Yvonne Rosvall, S, anmäler reservation till förmån för eget yrkande.
_____
Bakgrund
I motionen föreslås att utifrån de nya föreskrifterna om förbud mot
toalettavfall för fritidsbåtar från och med den 1 april 2015 se över och vidta
de åtgärder som vi som ansvarig kommun behöver göra tillsammans med
fastighetsägarna av båthamnar i Krokoms kommun.
År 2015 införs ett förbud mot att släppa ut avloppsvatten från fritidsbåtar i
hav, sjöar och inre vattendrag föreskrift (TSFS 2012:13).
Motionen har kommunicerats med kommunens ansvariga tjänstemän inom
VA och Renhållning. De synpunkter som framkommit har diskuterats och
tagits ställning till i förslaget till beslut.
Allmänt om ansvarsfrågorna
Det är inte kommunen utan hamnen som är ansvarig för själva mottagandet
från fartygen (båtarna) och för att tillhandahålla de anordningar m.m. som
behövs. I nästa steg, insamling och bortforsling från hamnen, är det
kommunens ansvar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 199 (forts)

Dnr 2012-000235

Motion om toalettavfall från fritidsbåtar
Kommunen
Genom kommunens försorg ska enligt 22 § avfallsförordningen (SFS
2001:1063) oljeavfall, toalettavfall, fast avfall och rester av andra skadliga
ämnen tas emot och forslas bort från hamnarnas mottagningsanordningar. I
Krokoms kommun har Samhällsbyggnadsnämnden detta ansvar. Ansvaret
gäller dock inte för mindre hamnar/klubbhamnar.
Bygg och miljönämnden
Har tillsynsansvar enligt miljöbalken vilket ger möjlighet till ingripande, om
avfallshanteringen kan innebära risk för hälsa eller miljö.
Hamnen
Hamnen är skyldig att ha anordningar för mottagning av avfall från fartyg
(inklusive båtar). Detta följer av lagstiftningen om åtgärder mot förorening
från fartyg och regleras för fritidsbåtshamnar närmare i Transportstyrelsens
föreskrift SJÖFS 2001:13. Fritidsbåtshamnen ska enligt SJÖFS 2001:13 ha
en avfallshanteringsplan.
Transportstyrelsen (Sjöfartsinspektionen) har tillsyn över SJÖFS 2001:13.
Kustbevakningen
Kustbevakningen är de som kommer att få tillsyn över förbudet att släppa ut
toalettavfall från båtar.
Vad ska tas emot av hamnen?
Utdrag ur Sjöfartsverkets handbok: Avfallsmottagning i fritidsbåtshamnar.
I fritidsbåtshamnar ska finnas möjlighet att lämna toalettavfall och farligt
avfall om båtarna som kommer till hamnen normalt har detta behov.
Och vidare ur samma handbok, avsnittet Att bedöma behovet av mottagning:
”Behovet av mottagning och insamling diskuteras med kommunen. Den
slutliga bedömningen av behovet av mottagning ska redovisas i
avfallshanteringsplanen. Fritidsbåtshamnens beslut om man överhuvudtaget
ska ta emot avfall och i så fall vilka sorter ska baseras på en bedömning av
behovet hos de båtar som normalt anlöper hamnen. I mindre klubbhamnar
kan man ofta genom ordningsregler bestämma att medlemmarna själva tar
hem vissa sorters avfall från sin egen båt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

6 november 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 199 (forts)

Dnr 2012-000235

Motion om toalettavfall från fritidsbåtar
Underlag för beslut
Motion – Toalettavfall från fritidsbåtar
Bygg- och miljönämnden 16 oktober, § 157
Bilaga: Redovisning av renhållningsordning, avfallsplan samt om det finns
en policy gällande kommunens ansvar i frågan om toalettavfall ifrån
fritidsbåtshamnar.
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till motionen.
Yttrar sig gör också Owen Laws, MP, Ulf Jonasson, C, Maria Söderberg, C,
och Christer Toft, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
motionen. Till det har kommit yrkande om bifall till motionen.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på det två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012-000252

Motion - Digital utrustning
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige avslår motionen, enligt socialnämndens förslag,
gällande att generellt bevilja familjer med barn under 18 år bistånd till
digital utrustning och Internetuppkoppling. Varje ärende prövas
individuellt och med hänsyn till barnperspektivet. Någon ändring i
socialnämndens rutiner och riktlinjer ska således inte göras.
____
Bakgrund
Den 26 september 2012 inkom en motion från Judith Hult, S, och Eva
Handmark, S, gällande digital utrustning. I motionen yrkas att det i
socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd skrivs in att:
”Digital utrustning, som dator eller surfplatta samt internetuppkoppling ska
höra till den standard som biståndet ska garantera.”
Barn i fattiga familjer behöver uppmärksammas och det är därför viktigt att
de som arbetar med försörjningsstöd har ett barnperspektiv när de utreder en
familjs behov. Det är särskilt viktigt om familjen uppburit försörjningsstöd
under en längre tid eftersom riksnormen bygger på beräkningar som inte
inkluderar något utöver det allra mest nödvändiga.
Den enskilde kan ansöka om ekonomiskt bistånd till andra saker än det som
försörjningsstödet inkluderar. En individuell prövning görs då utifrån den
enskildes/familjens situation. En sådan ansökan kan även göras av den som i
vanliga fall klarar sig på sina egna inkomster. Detta kan vara hushåll med
egna inkomster i nivå med försörjningsstödet. Barnfattigdom drabbar således
inte enbart barn i familjer som uppbär försörjningsstöd löpande.
Att ha tillgång till en dator i hemmet är ej att betrakta som skälig
levnadsnivå. Barn i Krokoms kommun får dessutom en egen dator då de
börjar årskurs sju eftersom skolarbetet kräver detta under högstadietiden.
Yngre barn behöver således inte ha tillgång till en dator i hemmet för att
klara sin skolgång.
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Dnr 2012-000252

Motion - Digital utrustning
I Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd ges exempel på hur
barnperspektivet kan tillämpas i utredningar om ekonomiskt bistånd. Där
sägs att Socialnämnden bör beräkna kostnaderna enligt riksnormen till en
högre nivå om det t. ex. är en förutsättning för att ett barn ska kunna delta i
fritidsaktiviteter eller för att ett umgänge med ett barn som man inte lever
tillsammans med ska vara möjligt.
I Socialstyrelsens riktlinjer finns ännu inga rekommendationer gällande
digital utrustning för barnfamiljer.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 5 mars 2013
Motion - Digital utrustning 15 september 2012
Socialnämnden 21 oktober, § 120
Yrkanden/förslag
Christer Toft, S, yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
motionen. Till det har kommit ett bifallsyrkande till motionen.
Ordförande kommer att ställa proposition på de två förslagen mot varandra.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2012-000253

Motion - Barnfattigdom
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige avslår förslaget om ett extra bidrag per år till varje
barn vars familj uppburit försörjningsstöd löpande under ett år eller mer.
Någon ändring i socialnämndens rutiner och riktlinjer avseende
ekonomiskt bistånd ska således inte göras.
_____________________________________________________________
Reservation
Rolf Lilja, S, Katarina Rosberg, S, Christer Toft, S, Gabriella Carlsson, S,
Yvonne Rosvall, S, och Jörgen Blom, V, anmäler reservation, till beslutet
om kommunstyrelsens detaljbudget, till förmån för egna yrkanden.
_____
Bakgrund
Den 29 september 2012 inkom motion från Judith Hult, S, och Eva
Handmark, S, gällande barnfattigdom. I motionen, som skrevs den 15
september 2011, yrkar de att det i Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt
bistånd skrivs in att:
”Barnfamiljer som erhållit försörjningsstöd löpande under ett år och längre
ska beviljas extra bistånd med 500 kronor per barn i december och att detta
bistånd är avsett att täcka barnets behov av något extra såsom presenter,
familjefest eller fritidsaktivitet.”
Barn i fattiga familjer behöver uppmärksammas och det är därför viktigt att
de som arbetar med försörjningsstöd har ett barnperspektiv när de utreder en
familjs behov. Detta är särskilt viktigt om familjen uppburit försörjningsstöd
under en längre tid eftersom riksnormen bygger på beräkningar som inte
inkluderar något utöver det allra mest nödvändiga.
Den enskilde kan ansöka om ekonomiskt bistånd till andra saker än det som
försörjningsstödet inkluderar. En individuell prövning görs då utifrån den
enskildes/familjens situation. En sådan ansökan kan även göras av den som i
vanliga fall klarar sig på sina egna inkomster. Detta kan vara hushåll med
egna inkomster i nivå med försörjningsstödet. Barnfattigdom drabbar således
inte enbart barn i familjer som uppbär försörjningsstöd löpande.
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Dnr 2012-000253

Motion - Barnfattigdom
I Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd ges exempel på hur
barnperspektivet kan tillämpas i utredningar om ekonomiskt bistånd. Där
sägs att Socialnämnden bör beräkna kostnaderna enligt riksnormen till en
högre nivå om det t ex är en förutsättning för att ett barn ska kunna delta i
fritidsaktiviteter eller för att ett umgänge med ett barn man inte lever
tillsammans med ska vara möjligt.
I Socialstyrelsens riktlinjer finns inga rekommendationer gällande att betala
ut ett fast belopp årligen till alla barn vars familjer uppbär försörjningsstöd
löpande. Av länets kommuner är det endast Ragunda kommun som har
riktlinjer gällande ekonomiskt bistånd till barnfamiljer. De får ett extra
bistånd till julklappar med motsvarande 1 % av prisbasbeloppet till alla som
ansöker i december månad. Övriga kommuner gör individuella bedömningar
i varje enskilt fall.
Yrkanden/förslag
Christer Toft, S, yrkar bifall till motionen.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
förslaget om ett extra bidrag per år till varje barn vars familj uppburit
försörjningsstöd löpande under ett år eller mer. Någon ändring i
socialnämndens rutiner och riktlinjer avseende ekonomiskt bistånd ska
således inte göras. Till det har kommit ett bifallsyrkande till motionen.
Ordförande kommer att ställa proposition på de två förslagen mot varandra.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på grundförslaget mot bifallsyrkandet till motionen finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 5 mars 2013.
Motion – Barnfattigdom
Socialnämnden 21 oktober 2013, § 119
_____
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Dnr 2012-000253

Motion - Barnfattigdom
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Finansiering av tjänst för projektkoordinering
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att finansiera en 60% tjänst under 2014 med
arbetsinriktning mot strukturfondsmedel
2

Kostnaden 330.000 kronor tas ur projektmedelsbudgeten för 2014.

Bakgrund
Från och med 2014 börjar en ny strukturfondsperiod. Krokoms kommun har
idag inte resurser att aktivt arbeta för att söka medel ur strukturfonderna.
Inom näringslivsavdelningen finns idag en deltidstjänst på 40% för att arbeta
med bredbandskoordinering inom kommunen. Förslaget innebär att utöka
tjänsten med 60% under 2014 för att därmed ha resurser och möjligheter att
ta tillvara på de medel som kommer i den nya programperioden.
Anna-Carin Svedén, näringslivschef, ger information i ärendet.
Barncheck
Se barncheck
Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 14 oktober 2013
Projektmedelsbudget 2014
Yrkanden/förslag
Ulf Jonasson, C, och Jörgen Blom, V, yttrar sig.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen
finansiera en 60% tjänst under 2014 med arbetsinriktning mot
strukturfondsmedel. Kostnaden 330.000 kronor tas ur projektmedelsbudgeten för 2014.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

46(63)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

6 november 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 202 (forts)

Dnr 2013-000308

Finansiering av tjänst för projektkoordinering
Kopia till
Anna-Carin Svedén, näringslivschef
Hans Morén, Ekonom
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Klimatfokus Jämtlands län - Avsiktsförklaring
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen undertecknar avsiktsförklaringen.
_________________________________________
Bakgrund
Från Landshövdingen i Jämtlands län har kommit en förfrågan om att skriva
under en avsiktsförklaring för länets samlade arbete för ett bättre klimat och
ett bättre förberett samhälle för de klimatförändringar som redan sker.
Vid kommunstyrelsens möte den 9 oktober 2013 återremitterades
avsiktsförklaringen för att få ett utlåtande om vad det kommer att
innebära i arbete, för kommunen.
Vid kommunstyrelsens presidium den 15 oktober redovisar bygg- och
miljöchef, Anna Holmer, att undertecknandet innebär ett arbete som
kommunen kommer att måsta göra ändå.
Underlag för beslut
Inbjudan från Landshövdingen i Jämtlands län 22 augusti 2013
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att avsiktsförklaringen
undertecknas.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Maria Söderberg, kommunalråd, för påskrift av avsiktsförklaringen
Skickas med bifogat svarskuvert
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Ägardirektiv, Mid Sweden Science Park AB, MSSP
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiv 2014 för Mid Sweden
Science Park ( MSSP ).

Bakgrund
MSSP:s syfte är att driva utvecklingen av regionens innovationssysystem.
MSSP ska vara regionen Jämtlands plattform där utvecklingsbenägna
företag, Mittuniversitetet, offentligheten och andra aktörer samarbetar i ett
regionalt innovationssystem.
Krokoms kommun har sedan tidigare medverkat vid bildandet av MSSP och
kommunstyrelsen beslutade 2011 om deltagande i grundfinansieringen av
bolaget för åren 2012-2014 med 116 000 kr/år
MSSP ägs av Östersunds Kommun(15%), Krokoms Kommun(7,5%), Åre
Kommun(7,5%), Regionförbundet Jämtland(15%), Peak Business & Sports
AB(36;2%), VTC Service(18,8%). Mittuniversitet är ej ägare men
representeras med ägarliknande befogenheter i enlighet med gällande
aktieägaravtal.
Det breda ägandet av MSSP är en unik tillgång, både för bolaget i sig och för
respektive ägare och regionen. Ägarna tydliggör i ägardirektivet sina
gemensamma intentioner avseende inriktningen av MSSP:s verksamhet
utöver de förutsättningar som framgår av gällande bolagsordning och
aktieägaravtal
Barncheck
Se barncheck
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 24 oktober 2013
Ägardirektiv Mid Sweden Science Park 2014
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Dnr 2013-000306

Ägardirektiv, Mid Sweden Science Park AB, MSSP
Kopia till
Mid Sweden Science Park
Östersunds Kommun
Åre Kommun
Regionförbundet Jämtland
Peak Business & Sport AB
VTC Service AB
Mittuniversitetet
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Dnr 2013-000304

Atlantbanan 2014, ansökan om medfinansiering
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen finansierar Atlantbaneprojektet för 2014 med
25.000 kronor.
2

Pengarna tas ur projektmedelsbudget för 2013

Bakgrund
Atlantbaneprojektet som genomförts 2011-2013, utan finansiering från
Krokom, befinner sej i skarven på nytt program för Eruf. Med hjälp av
återföreningspengar kan en fortsättning på projekt för 2014 genomföras. En
förfrågan har ställts till Krokoms kommun att delta med en finansiering på
30 000 kronor för 2014
Barncheck
Frågan om en mindre finansiering av Projekt Atlantbanan bedöms inte vara
en fråga som kräver dialog med barn och ungdomar
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 24 oktober 2013
Förfrågan från Regionförbundet
Projektansökan
Yrkanden/förslag
Christer Toft, S, yttrar sig.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen
finansiera Atlantbaneprojektet för 2014 med 25.000 kronor. Pengarna tas ur
projektmedelsbudget för 2013.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
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Atlantbanan 2014, ansökan om medfinansiering
Kopia till
Regionförbundet Jämtland
Hans Morén, ekonom
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Dnr 2013-000211

Övertagande av Quadracoms nuvarande infrastruktur
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att Krokoms kommun övertar ägandet av
Quadracoms nuvarande infrastruktur i kommunen på följande orter: Ås,
Byskogen, Dvärsätt, Föllinge, Kännåsen, Krokom, Nälden, Alsen,
Östbacken, Rörvattnet, Skärvången, Valsjöbyn och Valne med
tillhörande infrastruktur som krävs för att dessa skall fungera.
2

För drift av ovanstående nät tecknas ett tvåårigt avtal med Quadracom,
med möjlighet att säga upp avtalet under avtalsperioden med fyra
månaders uppsägningstid.

3

Finansiering av övertagande görs genom att avsätta 600 000 kronor ur
resultatet för 2014.

Bakgrund
Under utbyggnaden av bredbandslösning i Jämtlands län, gick uppdraget till
Teracom varefter ägandeansvar övergick till Quadracom. De byggde ett
ADSL-nät, i hög grad baserat på radiolänklösningar. Avtalet löper ut den
27/1 2014 och Quadracom har inte för avsikt att förlänga detta, vilket
innebär att den infrastruktur som provisionerar bredbandstjänster via
Quadracoms ADSL som tjänst till privatpersoner, företag och
förvaltningsnät kommer att upphöra. Idag finns 538 abonnenter i befintligt
nät. Av dessa kan 315 erbjudas ADSL, 327 fiber och 144 enbart mobil
lösning.
Leverans av bredbandstjänster ingår inte i det kommunala uppdraget. En
fungerande digital infrastruktur är dock viktigt för samhällsutvecklingen i
kommunen. Tillgängliga alternativ per nod har utretts, dvs ADSL, fiber eller
mobilt bredband.
Kostnaden för drift per år beräknas till 844 000 kr per år och intäkterna
uppgår till ca 440 000 kr per år. Driftskostnaden för förvaltningsnätet, som
idag ligger på ca 500 000 kommer att minska med ca 300 000 kr per år. Här
tillkommer en rörlig kostnad som i dagsläget inte går att bedöma. I de rörliga
kostnaderna ligger reparationer och avvecklingskostnader.
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Dnr 2013-000211

Övertagande av Quadracoms nuvarande infrastruktur
Avsikten med övertagandet är att driva nätet, för att under en
övergångsperiod säkra tillgång till datakommunikation för privatpersoner,
företag och förvaltningsnät. Målet är att under kommande två år, utifrån ett
strategiskt perspektiv, ersätta ADSL med fiber- eller andra kvalitativa
lösningar i förvaltningsnätet, samt verka för fortsatt bredbandsutbyggnad
enligt kommunens bredbandsstrategi.
Om Krokoms kommun inte övertar nätet kommer det att få till konsekvens
att ett antal orter enbart kommer att ha tillgång till mobilt alternativ med
varierande kvalitet.
Barncheck
Barncheck 6 november 2013
Underlag för beslut
Nodförteckning publikt nät
Anslutna arbetsplatser i förvaltningsnätet
Avtalsförslag från Quadracom
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Lisa Sallin, M, Cristine Persson, C, Owen Laws, MP, Maria
Söderberg, C, Christer Toft, S, Rolf Lilja, S, Jörgen Blom, V, Jonne
Danielsson, FP, och Gabriella Carlsson, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
besluta att Krokoms kommun övertar ägandet av Quadracoms nuvarande
infrastruktur.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2013-000309

Komplettering av kommunfullmäktiges strategiska mål
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige besluta om tillägg till målen under rubriken
”Tillväxt och utveckling”. Lydelsen föreslås vara ”Kultur, kreativitet
och mångfald ska prägla kommunens utveckling. Fritid och föreningsliv
ska ges möjlighet att utvecklas.”

Bakgrund
Krokoms kommuns utveckling är beroende av att kulturen, kreativiteten och
mångfalden bidrar som en viktig faktor för tillväxt och utveckling. Därför
bör formuleringen runt kultur, kreativitet och mångfald återinföras från
föregående år under kommunens strategiska mål.
Kulturen är viktig resurs som kan stärka vår kommun och region och
förbättra förutsättningarna för tillväxt.
Kulturella och kreativa näringar växer ekonomiskt sett starkare än
näringslivet i genomsnitt. De yrkesverksamma och ideellt engagerade i
sektorn skapar, jämte ekonomiska värden, flera andra lika samhällsviktiga
värden såsom kulturella, sociala, miljömässiga och estetiska värden. Detta är
även till gagn för företag i andra sektorer och för till exempel
samhällsutveckling. Många entreprenörer i sektorn skapar innovativa
lösningar på samhällsutmaningar eller anledningar för turister att besöka
Sverige. Genom denna unika mix bidrar sektorn till samhället med ökad
sysselsättning, global konkurrens, regional utveckling och hållbar tillväxt.
Barncheck
Se barncheck
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 11 september 2013
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Dnr 2013-000309

Komplettering av kommunfullmäktiges strategiska mål
Yrkanden/förslag
Katarina Rosberg, S, yttrar sig.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besluta om tillägg till målen under rubriken ”Tillväxt och utveckling”.
Lydelsen föreslås vara ”Kultur, kreativitet och mångfald ska prägla
kommunens utveckling. Fritid och föreningsliv ska ges möjlighet att
utvecklas.”
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2013-000307

Lokal samverkansöverenskommelse mellan
Polismyndigheten i Jämtlands län och Krokoms
kommun
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner lokal samverkansöverenskommelse
mellan Polismyndigheten i Jämtlands län och Krokoms kommun.
_____________
Bakgrund
Syftet med den gemensamma överenskommelsen är att utöka, fördjupa och
utveckla samarbetet mellan kommunen och närpolisområde City, i vilket
Krokoms polisstation tillhör. Genom samarbetet ska man minska
droganvändandet och brottsligheten bland ungdomar samt öka tryggheten i
offentliga miljöer.
Överenskommelsen har tagits fram i samråd mellan säkerhetschefen och
platsbefälet på Krokoms polisstation och den är uppbyggd i enlighet med
polismyndighetens riktlinjer. Den är framtagen utifrån en gemensam
problembild och prioriterade åtgärder helt i linje med parternas ordinarie
handlings- och verksamhetsplaner.
Underlag för beslut
Lokal samverkansöverenskommelse
Följebrev 11 april 2013
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Owen Laws, MP, Jörgen Blom, V, och Maria Söderberg, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen
godkänna lokal samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i
Jämtlands län och Krokoms kommun.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
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Dnr 2013-000307

Lokal samverkansöverenskommelse mellan
Polismyndigheten i Jämtlands län och Krokoms
kommun
Kopia till
Folkhälsorådet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

58(63)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

6 november 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 209

Dnr 2013-000321

Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2014
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att den nationella enkätundersökningen,
”Hälsa på lika villkor 2014”, genomförs enligt samma förutsättningar
som 2010.
______________________________
Bakgrund
Statens folkhälsoinstitut och SCB genomför vart fjärde år en mer detaljerad
enkätundersökning, där landets befolkning får egenskatta sitt hälsoläge.
Jämtlands läns landsting, folkhälsocentrum, har preliminärt anmält
deltagande i 2014-års undersökning på samma premisser som 2010, under
förutsättning att länets kommuner anmäler intresse.
Under enkätundersökningen 2010 tillfördes 800 stycken enkäter som
belastade Jämtlands läns landstings budget. Ur det materialet kunde vi få
fram uppgifter fördelade på kön och åldersgruppsnivå i hela kommunen.
2014-års undersökning genomförs med likadana förutsättningarna om det
tillförs 800 stycken enkäter extra. Resultaten blir därmed jämförbara och
trendförändringar kan utläsas.
Barncheck
Folkhälsorådet arbetar för och följer barnkonventionens innebörd i alla
främjande och förebyggande frågor.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 28 oktober 2013
Diskussionsunderlag
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
att den nationella enkätundersökningen, ”Hälsa på lika villkor 2014”,
genomförs enligt samma förutsättningar som 2010.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Folkhälsorådet
Jämtlands läns landsting, folkhälsocentrum
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Dnr 2013-000011

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
1

Dnr KS 13/296
Hyresavtal, kopieringsmaskin, Tryckeriet,
Kommunhuset, Krokom, Serva Office Partner/
Siemens Financial Services AB

Dnr KS 13/318
Överlåtelse av hyresavtal ang mobiltelefoner från
Krokoms kommun till Torsta AB
_____
2
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Dnr 2013-000010

Meddelanden
1 Kommunala handikapprådet: protokoll 130923
2 Styrelsen för bygdemedelsfonden: protokoll 131015, ansökningstillfälle
130930
Dnr 28
3 Samordningsförbundet Jämtlands län: protokoll från styrelsemöte
130930
Dnr KS 13/055
4 SmåKom: 131001, nyhetsbrev, september 2013
5

Dnr KS 13/161
Inlandskommunernas Ek förening, IEF: uttalande 131021 angående
Västerdalsbanans framtid

Dnr KS 13/191
6 Regionförbundet Jämtlands län: protokoll från samråd finansiärer
130924
Dnr KS 13/215
7 Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, FSV: informationsbrev till
styrelsen
Dnr KS 13/233
8 Samhällsbyggnadsnämnden: 130924, § 93, Revisionsrapport Granskning av kommunens skogsförvaltning
Dnr KS 13/239
9 Samhällsbyggnadsnämnden: 130924, § 94, Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter
Dnr KS 13/248
10 Länsstyrelsen Västernorrland: förslag till Regionalt
strukturfondsprogram Mellersta Norrland, förslag till operativt program
130930
Dnr KS 13/282
11 Jämtland-Härjedalen Turism, JHT ekonomiska förening:
delårsbokslut per juni 2013
_____
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Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag
1

2

3

4

5

6
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Dnr KS 12/235
Motion om åtgärder med anledning av införande av förbud mot
utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar remitteras till bygg- och
miljönämnden. Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige
senast den 25 september 2013.
Dnr KS 12/252
Motion om digital utrustning remitteras till socialnämnden.
Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den
25 september 2013. Behandlas vid socialnämnden den 21 oktober
2013
Dnr KS 12/253
Motion angående barnfattigdom remitteras till socialnämnden.
Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 25
september 2013. Behandlas vid socialnämnden den 21 oktober 2013
Dnr KS 12/266
Motion – Boenden för alla, remitteras till kommunstyrelsen. Den
ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 24 oktober
2013. Motionen bereds efter att nytt ägardirektiv för
Krokomsbostäder AB är antaget
Dnr KS 13/071
Motion - Barnomsorg på obekväm arbetstid. Motionen
remitteras till barn- och utbildningsnämnden. Den ska vara besvarad
i kommunfullmäktige senast februari 2014.
Dnr KS 13/098
Medborgarförslag – Höjning av inackorderingsbidrag. Synpunkter
inhämtas från Gymnasieförbundet. Eftersom en höjning av
inackorderingsbidraget är en kostnad som i slutänden hamnar på
ägarkommunerna, vill förbundet först lyfta frågan på ett
ägarsamråd. Det innebär att Gymnasieförbundet tar upp ärendet
vid sammanträde den 9 december 2013. Därefter kommer yttrande
till kommunen.
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Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag
7

8

9

10

Dnr KS 13/253
Medborgarförslag – Behåll dagmammorna i Krokoms kommun
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för
beslut i fullmäktige senast 28 november 2013. Medborgarförslaget
behandlas vid barn- och utbildningsnämnden den 3 december
2013 och beslutas i fullmäktige den 26 februari 2014.
Dnr KS 13/228
Motion - Öka undervisningen om kommunismens brott mot
mänskligheten. Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden
för beslut i fullmäktige senast 1 oktober 2014.
Dnr KS 13/297
Motion – Juniorkort för resor med Länstrafiken. Motionen remitteras
till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast 1 oktober 2014.
Dnr KS 13/298
Motion – Utredning och utförande av personalrotationssystem.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast 1 oktober 2014.

Dnr KS 13/299
11 Motion – Förenkla språket i kommunfullmäktige och nämnderna.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast 1 oktober 2014.
Dnr KS 13/336
12 Motion – Bättre åldersstruktur i kommunens skogsinnehav. Motionen
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i fullmäktige
senast 1 oktober 2014.
_____
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