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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Mus-Olle, kommunhuset, Almdalen, Apotekshuset, Krokom,
kl 08.30-17.15

Beslutande

Ledamöter

Maria Söderberg, C, ordf
Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf
Rolf Lilja, S, 2:e vice ordf
Ulf Jonasson, C, till kl 17.00 §§ 166-182
Cristine Persson, C, tjg ers för Mikaela Munck af Rosenschöld, C
Owen Laws, MP
Marcus Eriksson, FP §§ 166-176
Jonne Danielsson, FP, tjg ers för Kjell Sundholm, KD
Maria Jacobsson, S
Christer Toft, S
Katarina Rosberg, S, tjg ers för Eva Handmark, S
Mi Bringsaas, S §§ 166-174
Jörgen Blom, V

Övriga närvarande

Ola Skyllbäck, kommunchef
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare

Justerare

Marcus Eriksson, Lisa Sallin och Jörgen Blom
Kommunhuset, Krokom, kansliet, tisdagen den 15 oktober 2013

Justeringens plats och tid
Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

166-186

Anette Lihuvudh
Ordförande

Maria Söderberg
Marcus Eriksson §§ 166-176
Justerare

Lisa Sallin §§ 177-186

Jörgen Blom

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

9 oktober 2013

Datum då anslaget sätts upp

16 oktober 2013

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Underskrift

Anette Lihuvudh

Sista dag för överklagan

6 november 2013
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Ks § 166

Dnr 2013-000017

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
Föredragningslistan godkänns.
_____
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Ks § 167

Dnr 2013-000016

Informationer
*

Lokalisering av vindkraft vid Tornäs, Föllinge, Jonas Hemmingsson,
projektledare. Anne Dahlgren, stadsarkitekt och Jan Olofsson,
miljöinspektör deltar också.

*

Översiktsplan Krokom, Anne Dahlgren, stadsarkitekt

*

Budgetram 2013, kommunal vuxenutbildning och svenska för
invandrare, Sara Strandberg

*

Kommersiell service i Föllinge, Thomas Jonsson, reseplanerare och
Anna-Carin Svedén, näringslivschef

*

”Framtidsdag” den 6 november i Krokomshallen, Anna-Carin Svedén,
näringslivschef

_____
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Kommunstyrelsen

Ks § 168

Dnr 2013-000283

Delårsrapport per augusti 2013 Jämtlands
Gymnasieförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Gymnasieförbunds
delårsrapport per augusti 2013.
____
Bakgrund
Gymnasieförbundet har överlämnat delårsrapport med ekonomisk
uppföljning, där resultatet uppvisar ett underskott per augusti med -3,6 mnkr.
Prognosen för 2013 visar på ett underskott i verksamheten med -13,4 mnkr.
När beräknad återbetalning från FORA med 4,5 mnkr inräknats hamnar
prognosen på -8,9 mnkr. Till detta har förbundet beslutat om ett
handlingsprogram för att minska kostnaderna med 2 mnkr för år 2013. Detta
innebär att prognosen stannar vid -6,9 mnkr.
Revisorerna skriver i sin rapport att man bedömer att rutinerna för och
dokumentationen av delårsrapporten måste vidareutvecklas för att motsvara
god redovisningssed. Revisorerna bedömer vidare att det finansiella målet
inte kommer att uppnås. Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten
i huvudsak är förenligt med de mål förbundsdirektionen har beslutat om för
verksamheten.
JGYs ägare har låtit utföra en extern värdering av gymnasieförbundets
redovisning och resultat. Med utgångspunkt från denna och förbundets
revisorers synpunkter har JGY tagit fram ett omfattande förslag till åtgärder
för ekonomistyrning, uppföljning, redovisning och andra insatser. Processen
är tidsplanerad att vara genomförd i mitten av januari 2014.
Med de insatser som nu förväntas genomföras kommer en mer rättvisande
ekonomisk ställning att redovisas i bokslutet, enligt tjänstemannaledningen i
förbundet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 8 oktober 2013
Delårsrapport augusti 17 september 2013
Handlingsprogram för att minska kostnader
Revisorernas bedömning 24 september 2013
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C, och Maria Jacobsson, S.
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Ks § 168 (forts)

Dnr 2013-000283

Delårsrapport per augusti 2013 Jämtlands
Gymnasieförbund
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna Jämtlands Gymnasieförbunds delårsrapport per augusti 2013.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Ks § 169

Dnr 2013-000281

Delårsrapport per augusti 2013, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Räddningstjänstförbunds
delårsrapport per augusti 2013.
_______
Bakgrund
Räddningstjänstförbundet har överlämnat delårsrapport med ekonomisk
uppföljning per augusti 2013.
Resultatet uppvisar ett underskott per augusti med -1 224 tkr.
Förbundet prognostiserar ett resultat på +-0 för år 2013. För att nå detta har
ett köpstopp införts. I förbundets prognos har återbetalning av premier för
sjukförsäkring och avgiftsbefrielseförsäkring för åren 2005 och 2006 inte
räknats med.
Revisorerna skriver i sitt utlåtande att resultatprognosen beträffande årets
resultat är förenligt med målet för den ekonomiska förvaltningen.
Revisorerna bedömer även att förbundet snarast måste ta fram en åtgärdsplan
för återstoden av år 2013 och för åren 2014 och framåt för att klara
kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2 oktober 2013
Delårsrapport augusti, 11 september 2013
Revisorernas bedömning 7 oktober 2013
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna Jämtlands Räddningstjänstförbunds delårsrapport per augusti
2013.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
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Kommunstyrelsen

Ks § 169 (forts)

Dnr 2013-000281

Delårsrapport per augusti 2013, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Ks § 170

Dnr 2013-000035

Revisionsrapport - Granskning av anställdas bisysslor
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen lämnar svar till PwC Kommunal sektor, i enlighet
med skrivelse från personalchefen den 24 september 2013,
”Yttrande angående genomförd granskning av anställdas bisysslor”.
_____
______
Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Krokoms kommun har PwC
genomfört en granskning avseende anställdas bisysslor. Uppdraget har
tillkommit ur revisorernas risk och väsentlighetsanalys. Revisionsfrågan
avser om den interna kontrollen avseende anställdas bisysslor är
tillfredsställande.
PwC bedömer att den interna kontrollen avseende anställdas
bisysslor/sidouppdrag inte är tillfredsställande. Samtidigt konstaterar PwC
att det inte förekommit tveksamheter angående anställdas bisysslor i någon
större omfattning. PwC lämnar förslag till åtgärder.
I skrivelse den 24 september 2013 ”Yttrande angående genomförd
granskning av anställdas bisysslor” kommenteras revisionsrapporten med
förslag på förbättringsåtgärder.
Detta ärende behandlades vid kommunstyrelsen den 13 mars 2013 där det
återremitterades.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 24 september 2013
Skrivelse den 24 september 2013 ”Yttrande angående genomförd granskning
av anställdas bisysslor”
Revisionsrapport december 2013 ”Anställdas bisysslor”
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen lämna
svar till PwC Kommunal sektor, i enlighet med skrivelse från personalchefen
den 24 september 2013, ”Yttrande angående genomförd granskning av
anställdas bisysslor”.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
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Dnr 2013-000035

Revisionsrapport - Granskning av anställdas bisysslor
Kopia till
Lisbet Östberg, PwC Kommunal sektor, Box 294, 831 23 Östersund
Kommunens revisorer
Personalchef Gunilla Sundqvist
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Kommunstyrelsen

Ks § 171

Dnr 2013-000028

Motion - Bättre arbetsvillkor inom offentliga sektorn,
rätten till heltid
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar motionens punkt 1 och 2 med att det pågår
en process, med översyn av kommunens användning av
tidsbegränsade anställningar samt översyn av förutsättningar för att
kunna erbjuda heltidsanställning, utifrån budgetdirektiv som gavs i
rambudget 2014 och "Attraktiv arbetsgivare".
2

Kommunfullmäktige besvarar motionens punkt 3 och 4, om krav i
upphandling, med att hänvisa till upphandlingskontorets förklaring, som
finns under rubriken ”Svar på motionen”.
______
______
Reservation
Rolf Lilja, S, Maria Jacobsson, S, Christer Toft, S, Katarina Rosberg, S, och
Mi Bringsaas, S, anmäler reservation till förmån för eget yrkande.
_____
Bakgrund
Motion har inkommit från Britt Carlsson, socialdemokraterna angående
bättre arbetsvillkor. Med hänvisning till att kommunen behöver vara en
attraktiv arbetsgivare föreslår Britt Carlsson följande:
* Att fullmäktige beslutar att anställningar alltid utgår från heltid och att
deltid är en möjlighet
* Att vikariat-timanställningar-fyllnadstid minskar till förmån för fasta
anställningar
* Att i offentlig upphandling ska krav ställas på villkor i enlighet med
svenska kollektivavtalet
* Att vid upphandling kräva att de upphandlande aktörerna använder sig
av så kallade antidiskrimineringsklausuler
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Kommunstyrelsen

Ks § 171 (forts)

Dnr 2013-000028

Motion - Bättre arbetsvillkor inom offentliga sektorn,
rätten till heltid
Svar på motionen
Det är tydligt att kommande rekryteringsbehov utifrån generationsväxling
och ökat behov av välfärdtjänster förutsätter aktiva insatser för att stärka
bilden av Krokoms kommun som attraktiv arbetsgivare. Här utgör
anställningsvillkor i form av tillsvidare-/och heltidsanställning en viktig del i
att vara en attraktiv arbetsgivare.
I samband med kommunfullmäktiges beslut om rambudget 2014, plan 20152016 gavs ett direktiv till kommunstyrelsen som personalorgan att se över
användningen av tidsbegränsade anställningar samt att utreda
förutsättningarna för system med rätt till heltid/önskad sysselsättningsgrad.
Förslag ska redovisas till kommunstyrelsen senast i mars 2014.
Beträffande motionen avseende krav i samband med upphandling hänvisas
till svar från upphandlingskontorets chef:
”Frågan om möjligheten att ställa krav på svenska kollektivavtal vid
offentlig upphandling har prövats vid ett flertal tillfällen av bl.a. svenska
förvaltningsdomstolar. Denna typ av krav kan i dagsläget inte ställas vid
offentlig upphandling eftersom det skulle strida mot de grundläggande
principerna som ska beaktas vid all offentlig upphandling
(likabehandlingsprincipen i detta fall).
När det gäller antidiskrimineringsklausuler så är det inget vi använder oss av
generellt i våra upphandlingar idag. Alla aktörer är skyldiga att följa svensk
lagstiftning varför vi inte har ansett det finnas anledning till att generellt
använda denna typ av klausuler. Däremot har vi från Upphandlingskontoret
en skrivelse med i våra upphandlingar som lyder: Leverantören ansvarar för
att all relevant lagstiftning efterlevs.”

Underlag för beslut
Motion från Britt Carlsson om bättre arbetsvillkor inom offentliga sektorn.
Tjänsteutlåtande 26 september 2013.
Utdrag från rambudget 2014, Plan 2015-2016 – Direktiv att se över timtid
och andra anställningsvillkor
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Kommunstyrelsen

Ks § 171 (forts)

Dnr 2013-000028

Motion - Bättre arbetsvillkor inom offentliga sektorn,
rätten till heltid
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till motionen.
Yttrar sig gör också Owen Laws, MP.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besvara motionens punkt 1 och 2 med att det pågår en process, med översyn
av kommunens användning av tidsbegränsade anställningar samt översyn av
förutsättningar för att kunna erbjuda heltidsanställning, utifrån
budgetdirektiv som gavs i rambudget 2014 och "Attraktiv arbetsgivare".
Kommunfullmäktige besvarar motionens punkt 3 och 4, om krav i
upphandling, med att hänvisa till upphandlingskontorets förklaring, som
finns under rubriken ”Svar på motionen”. Till grundförslaget har kommit ett
yrkande om bifall till motionen.
Ordförande kommer att ställa 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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Ks § 172

Dnr 2012-000099

Diskussion - Ägardirektiv 2013 Krokomsbostäder AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunstyrelsen överlämnar förslaget, med nedanstående justeringar,
till fullmäktige för diskussion den 24 oktober 2013.
3

Tredje styckets sista mening, under rubriken verksamhetskrav, ändras
till ”Bolaget åläggs därför att följa kommunens miljöpolicy,
miljöstrategi och miljömål”. En redaktionell ändring görs också under
rubriken Informationskrav.

Ägardirektiv
Krokomsbostäder ABs (KBAB) uppdrag är att på affärsmässiga
villkor tillhandahålla bostäder och lokaler av bra kvalitet, med god
service och boendemiljö, både ute och inne, till enskilda personer,
företag och offentlig sektor.
Bolaget har rätt att äga, producera, förvalta, förvärva och försälja fastigheter.
Vid den årliga bolagsstämman meddelar ägaren storleken på
borgensavgift och avkastning för kommande budgetår.
Ägaren kommer att vid utlåning av medel till bolaget,
eller vid förmedling av lån ta ut en marknadsmässig ränta.
KBAB ska tillsammans med kommunen och andra samhällsaktörer, på ett
tydligt sätt, vara med att stärka kommunens attraktionskraft.
Ekonomiska krav
Relationen mellan kommunen och bolaget ska vara affärsmässig och
ekonomierna åtskilda, vilket innebär att bolaget ska
- ha ett marknadsmässigt avkastningskrav
- till ägaren erlägga en borgensavgift vid borgen för bolagets lån, så att den
sammanlagda kostnaden för kapitalet blir marknadsmässig. ’
- nå en soliditet om lägst 10 % till 2017.
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Dnr 2012-000099

Diskussion - Ägardirektiv 2013 Krokomsbostäder AB
Verksamhetskrav
Bolaget ska i tillämpliga delar följa riktlinjer och policyer, som gäller för
Krokoms kommun.
Bolaget ansvarar för att dess verksamheter samordnas med kommunens
övriga nämnder och bolag för att uppnå störst möjliga kommunnytta.
Bolaget skall verka för en miljömässig hållbar verksamhet. Bolaget åläggs
därför att följa kommunens miljöpolicy, miljöstrategi och miljömål.
Informationskrav
Ett preliminärt bokslut ska vara ägarna tillhanda under februari månad. Det
reviderade bokslutet skall finnas hos ägarna senast under senare delen av
mars. (Kolla noga med datum)
Budgetuppföljning och prognoser ska utan dröjsmål redovisas till ägarna
under året enligt gällande tidplan för kommunen, det vill säga delårsrapport
efter tre månader och delårsbokslut efter sex månader.
Bokslut skall samordnas med kommunens, avseende kraven på
koncernmässig redovisning.
Ägarna har rätt att under året kalla bolagets VD och styrelsens
ordförande för redovisning av bolagets verksamhet, ekonomi och
affärsplan.
Styrelseprotokoll ska delges ägarna kontinuerligt.
Bolaget skall ge kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till
ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Frågor av principiell beskaffenhet, som skall beaktas är;
*

Justerandes sign

förändrad bolagsstruktur - D v s frågor som berör bildande, värv och
fusioner av bolag liksom frågor som rör försäljning av bolag eller delar
av bolag.
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Dnr 2012-000099

Diskussion - Ägardirektiv 2013 Krokomsbostäder AB
*

investeringar - D v s större investeringar som ändrar nuvarande
inriktning på verksamheten och/eller väsentligt kan påverka ägarens
ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunen.

*

försäljning av fastigheter, som påverkar kommunens ansvar för
bostadsförsörjning.

Revision
De av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorerna ska
utvärdera hur bolaget uppfyller de mål, som ägarna ställt upp.
Skriftlig rapport skall vara Krokoms kommun tillhanda i samband
med att årsbokslutet överlämnas.
Anställning av VD skall ske i samråd mellan KBABs styrelse och
kommunstyrelsen.
Underlag för beslut
Förslag till ägardirektiv
Bakgrund till ägaridé och direktiv
Yrkanden/förslag
Lisa Sallin, M, föreslår en redaktionell ändring som görs under rubriken
Informationskrav.
Owen Laws, MP, vill i ändringsyrkande att tredje styckets sista mening,
under rubriken verksamhetskrav, ändras till Bolaget åläggs därför att följa
kommunens miljöpolicy, miljöstrategi och miljömål.
Maria Söderberg, C, föreslår att ägardirektivet diskuteras vid fullmäktige den
24 oktober 2013.
Yttrar sig för också Mi Bringsaas, S, Ulf Jonasson, C, Jörgen Blom, V,
Cristine Persson, C, Maria Jacobsson, S, och Rolf Lilja, S.
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Dnr 2012-000099

Diskussion - Ägardirektiv 2013 Krokomsbostäder AB
Propositionsordning
Det finns ett ändringsyrkande samt ett förslag om att ägardirektivet
diskuteras vid fullmäktiges möte den 24 oktober 2013. Det finns också
förslag om en redaktionell ändring under rubriken Informationskrav.
Efter proposition på ändringsyrkande om att tredje styckets sista mening,
under rubriken verksamhetskrav, ändras till ”Bolaget åläggs därför att följa
kommunens miljöpolicy, miljöstrategi och miljömål” finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
Efter proposition på en redaktionell ändring under rubriken Informationskrav
finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter proposition på förslaget om att skicka ägardirektivet för diskussion till
fullmäktige finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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9 oktober 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 173

Dnr 2013-000245

Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av
vindkraft vid Tornäs, Föllinge
Kommunstyrelsens beslut
1 Ärendet återremitteras för kompletterande information.
Underlag för beslut
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 enligt uppgift, 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 Den ekonomiska utveckling som en etablering kan
medföra inom kommunen och regionen är ekonomiskt hållbar.
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.
Kommunen har, tillsammans med övriga kommuner i Jämtlands län tagit
fram en policy för lokal nytta, där återföringsmedel, bygdepeng på minst en
procent samt möjlighet till ägande till tio procent av vindkraftsanläggningen
finns inskrivet som målsättning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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9 oktober 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 173 (forts)

Dnr 2013-000245

Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av
vindkraft vid Tornäs, Föllinge
I Föllingebygden har byarna bildat Föllinge Vindfond med vilka sökanden
TG1 Kraft AB för dialog med.
Krokoms kommun vill understryka vikten av att överenskommelse gällande
bygdepeng kommer till samt att möjlighet till lokalt ägande av del av
anläggningen finns med som ett alternativ.
stadsarkitekt
Underlag för beslut
Begäran om tillstyrkan lokalisering vindkraft Tornäs, Föllinge
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar på återremiss för kompletterande information.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V, och Mi Bringsaas, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige tillstyrka
ansökan för vindkraftsetablering vid Tornäs. Till det har kommit ett
återremissyrkande för komplettering av information.
Ordförande ställer först proposition på återremissyrkandet.
Efter proposition på återremissyrkandet, det formella yrkandet, finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsens presidium

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 174

Dnr 2013-000186

Strategi för medborgardialog
Kommunstyrelsens beslut
1 Strategin för medborgardialog återremitteras till fullmäktiges presidium
för utredning av kostnader samt förtydligande av demokratiutskottets
organisation.

Bakgrund
Demokrati är mer än att bara rösta vart fjärde år. Krokoms kommun har via
sitt styrsystem en tydlig ambition att utveckla kommunen i dialog med
medborgaren.
En strategi har därför tagits fram som beskriver varför och på vilket sätt
medborgardialog ska genomföras i kommunen.
Barncheck
Se barncheck.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 2 maj 2013
Strategi för medborgardialog
Yrkanden/förslag
Kommunstyrelsen diskuterar sig fram till en återremiss till fullmäktiges
presidium för utredning av kostnader samt förtydligande av demokratiutskottets organisation.
Yttrar sig gör Owen Laws, MP, Mi Bringsaas, S, Jörgen Blom, V, Lisa
Sallin, M, Maria Söderberg, C, och Rolf Lilja, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
strategin för medborgardialog. Till det finns ett förslag från styrelsen att
ärendet återremitteras.
Efter proposition på återremissyrkandet, det formella yrkandet, finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000186

Strategi för medborgardialog
Kopia till
Kommunfullmäktiges presidium
Sara Strandberg, kanslichef
Kommunstyrelsens presidium
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Ks § 175

Dnr 2013-000286

Region 2015
Kommunstyrelsens beslut
1 Maria Söderberg, C, kommunalråd, väljs att delta i referensgrupp i
arbetet med Region 2015.
______________
Bakgrund
Styrgruppen för Region 2015 vill veta vilket av kommunalråden i
kommunen som ska utses att ingå i den regionala referensgruppen.
Underlag för beslut
Jämtlands läns landsting 11 september 2013
Yrkanden/förslag
Lisa Sallin, M, föreslår att Maria Söderberg, C, väljs att ingå i
referensgruppen.
Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C, Cristine Persson, C, Rolf Lilja, S,
och Owen Laws, MP.
Propositionsordning
Det finns ett förslag om att välja Maria Söderberg, C, kommunalråd, till
referensgruppen.
Efter proposition på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
ingela.jonsson@jll.se
Birgitta Eriksson, ansvarig för förtroendemannaregistret
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9 oktober 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 176

Dnr 2013-000177

Översyn av valdistriktsindelning
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige lämnar förslag till länsstyrelsen om att nuvarande
valdistriktsindelning ska fortsätta gälla.
_______________________________________________________________________
Bakgrund
Enligt 4 kap 17 § vallagen (2005:837) ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 och
fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade
endast om det finns synnerliga skäl.
Eventuella förändringar av valdistrikt inför kommande val beslutas av länsstyrelsen
senast den 1 december året före valet, på förslag från kommunfullmäktige.
De valdistrikt som idag ligger under 1 000 röstberättigade (Alsen, Aspås, Dvärsätt,
Rödöbygden, Ås södra) har sedan förra valet ökat och ökar fortfarande.
Valnämndens ambition är att så långt som möjligt behålla service och närhet till
kommunens väljare.
Underlag för beslut
Valnämnden 29 augusti 2013, § 3
Valkansliets tjänsteutlåtande 3 juli 2013 inkl barncheck
Kommunkarta över röstberättigade per valdistrikt
Länsstyrelsens skrivelse 19 april 2013
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige lämna förslag till
länsstyrelsen om att nuvarande valdistriktsindelning ska fortsätta gälla.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000290

Öppna möten i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
1
Kommunstyrelsen börjar med öppna sammanträden från och med den
1 januari 2014.

Bakgrund
Kommunfullmäktige har den 2 maj 2013, § 26, medgett att
nämnderna/styrelsen får ha öppna möten. Det är sedan respektive
nämnd/styrelse som fattar det enskilda beslutet, KL 6 kap § 19a. Öppna
möten kan tillämpas för all verksamhet med undantag av
myndighetsutövning och sekretessärenden.
För att medborgarna ska kunna vara delaktiga behöver de vara väl
informerade och ha möjlighet att ta till sig kunskaper, om frågor som ska
beslutas.
Därför föreslås att kommunstyrelsens möten ska vara öppna, för medborgare
att delta som åhörare, då information ges i ärenden som beslutas vid mötet
samt vid beslut i ärendena.
I vissa frågor behövs dialog och för den delen har en ”Strategi för
medborgardialog” utarbetats, men den är inte beslutad ännu.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2 oktober 2013
Yrkanden/förslag
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet.
Owen Laws, MP, Ulf Jonasson, C, Jörgen Blom, V, Maria Söderberg, C,
Cristine Persson, C, Christer Toft, S, Maria Jacobsson, S, Lisa Sallin, M, och
Jonne Danielsson, FP, yttrar sig.
Propositionsordning
Det finns ett förslag som föreslår kommunstyrelsen börja med öppna möten
den 1 januari 2014.
Efter proposition på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000290

Öppna möten i kommunstyrelsen
Kopia till
Nämnderna
Åsa Sjödin, kommunikationschef
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Kommunstyrelsen

Ks § 178

Dnr 2013-000294

Klimatfokus Jämtlands län - ett länsgemensamt arbete,
påskrift av avsiktsförklaringen
Kommunstyrelsens beslut
1 Undertecknande av avsiktsförklaring återremitteras för ett utlåtande i
ärendet.
____
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.
Underlag för beslut
Inbjudan från Landshövdingen i Jämtlands län 22 augusti 2013
Yrkanden/förslag
Owen Laws, MP, yrkar på återremiss för ett utlåtande i ärendet.
Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C, och Jörgen Blom, V.
Propositionsordning
Det finns ett förslag om återremiss för att inhämta ett utlåtande i ärendet.
Efter proposition på återremissyrkandet, det formella yrkandet, finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsens presidium
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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 179

Dnr 2013-000171

Basfinansiering Jämtland Härjedalen Turism fr o m
2014
Kommunstyrelsens beslut
1 Ansökan om utökad basfinansiering avslås.
2

Ansökan om fortsatt finansiering utifrån nuvarande nivå plus indexering
med 2% beviljas under 2014.

3

186.660 kronor tas ur projektmedelsbudgeten under 2014.

Bakgrund
Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995. JHT
är en branschorganisation som samverkar med länets destinationer och
turistföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m
fl. Med utgångspunkt från den regionala strategin för besöksnäringen och
JHTs affärsidé driver JHT en bas-, en uppdrags- och en projektverksamhet.
Krokoms kommun har under åren 2011-2013 finansierat delar av
basfinansieringen och eftersom avtalet nu löper ut ansöker JHT om fortsatt
basfinansiering av verksamheten från och med 2014.
Finansieringen ska täcka delar av JHT´s basverksamhet inklusive
administration, ledning och utveckling, lokalkostnader, mediebearbetning
och annan informationsverksamhet, statistik- och analysverksamhet,
bildbank, drift av www.jamtland.se, databas samt strategisk marknadsföring.
De offentliga medlen som JHT tillhandahåller avses att också kunna växlas
upp i olika nationella och/eller EU-projekt. Den föreslagna fördelningen
mellan kommunerna grundar sig på befolkningsmängd och en
turistkoefficient.
I förfrågan från JHT om fortsatt finansiering av basfinansieringen ställs två
förslag till finansiering.
1) En önskan om utökad basfinansiering vilket skulle innebära en utökning
av finansieringen med 49.460 kronor per år utöver de 183.000 kronorna som
står i avtal idag.
2) En fortsatt finansiering på samma nivå som 2011-2013 plus en
indexuppräkning med 2% vilket skulle innebära totalt 186.660 kronor under
2014 för Krokoms kommun.
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Dnr 2013-000171

Basfinansiering Jämtland Härjedalen Turism fr o m
2014
Barncheck
Ärendet berör inte barn och ungdomar
Underlag för beslut
JHT´s förfrågan om basfinansiering
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att ansökan om utökad
basfinansiering avslås. Ansökan om fortsatt finansiering utifrån nuvarande
nivå plus indexering med 2% beviljas under 2014. 186.660 kronor tas ur
projektmedelsbudgeten under 2014.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Mats Forslund, Jämtland Härjedalen turism
Hans Morén, ekonom
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Ks § 180

Dnr 2013-000254

Ansökan om verksamhetsstöd 2013, Ung
Företagsamhet Jämtland
Kommunstyrelsens beslut
1 Krokoms kommun beslutar att stödja Ung Företagsamhet i Jämtland
med 27.500 kr under 2013.
2

Pengar tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.

3

Kanslichef Sara Strandberg informerar om verksamheten ”Ung
företagsamhet” vid ett kommunstyrelsemöte.
____

Bakgrund
Ung Företagsamhet i Jämtland är en ideell förening som jobbar för stödja
skolornas arbete med entreprenörskap. Ung Företagsamhet arbetar för att få
unga människor mer företagsamma men också för att få fler företag i
Jämtland. Genom tre olika utbildningskoncept får unga utveckla kreativitet,
företagsamhet och entreprenörskap.
Ung Företagsamhet har i en skrivelse framställt ett önskemål om fortsatt
finansiering för 2013. Bidraget söks för ett år i taget.
Barncheck
Se barncheck
Underlag för beslut
Följebrev från Regionchef Sara Larsson, Ung Företagsamhet Jämtland
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, föreslår att information ges, av kanslichefen, om
verksamheten ”Ung företagsamhet” till kommunstyrelsen.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V.
Propositionsrodning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen bevilja
stöd till Ung Företagsamhet i Jämtland med 27.500 kr under 2013. Pengar
tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.
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Dnr 2013-000254

Ansökan om verksamhetsstöd 2013, Ung
Företagsamhet Jämtland
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Sara Larsson, regionchef, Ung Företagsamhet i Jämtland
Sara Strandberg, kanslichef
Hans Morén, ekonom
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Dnr 2013-000205

Förfrågan om medfinansiering av Vindkraftcentrum.se
2014
Kommunstyrelsens beslut
1 Krokoms kommun avslår ansökan om medfinansiering för
överbryggningsprojekt Vindkraftcentrum.se 2014

Bakgrund
Krokoms kommun finansierar projektet Vindkraftcentrum.se under åren
2012-2013 tillsammans med sex av länets kommuner, Länsstyrelsen,
Energimyndigheten, Jämtkraft, Jämtlands värme och Tillväxtverket.
Projektet ägs av Strömsunds kommun.
Syftet med projektet är att en så stor del som möjligt av de investeringar som
görs inom vindkraften ska komma lokala företag och arbetskraft tillgodo.
Enligt ansökan har drygt sexhundra vindkraftverk fått tillstånd att byggas i
Jämtlands län och i de närmaste gränstrakterna i Västernorrland. Av dessa är
260 som byggs nu och ska sättas i drift inom två år. Projektet har
åstadkommit mycket under de drygt två åren verksamheten varit igång.
Företagare i hela länet har fått såväl information som kontakter i branschen.
Strömsunds kommun har ansökt om förlängning av projektet tom 2014-0630. Finansieringen av förlängningen sker inom redan beslutade projektmedel
och kräver inte några nya resurser.
Nu översänds en förfrågan om medfinansiering av överbryggningsprojektet
Vindkraftcentrum.se 2014 vilket innebär att Krokoms kommuns del i
överbryggningen är 100 000 kronor för 2014-07-01 till 2014-12-31.
Avsikten är att Strömsunds kommun/ Vindraftcentrum ska söka
strukturfondsmedel från 2015.
I kommunstyrelsens presidium har diskuterats att projektet är viktigt men att
vi just nu inte har den ekonomiska möjligheten att stötta överbryggningen
samtidigt som vi behöver ha en dialog i länet med utgångspunkt från den
regionala utvecklingsstrategin kring hur näringslivsprojekten ska stöttas och
vilka kommuner som stöttar vilka projekt och klusterbildningar.
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Dnr 2013-000205

Förfrågan om medfinansiering av Vindkraftcentrum.se
2014
Barncheck, miljöcheck, MBL
Se bilaga
Underlag för beslut
Förfrågan om medfinansiering av Vindkraftcentrum.se 2014
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen avslå
ansökan om medfinansiering för överbryggningsprojekt Vindkraftcentrum.se
2014
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Strömsunds kommun
Daniel Perfect, ordförande Vindkraftcentrum
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Dnr 2013-000202

IT-policy
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen antar IT-policyn.

Bakgrund
IT-enheten har fått i uppdrag att utforma en IT-policy för Krokoms kommun.
Den utarbetade IT-policyn är formulerad så att syftet med vår IT-användning
ska framgå, vilka effekter IT-användningen ska ge, vilka som omfattas av
policyn och i vilka dokument användningen regleras.
Förslaget till IT-policy har reviderats och redovisas i senaste revisionen i
punktform.
En beskrivning av samband mellan IT-policy, IT-strategi,
Systemförvaltningsplaner, Rutiner och riktlinjer, samt Interna rutiner har
utarbetats för att förtydliga sammanhangen.
Barncheck, MBL
MBL gjordes 2013-04-25 där inga invändningar framfördes. Barncheck
gjordes 2013-05-17.
Underlag för beslut
IT-policy 2013-09-26
Protokoll från Cesam 2013-04-25
Barncheck 2013-05-17
Dokumentförklaringar IT-styrdokument 2013-09-26
IT-strategi 2013-04-18
e-strategi för Krokoms kommun 2013-02-01
Riktlinjer för telefoni 2013-02-26
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Dnr 2013-000202

IT-policy
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Cristine Persson, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen anta ITpolicyn.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Åke Wilhelmsson, IT-chef
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Dnr 2013-000029

Valärenden
Kommunstyrelsens beslut
1 Till ny ledamot i Gullan & Erik Hemmingssons stiftelse, efter Göte W
Swén, M, väljs Lisa Sallin, M.
2

Till gruppen för översyn av den politiska organisationen väljs Gunnar
Hellström, C, som också är sammankallande, Linus Kimselius, M,
Owen Laws, MP, Viveca Asproth, S och Jörgen Blom, V.

3

Kommunchefen utser tjänstemannastöd som ska ingå i gruppen.
____

Bakgrund
Göte W Swén, M, har sagt ifrån sig ledamotskapet i Gullan & Erik
Hemmingssons stiftelse. Förslag finns om att välja Lisa Sallin, M, till ny
ledamot i stiftelsen.
Ordförande ställer proposition på att välja Lisa Sallin, M, till ny ledamot och
finner att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kommunstyrelsen har beslutat att en översyn av den politiska organisationen
ska göras. Gruppen ska består av tre personer från majoriteten och två
personer från oppositionen. Personerna väljs vid dagens möte.
Majoriteten föreslår Gunnar Hellström, C, också sammankallande, Linus
Kimselius, M och Owen Laws, MP. Oppositionen föreslår Viveca Asproth,
S, och Jörgen Blom, V.
Efter proposition på om nämnda personer ska ingå i gruppen, för översyn av
den politiska organisationen, finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
De berörda
Birgitta Eriksson, ansvarig för förtroendemannaregistret
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Dnr 2013-000011

Redovisning av 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 13/260
Ordförandebeslut, Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till nytt kraftverk mm i Långforsen

Dnr Ks 13/275
2 Ordförandebeslut, Kommunens firmatecknare
fr o m 130910
_____

Justerandes sign
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Dnr 2013-000010

Meddelanden
1

2

Dnr 22
Kommunala pensionärsrådet: sammanträdesprotokoll 130910

3

Dnr 28
Vindkraftcentrum.se: nyhetsbrev 5 - 2013

4

Dnr KS 10/250
Projekt Husnyckeln: skriften ”Moderna kulturarv kyst till kust - Byggda
miljöer efter 1945 i Tröndelagsfylkene, Jämtlands och Västernorrlands
län”

5

Dnr KS 12/195
Regeringskansliet, Näringsdepartementet: svarsbrev 130619 angående
skrivelse om gränsregionen Vaajma som pilotområde

6

Dnr KS 13/003
Länsstyrelsen Jämtlands län: 130902, Rapporten Bostadsmarknadsanalys
2013

7

Justerandes sign

Dnr 12
Socialstyrelsen: 130823, Revidering av 2013 års budget och aktiviteter
för stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem enligt
LOV

Dnr Ks 13/184
Kanslichef Sara Strandberg/Arbetsgruppen: remissvar/enkät ang
Regional utvecklingsstrategi 2014-2030, RUS, Jämtland/Härjedalen
2030 - innovativt & attraktivt
____
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Dnr 2013-000030

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag
1

2

3

4

5

6

7

Justerandes sign

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.
Dnr KS 12/253
Motion angående barnfattigdom remitteras till socialnämnden.
Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 25
september 2013.
Dnr KS 12/266
Motion – Boenden för alla, remitteras till kommunstyrelsen. Den
ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 24 oktober
2013.
Dnr KS 13/028
Motion – Bättre arbetsvillkor inom offentliga sektorn. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen. Den ska vara besvarad i
kommunfullmäktige senast februari 2014.
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.
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Dnr 2013-000030

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag
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.
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 13/299
11 Motion – Förenkla språket i kommunfullmäktige och nämnderna.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast 1 oktober 2014.
Dnr KS 13/298
12 Motion – Utredning och utförande av personalrotationssystem.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast 1 oktober 2014.
_____
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