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7 november 2012

Ks § 153

Dnr KS 2012-000278

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1

Ärende 11, medborgarförslag om seniorlägenheter, utgår.

2

Nytt ärende, om utarbetande av bredbandsstrategi, tas upp som
ärende 11.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Anette Lihuvudh, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 november 2012

Sida
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Dnr KS 2012-000055

Informationer
Informationer
1
Kl 08.30 fika och indelning i grupper inför företagsbesök
Kl 09.00-10.15 Företagsbesök
Kl 10.15-11.15 Samling för reflektion av företagsbesöken
Kl 11.15 Information från Nyföretagarcentrum och företaget Frufröken
Karamell, med är också Anna-Carin Svedén och Gunilla Gisslén
2
Resultatutjämningsreserv och ny rambudget, Hans Morén, tf ekonomichef
3
Nyanskaffning slamavvattnare Hissmofors, Oscar Aspman,
renhållningsansvarig
4
Yrkesvuxplatser, Kjell Sundström, komvux
5
Arbetsträff, 29 oktober, samt kommande träffar med Migrationsverket om
asylmottningen, Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2012-000272

Resultatutjämningsreserv
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av resultatutjämningsreserv
med följande föreskrifter;
Ändamålet är att bygga upp en resultatutjämningsreserv under år med
mycket positiva resultat. Resultatutjämningsreserven ska sedan kunna
nyttjas om det uppstår stora svårigheter att uppfylla balanskravet på ett
ansvarsfullt sätt. Därmed ges möjlighet att utjämna hastiga förändringar i
de ekonomiska förutsättningarna mellan åren.
Disposition från reserv får inte ske under mer än två år i rad för att undvika
att balanskravet inte uppfylls.
Kommunfullmäktige beslutar om disposition från och till
resultatutjämningsreserven.
Reservering kan göras år då resultatet så medger enligt Kommunallagens
regler. Vid beräkning av avsättning är det balanskravsresultatet, som det
definieras i Lag om kommunal redovisning, med justering för eventuella
egna reservationer inom det egna kapitalet, som utgör utgångspunkt.

2

Kommunfullmäktige beslutar om att avsätta 5,4 mnkr ur 2010 års
överskott och 4,8 mnkr ur 2011 års överskott till resultatutjämningsreserv.
____

Bakgrund
Hans Morén, tf ekonomichef, informerar i ärendet.
Regeringen har lagt en proposition 2011/2012:172 om kommunala
resultatutjämningsreserver, som i korthet innebär att avsättning kan göras för
konjunkturell utjämning mellan goda och dåliga år. Avsättningsbart är den del
som överstiger 2 % av summan av skatter/utjämning/bidrag. Avsättning är
möjligt ur resultat fr o m 2010. För 2012 kan det ske när bokslut är upprättat för
det året.
Krokoms kommun har sedan 2001 redovisat positiva resultat, haft budget i
balans och en god ekonomisk hushållning. Åren 2010 och 2011 var kommunen
resultat +47 resp 34 mnkr. Därav öronmärktes sammanlagt 41 mnkr. Med
justering för detta ges ett utrymme om totalt 10,2 mnkr att avsätta till
resultatutjämningsreserv. I bokslut 2012 ser det i dagsläget ut som att c:a 2
mnkr kan avsättas.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2012-000272

Resultatutjämningsreserv
Bokslut

Bokslut

Prognos
efter 9 mån

2010

2011

2012

Årets resultat
Justeringar realisationsvinster
Justering synnerliga skäl
Balanskravsresultat
"Öronmärkning" pensioner
Justerat resultat

47
-0,2
0
46,8
-27
19,8

33,7
0
0
33,7
-14
19,7

17,2
0
0
17,2
17,2

2 % av s:a
skatter/utjämning/bidrag

14,4

14,9

15,3

5,4

4,8

1,9

5,4

10,2

12,1

Balanskravsutredning

Avsättning Resultatutjämningsresrv
Ackumulerad
Resultutjämningsreserv

Kommunen bedömer att en budget i balans inte säkert kommer att uppnås de
närmaste åren utan särskilda åtgärder, bland annat p g a starkt stigande behov
i några verksamheter och sämre utveckling av skatteunderlaget. För att klara av
en anpassning till rådande konjunkturutsikter föreslås att kommunal
resultatutjämningsreserv inrättas i Krokoms kommun.
Föreskrifter kring resultatutjämningsreserv
Kommunfullmäktige beslutar om inrättande och avslutande av
resultatutjämningsreserv.
Ändamålet är att bygga upp en resultatutjämningsreserv under år med mycket
positiva resultat. Resultatutjämningsreserven ska sedan kunna nyttjas om det
uppstår stora svårigheter att uppfylla balanskravet på ett ansvarsfullt sätt.
Därmed ges möjlighet att utjämna hastiga förändringar i de ekonomiska
förutsättningarna mellan åren.
Disposition från reserv får inte ske under mer än två år i rad för att undvika att
balanskravet inte uppfylls.
Kommunfullmäktige beslutar om disposition från och till resultatutjämningsreserven.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2012-000272

Resultatutjämningsreserv
Reservering kan göras i år då resultatet så medger enligt Kommunallagens
regler. Vid beräkning av avsättning är det balanskravsresultatet, som det
definieras i Lag om kommunal redovisning, med justering för eventuella egna
reservationer inom det egna kapitalet, som utgör utgångspunkt.
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Mi Bringsaas, S, Maria Jacobsson, S, Owen Laws, Mp, Christer
Toft, S, Rolf Lilja, S och Maria Söderberg, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget som föreslår kommunfullmäktige besluta
om inrättande av resultatutjämningsreserv med ovanstående föreskrifter.
Kommunfullmäktige beslutar om att avsätta 5,4 mnkr ur 2010 års överskott och
4,8 mnkr ur 2011 års överskott till resultatutjämningsreserv.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000148

Ny rambudget 2013, plan 2014-2015
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att;
1

kommunens skattesats 2013 ska vara 22,52 (oförändrad).

2

kommunens rambudget för 2013 skall vara det som framgår av detta
dokument. Vilket bland annat innebär att socialnämnden tillförs 2,7 mnkr
och samhällsbyggnadsnämnden 2,5 mnkr utöver den ram de anvisades i
fullmäktiges beslut i juni 2012.

3

göra avsteg från det långsiktiga resultatmålet på 2% under planperioden.

4

kommunstyrelsen
a fram till och med 2013-12-31 har rätt att vid behov uppta nya lån upp till
en nivå där kommunens totala låneskuld är 220 mkr. Jämfört med
ställningen den 31 dec 2011 är det en nyupplåning med 65 mkr.
b 2013 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp motsvarande belopp på de
lån som förfaller till betalning 2013.
c får teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mkr år 2013.
d under 2013 får öka utlåningen med högst 1 mkr.

5

tillföra medel till nämndernas budgetramar med nedanstående belopp från
indexreserv.
(mnkr)
Socialnämnden
2,0
Barn- och utbildningsnämnd
1,3
Samhällsbyggnadsnämnden
1,7
Kommunstyrelsen
0,8

6

nämnderna självständigt utarbetar och beslutar om detaljbudget för 2013
utifrån förutsättningarna i detta rambudgetdokument. Respektive nämnd
ska anmäla sin detaljbudget inklusive skriftlig verksamhetsplan, enligt mall
som skickas ut från ekonomienheten. Detta ska ske omgående efter
respektive nämnds sammanträde, i december 2012, för att anmälas på
kommunstyrelsens möte 23 januari 2013.

7

kommunfullmäktiges inriktningsmål och kommunens strategiska mål är de
som presenteras i denna rambudget (ändringar från kommunfullmäktige i
juni införda).

Justerandes signatur
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Dnr KS 2012-000148

Ny rambudget 2013, plan 2014-2015
8

nämnderna utifrån de mål och direktiv som anges i rambudget ska besluta
om verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Nämnden ska i
underliggande mätbara mål och eller nyckeltal/indikatorer kunna mäta hur
väl man uppfyller dessa mål. Nämnden ska besluta om dessa mål som en
del av sin detaljbudget för 2013.

9

nämnderna under 2013 skall återrapportera sitt arbete med att uppnå
målen i delårsrapport efter 6 månader samt i bokslut . Dessa rapporter
skall innehålla (en prognos för) måluppfyllelse för nämndens övergripande
mål och i den mån nämnden anser det nödvändigt, en redovisning av
uppnådda underliggande mål. För uppföljningen i delårsrapporten får
nämnden göra en kvalitativ /verbal uppföljning av målen. I bokslut skall en
mer fullödig uppföljning göras, där nämnden genom uppnådda resultat i
underliggande mål skall kunna härleda i vilken omfattning man nått
måluppfyllelse för de av fullmäktige beslutade målen.

10

en borgensavgift ska tas ut av KBAB, som ersättning för att kommunen
står för en generell borgen för bolagets lån och även därigenom möjlighet
för bolaget att låna till mer förmånliga villkor än vad som annars varit
möjligt. Borgensavgiften ska för år 2013 vara cirka 1,8 mkr. Exakt storlek
bestäms av aktuell låneskuld och räntenivåer.

11

ge i uppdrag åt kommunstyrelsen att senast till fullmäktiges möte 27
februari 2013 anmäla kommunens samlade budgetdokument/verksamhetsplan, inklusive de ändringar som gjorts i de ekonomiska
ramarna enligt ovan.
________

GENERELLA BUDGETDIREKTIV:
Koncernperspektivet:
Denna rambudget bygger på att inga nya tomtområden exploateras under
planperioden.
Med utgångspunkt i att ingen ytterligare exploatering/tomtförsäljning sker i
södra Ås, får barn- och Utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden
får i gemensamt uppdrag att inom ramen för detaljbudgetarbetet ta fram
gemensam prognos över antalet barn och unga som behöver service i form av
barnomsorg och skola de kommande 3 åren. Driftbudgetar och
investeringsnivåer skall anpassas därefter.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2012-000148

Ny rambudget 2013, plan 2014-2015
Kommunstyrelsen får i uppdrag att parallellt med detaljbudgetarbetet ta fram en
särredovisning av konsekvenserna av en exploatering av Sånghusvallen
etapp 4. Detta ska innefatta en prognos för takt i tomtförsäljning (inkl förändring
av antalet barn) som i möjligaste mån innebär så litet behov som möjligt av
ytterligare verksamhetslokaler för skola och barnomsorg. Det ska även
innefatta ett beräknat behov av - trots allt - tillkommande verksamhetslokaler.
BUDGETDIREKTIV TILL NÄMNDERNA:
Utifrån de ekonomiska ramarna, beslutade mål, liksom de strategiska målen
och inriktningsmålen, ska nämnder och styrelsen arbeta fram detaljbudgetar
och återkomma till kommunstyrelsens oktobersammanträde med budget för
2013 (plan för 2014—15). Konsekvenserna av förslagen ska redovisas.
Samtidigt ska arbetet med direktiv för 2011 och 2012 redovisas.
Samtliga nämnder och styrelsen ska utarbeta verksamhetsmål direkt kopplade
till det strategiska folkhälsomålet för barn och unga.
Nya direktiv kan tillkomma under hösten 2012.
Arbetet med KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) och liknande jämförelser ska
göras även fortsättningsvis för att utvecklings- och förbättringsmöjligheter
lättare ska kunna identifieras. Kvalitetssmarta och kostnadseffektiva lösningar
ska eftersträvas.
Kommunens arbete ska genomsyras av koncerntänkande.
Kommunfullmäktige:
Oförändrad ram. Oförändrat antal möten. Strukturen för fullmäktigemötena ses
över.
Revisionen:
Återgång till basbudget. För 2012 fanns extra anslag.
Valnämnden:
Utökad ram för 2014, då både EU-val och allmänna val hålls.
Överförmyndarnämnd:
Oförändrad ram.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2012-000148

Ny rambudget 2013, plan 2014-2015
Kommunstyrelsens verksamheter:
Ramökning med 1,4 mkr för obudgeterad länstrafik 2013—15.
Kostnadsminskning och möjligheter till effektiviseringar inklusive samordning
med skolskjutsar analyseras under hösten 2012. Ramminskning med 0,1 mnkr.
Tillförs från indexreserv 0,8 mnkr. Ny ram 55,8 mnkr.
Jämtlands Räddningstjänstförbund:
I ramen, som framgår av driftsammandraget, ingår IVPA (I Väntan På
Ambulans). Ramen har uppdaterats med senast tillgängliga information.
Jämtlands Gymnasieförbund:
De ekonomiska ramarna är uppdaterade med senaste elevprognoser och
platspriser.
Socialnämnden:
Socialnämnden tilldelas för 2013 en ramökning med 4,1 mkr för bl a ökade
behov inom hemtjänsten. Ytterligare 2,7 mnkr tillförs efter begäran från
nämnden. Tillförs från indexreserv 0,8 mnkr. Ny ram 242,7 mnkr.
Barn- och Utbildningsnämnden:
Ramen tillförs 1,3 mnkr från indexreserv. Ny ram 238,8 mnkr.
Samhällsbyggnadsnämnden:
Ramen tillförs 2,5 mnkr efter begäran från nämnden. Tillförs från indexreserv
1,7 mnkr. Ny ram 135,1 mnkr.
En ny lista på tänkbara fastigheter för försäljning tas fram.
Källsortering inom kommunens egenverksamhet införs under 2012.
De större satsningar på energisparinvesteringar (EPIIR) som påbörjades under
2010 ska fortsätta. Denna typ av investering har likt exploateringsinvesteringar
en typ av intäktssida. För energiåtgärder handlar det ofta om en besparing till
följd av minskad energiförbrukning.
En samlad redovisning av dessa åtgärder skall upprättas och presenteras
årsvis i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Bygg- och Miljönämnd:
Oförändrad ram.
Justerandes signatur
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Dnr KS 2012-000148

Ny rambudget 2013, plan 2014-2015
Kommunstyrelsens förfogande- och projektfinansieringsanslag:
Kommunstyrelsens förfogandeanslag sänks med 300 tkr år 2013. Ny ram 300
tkr.
Kommunstyrelsens anslag för projektfinansiering sänks med 534 tkr år 2013.
Ny ram 1 466 tkr.
Ramar för nämnderna 2013 i sammanfattning:
Kommunfullmäktige
Revisionen
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Kommunstyrelsen
Räddningstjänstförbundet
Jämtlands Gymnasium
Socialnämnden
Barn- och
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Bygg- och Miljönämnden

1,9 mkr
0,9 mkr
0,4 mkr (avser
2014)
1,3 mkr
55,8 mkr
16,3 mkr
62,3 mkr
242,7 mkr
238,8 mkr
135,1 mkr
3,1 mkr

INVESTERINGAR:
För att vara aktuell ska investeringsbudgeten halvårsvis redovisas i
kommunstyrelsen.
Det ekonomiska läget gör att utrymmet för nya satsningar de kommande åren
är ytterst begränsat. Nödvändiga investeringar och investeringar som ger nya
skatteintäkter prioriteras framför investeringar som ger ökade driftskostnader.
Idrottshall i Änge: I samarbete med föreningslivet och näringslivet ska
kommunen arbeta fram en lösning för en idrottshall som är funktionell för skola
och föreningslivet. Investeringsbudgeten omfattar medel för att medfinansiera
en hall i Änge. Investering i en större idrottshall kräver medfinansiering från
näringslivet och föreningslivet i likhet med den samverkan som sker kring
idrottshallarna i Ås och Nälden.

Justerandes signatur
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Dnr KS 2012-000148

Ny rambudget 2013, plan 2014-2015
Förskolor i Åsområdet: Eventuella investeringar ska avvägas i förhållande till
behov och tillgång till andra lokaler. Barn- och utbildningsförvaltningen får
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda
alternativa lösningar för att klara toppar.
”Konsumhuset” i Krokom: Samhällsbyggnadsförvaltningen ska utreda olika
möjligheter för användning och utveckling av fastigheten på både kort och
längre sikt. Fastigheten ska vara en tillgång för både näringsidkare, föreningsliv
och kommunen i framtiden. Samverkan och samnyttjande ska vara ledord.
Byggnaden ska i möjligaste mån nyttjas i nuvarande skick i avvaktan på
långsiktig utveckling av fastigheten.
Nybyggnation av badhus i Krokom: Projektet stryks ur investeringsbudgeten då
utrymme saknas under överskådlig tid.
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C, Mi Bringsaas, S, Jörgen Blom, V, Rolf Lilja,
S, och Owen Laws, Mp.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslagets 11 punkter.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2012-000261

Kommunstyrelsens mål 2013
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen antar nedanstående mål för styrelsen, 2013 inklusive
redaktionella ändringar.
______

Framtid
Majoriteten i Krokoms kommun bygger vidare på den politiska plattformen som
arbetades fram under förra mandatperioden.
Majoriteten vill prioritera arbetet med att stärka Krokoms kommun genom att
utveckla näringslivet. Frågor som står högt på agendan är kvalitetsutveckling i
omsorg och skola, utbyggnad av bredband samt miljöfrågor.
Inom både omsorg och skola fokuseras vikten av god och näringsriktig mat
varför en måltidspolicy tagits fram. Arbetet med kvalitetsutveckling handlar
bland annat om behöriga lärare i skolan och om att både lärare och elever ska
få en egen dator.
Näringslivsutveckling i kommunen handlar om att ge förutsättningar för
befintliga företag att utvecklas och nya att etableras. Det ger jobb och
försörjning för fler kommuninnevånare.
Majoriteten kommer att satsa extra på att utveckla arbetet med ungdomsfrågor.
En metod att arbeta med ungdomars inflytande är via ett åsiktstorg.
Ungdomskulturrådet står bakom många bra arrangemang.
Mål- och verksamhetskonferens samt budgetberedning genomförs enligt
antagen ekonomi- och planeringsprocess under våren varje år.
Budgetkonferens/strategimöte med Ks- och nämndpresidier samt
kommunchefens ledningsgrupp hålls för dialog om övergripande, långsiktiga
och strategiska frågor.
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Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter. Fr o m 1 januari 2011 har kommunstyrelsen en regeringsmajoritet bestående av C, M, Mp, Kd och Fp. C innehar
ordförandeposten och M 1:e vice ordförande. 2:e vice ordförande kommer från
S, som tillsammans med V utgör opposition.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000261

Kommunstyrelsens mål 2013

Verksamhetsplan 2013
Kommunstyrelsens strategiska mål
Folkhälsa
Mål: Kommunstyrelsens verksamheter ska följa konventionen om barns
rättigheter genom att genomföra "barncheck" vid framtagande av
beslutsunderlag.
Mål: Folkhälsorådet ska samordna kommunens övergripande
folkhälsoarbete, barnkonventionsarbete samt mobilisering mot droger
och brottsförebyggande verksamhet.
Mål: Kursdeltagare inom SFI ska få sådana kunskaper i svenska språket, om
den svenska kulturen och svenskt samhällsliv så hon/han kan klara
vardagsliv, yrkesliv och vidare utbildning.
Gott bemötande och god tillgänglighet
Mål: Kommunstyrelsens tjänster internt och externt ska kännetecknas av god
service, gott bemötande och rättssäker hantering.
Mål: Kommunstyrelsen ska styra och kvalitetssäkra IT-stöd inom Krokoms
kommun så att förvaltningarnas verksamhetsmål stöds.
Mål: Lättillgänglig och uppdaterad information till medborgaren.
Demokrati
Mål: Medborgardialog ska genomföras i beslutsprocesser med tydlig
utgångspunkt i kommunens profil och ledord med särskilt fokus på
ungdomar.
Mål: Kommunstyrelsen ska bidra med kunskap och metoder till
Kommunfullmäktige och övriga förvaltningar i arbetet med
medborgardialog.
Trygghet
Mål: Kommunstyrelsen ska genomföra, administrera och bidra i analysen av
medborgarundersökning som ligger till grund för samtliga nämnders
planering.
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Utdragsbestyrkande
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Ks § 157 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 november 2012

Sida
15

Dnr KS 2012-000261

Kommunstyrelsens mål 2013
Tillväxt och utveckling
Mål: Kommunstyrelsen ska samverka, initiera och utveckla nya
vuxenutbildningar utifrån efterfrågan av individ och arbetsmarknad.
Mål: Företagsetableringar i Åsbacken
Mål: I undersökning avseende näringslivsklimat (Insikt) ska nöjd kundindex
ligga över kommunernas medelvärde.
Mål: En bredbandsstrategi ska utarbetas under året.
Mål: Genom projektet Vaajma ska kommunstyrelsen i samverkan med
Strömsund, Lierne och Røyrvik verka för inflyttning, företagande och
rivande av gränshinder i Hotagenområdet.
Mål: Kommunstyrelsen arbetar för att Krokoms kommun ska få en tydlig
miljöprofil. Nu gällande miljöpolicy och klimatstrategi ska ses över.
Krokoms kommun som arbetsgivare
Mål: Ohälsotalen inom Kommunstyrelsens verksamheter ska sänkas till högst
4 % sjukfrånvaro för 2013.
Mål: Kommunstyrelsens verksamheter reflekterar och agerar utifrån ett
genusperspektiv i verksamhetsprocesser. (4R)
Krokoms kommun som länsaktör
Mål: Via delägande i MidSweden Science Park (MSSP) ska
kommunstyrelsen aktivt verka för kopplingen mellan
forskning/innovation, utbildning, företagande och arbetsmarknad.
Mål: Företagen i Krokom ska ha kunskap om MSSP och Peak Innovation.
Mål: Kommunstyrelsen ska genom sin finansiering av kollektivtrafiken bidra
till att uppfylla det nationella målet som säger att resandet ska
fördubblas till 2020 jämfört med 2006.
Mål: Möjligheten att linjelägga skolskjutsar ska bereda fler att åka kollektivt.
Finansiella mål
Mål: Kommunstyrelsens politiker ska ha månatlig information om nämndernas
utveckling så att de kan på ett tillfredsställande sätt leda och samordna
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över
verksamheten.
Mål: I syfte att kvalitetssäkra den ekonomiska styrningen i kommunen ska ett
nytt reglemente för ekonomistyrning vara framtaget och beslutat av
kommunfullmäktige senast i juni 2013.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000261

Kommunstyrelsens mål 2013
Volymuppgifter
Ordförande (0,8)
1:e v. ordförande (0,5)
2:e v. ordförande (0,4)
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Owen Laws, Mp, Rolf Lilja, S, Maria Jacobsson, S, Jörgen Blom,
V, Christer Toft, S, Cristine Persson, C, Mi Bringsaas, S och Maria Söderberg,
C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget med en del redaktionella ändringar, som
föreslår kommunstyrelsen anta ovanstående mål för styrelsen, 2013.
Efter proposition på grundförslaget, inklusive redaktionella ändringar, finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Protokollsanteckning från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
Oppositionen, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, ställer sig bakom
kommunstyrelsens mål men ställer sig inte bakom den politiska texten, som
står i början av paragrafen, under rubriken ”Framtid”.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Sara Strandberg, administrativ chef
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2012-000251

Riktlinjer gällande alkoholservering
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige antar förslaget om riktlinjer gällande alkoholservering,
enligt socialnämndens förslag.

2

Riktlinjerna revideras i början av varje mandatperiod, enligt
socialnämndens förslag.

3

”Ungdomar/barnfamiljer” byts ut mot ”ungdomar under 18 år”, under
rubriken 4.4, Idrott och alkoholservering, stycke 2.
_______________________________________________________________
Bakgrund
En ny alkohollag trädde i kraft den 1 januari 2012. Med anledning av den nya
lagen har riktlinjerna reviderats och uppdaterats för att anpassas till det nya
regelverket.
Riktlinjerna ska spegla kommunens nuvarande uppfattning och ambitionsnivå
om serveringstillstånd och folkölsservering eller försäljning.
Underlag för beslut
Förslag om riktlinjer för serveringstillstånd och folköl, 25 september 2012
Socialnämnden 18-19 september 2012, § 104
Yrkanden/förslag
Owen Laws, Mp, vill i ändringsyrkande, under rubriken 4.4 ”Idrott och
alkoholservering”, stycke 2, byta ut orden ”ungdomar/barnfamiljer” mot
”ungdomar under 18 år”.
Yttrar sig gör också Cristine Persson, C, Maria Jacobsson, S, Christer Toft, S,
Maria Söderberg, C, och Jörgen Blom, V.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000251

Riktlinjer gällande alkoholservering
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
förslaget om riktlinjer gällande alkoholservering. Riktlinjerna revideras i början
av varje mandatperiod. Till det har kommit ett ändringsyrkande om att byta ut
”ungdomar/barnfamiljer” mot ”ungdomar under 18 år”, under rubriken 4.4, Idrott
och alkoholservering, stycke 2.
Ordförande kommer först att ställa proposition på ändringsyrkandet och sedan
ställs proposition på grundförslagets övriga delar.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på ändringsyrkandet mot grundförslagets skrivning, i
motsvarande del, finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
ändringsyrkandet.
Efter proposition på grundförslaget, i övriga delar, finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000250

Avgifter för serveringstillstånd
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige antar revidering av ansöknings- och tillsynsavgifter
gällande serveringstillstånd enligt socialnämndens förslag, 6 september
2012.

2

Kommunfullmäktige antar revidering av tillsynsavgift, folköl och tobak,
enligt socialnämndens förslag 6 september 2012.

3

Kommunfullmäktige antar avgift om kunskapsprov enligt socialnämndens
förslag, 6 september 2012.

4

Kommunfullmäktige antar avgift om ansvarsfull alkoholservering per
deltagare enligt socialnämndens förslag, 6 september 2012.

5

Kommunfullmäktige avslår begärd anslagstäckning med 250.000 kronor
då kostnaden finns i socialnämndens rambudget.
______________________________________________________________
Bakgrund
Den nya alkohollagen innebär bland annat att en översyn av alla tillsyns- och
ansökningsavgifter måste genomföras.
Rätten att ta ut avgifter framgår av alkohollagen 8 kap 120 § Alkohollagen.
Avgifterna ska svara mot kostnaderna för tjänster eller nyttigheter som
kommunen tillhandahåller (självkostnadsprincipen).
Kommunala avgifter enligt självkostnadsprincipen behöver inte motsvara den
exakta kostnaden i varje enskilt fall. Det är de totala avgiftsintäkterna som ska
balanseras mot kommunens kostnader, vilket dock inte tillåter orimliga
skillnader i avgiftsuttaget.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 4 september 2012
Förslag Ansökningsavgifter 2012-06-26
Förslag Ansökningsavgifter 2012-09-06
Nyheter i den nya Alkohollagen
Socialnämnden 18-19 september 2012, § 103

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000250

Avgifter för serveringstillstånd
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Cristine Persson, C, Christer Toft, S, Owen Laws, Mp, Mi
Bringsaas, S, Rolf Lilja, S, och Göte W Swén, M.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslagets fem punkter.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Protokollsanteckning från Miljöpartiet
Miljöpartiet anser att samhället inte ska subventionera konsumtion av alkohol
och tobak. Samtidigt är det svårt att fullt överblicka följderna av dagens förslag
till kommunfullmäktige, om full kostnadstäckning för serveringsavgifter m m.
Socialnämndens förslag innebär en kraftig höjning av kostnadstäckningsgraden. Det är rimligt att utvärdera hur detta slår innan subventionerna minskas
ytterligare.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000246

Igångsättningstillstånd för nyanskaffning av slamavvattnare vid Hissmofors
avloppsreningsverk
________
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för nyanskaffning av
slamavvattnare inkl rivning och montering till en kostnad av ca 900.000
kronor.

2

Medel för anskaffning och anläggande tas ur VA-verksamhetens
investeringsbudget via omprioriteringar.
_________________________________________________________
Bakgrund
Oscar Aspman, renhållningsansvarig redovisar ärendet.
Befintlig slamcentrifug har varit i drift i snart 30 år. Normal avskrivnings-tid för
sådan maskinutrustning är 8-10 år. Ytterligare renovering av centrifugen skulle
vara en kortsiktig lösning och bedöms inte vara ekonomiskt eller miljömässigt
hållbart.
En ny avvattnare typ Huber skruvpress bedöms vara ett fördelaktigare
alternativ.
En jämförelse av driftkostnader mellan de båda alternativen visar att
Huberalternativet vid optimala förhållanden kan ge besparingar på
50.000 -70.000 kronor per år.
I samband med investeringen kommer även uttransporten av slam att ändras,
då en slamtransportör installeras och ett nytt slamflak anskaffas.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 18 september 2012, § 70.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000246

Igångsättningstillstånd för nyanskaffning av slamavvattnare vid Hissmofors
avloppsreningsverk
________
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yttrar sig.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen bevilja
igångsättningstillstånd för nyanskaffning av slamavvattnare inkl rivning och
montering till en kostnad av ca 900.000 kronor. Medel för anskaffning och
anläggande tas ur VA-verksamhetens investeringsbudget via omprioriteringar.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 november 2012
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Dnr KS 2012-000270

Yrkesvuxplatser 2013
Kommunstyrelsens beslut
1

Krokoms kommun ansöker, i samverkan med de kommuner i länet som så
önskar, gemensamt om Yrkesvuxplatser med statsbidrag för att bedriva
yrkesinriktad gymnasial yrkesutbildning 2013. Östersunds kommun är den
sökande kommunen.
____

Bakgrund
Kjell Sundström, komvux, redovisar ärendet.
Skolverket aviserar nu möjligheten för kommuner att söka Yrkesvux platser
2013 med statsbidrag för att bedriva yrkesinriktad gymnasial yrkesutbildning enl
(prop. 2012/13:1) och utifrån bestämmelser i förordningen (2009:43)
Här ges möjlighet för enskild kommun, kommuner i samverkan eller
kommunalförbund att söka dessa bidrag.
För åren 2009, 2010, 2011 och 2012 gjordes i Jämtlands län en gemensam
ansökan, för att genomföra yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning där 6 av 8
kommuner i länet sökte tillsammans. Östersund var den sökande kommunen
och övriga ingick via samverkansavtal.
Inför ansökan om Yrkesvuxplatser kräver Skolverket att ett beslut om detta tas i
styrelsen för utbildningen samt att beslutet också innehåller om kommunen
ämnar söka i samverkan med annan/andra kommuner.
Barncheck
Ej relevant för beslutet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 7 november 2012

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000270

Yrkesvuxplatser 2013
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Maria Jacobsson, S, Owen Laws, Mp, Mi Bringsaas, S, Rolf Lilja,
S, och Göte W Swén, M.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen att Krokoms
kommun ansöker, i samverkan med de kommuner i länet som så önskar,
gemensamt om Yrkesvuxplatser med statsbidrag för att bedriva yrkesinriktad
gymnasial yrkesutbildning 2013. Östersunds kommun är den sökande
kommunen.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kjell Sundström, kommunal vuxenutbildning

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2012-000271

Rutin för handläggning av motioner och medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
1

Rutinen återremitteras för ytterligare utredning i kommunfullmäktiges
presidium.
_______________

Bakgrund
Krokoms kommun behöver inrätta fungerande rutiner för handläggning av
motioner och medborgarförslag. Hanteringen ska bli snabbare och
kvalitetssäkras. Rutinen ska vara förvaltningsövergripande. Enligt
Kommunallagen 5 kap. 33 § ska en motion eller ett medborgarförslag beslutas
inom ett år. Krokoms kommuns ambition för de medborgarförslag som kan
hanteras i nämnd bör ligga inom 3-6 månader.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 22 oktober 2012
Rutin för handläggning av motioner och medborgarförslag
Yrkanden/förslag
Mi Bringsaas, S, yrkar på återremiss för ytterligare utredning i kommunfullmäktiges presidium.
Yttrar sig gör också Owen Laws, Mp.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen anta rutin
för hantering av motioner och medborgarförslag. Till det har kommit ett
återremissyrkande för ytterligare utredning i kommunfullmäktiges presidium.
Ordförande kommer först att ställa proposition på det formella yrkandet om
återremiss.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 162 (forts)
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Rutin för handläggning av motioner och medborgarförslag
Efter proposition på återremiss av ärendet finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktiges presidium
Kommunstyrelsens presidium

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2012-000241

Ansökan om återkallelse av tillstånd enligt 24 kap. 3 § miljöbalken gällande
Långforsens kraftverk, fastigheten Österulvsås 3:5
_____
Kommunstyrelsens beslut
1

Krokoms kommun avstår från att yttra sig över Kammarkollegiets utkast till
ansökan.
____________

Bakgrund
Älvräddarnas samorganisation har begärt att Kammarkollegiet tillser att
eventuellt tillstånd för Långforsens kraftstation återkallas.
Underlag för beslut
Kammarkollegiets ansökan
Presidiets förslag till beslut
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till grundförslaget som föreslår att Krokoms kommun
avstår från att yttra sig över kammarkollegiets utkast till ansökan.
Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C, Jörgen Blom, V, och Owen Laws, Mp.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta att
Krokoms kommun avstår från att yttra sig över Kammarkollegiets utkast till
ansökan.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000241

Ansökan om återkallelse av tillstånd enligt 24 kap. 3 § miljöbalken gällande
Långforsens kraftverk, fastigheten Österulvsås 3:5
_____
Protokollsanteckning från Vänsterpartiet
Vänsterpartiet anser att politiska frågor rörande Jämtkraft AB ska ske i
kommunfullmäktige, som är ägare.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kammarkollegiet
Bygg- och miljönämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000279

Utarbetande av bredbandsstrategi
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen utarbetar en bredbandsstrategi.

2

Kommunchefen ansvarar och återrapporterar till kommunstyrelsen i
mars 2013.

Bakgrund
Krokoms kommun har en mycket spridd befolkningsstruktur. Kommunen är
också mycket stor till ytan. Detta innebär långa avstånd för många människor
och företag. Tillgång till fungerande Internet ger nya möjligheter och är särskilt
viktigt för företag och boende i en stor och till viss del glest bebyggd kommun.
Regeringen har 2009 antagit en Bredbandsstrategi för Sverige. I denna anges
att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband
om minst 100 Mbit/s. Vidare anges att det är viktigt att företag och hushåll i alla
delar av landet kan dra nytta av de möjligheter som kraftfullt bredband ger.
Redan år 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband med den hastigheten.
För att de hushåll och företag som finns i de mer glesbebyggda delarna av
landet ska få liknande möjligheter som i övriga landet finns det behov av riktade
insatser. Av den anledningen finns vissa statliga stöd till bredbandsutbyggnad i
områden där en utbyggnad inte bedöms komma till stånd på marknadsmässiga
grunder. EU-strukturfonder kan också komma att användas till finansiering av
bredband.
För att tillgängliga stöd ska nyttjas så effektivt som möjligt arbetar nu
Länsstyrelsen på en länsstrategi för bredband i Jämtlands län och Krokoms
kommuns behöver nu utarbeta en strategi för att kunna påskynda och
underlätta fortsatt bredbandsutbyggnad i kommunen.
Den 13 oktober 2010 antog kommunstyrelsen reviderat IT-infrastrukturprogram
2009-2013.
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V och Maria Söderberg, C.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000279

Utarbetande av bredbandsstrategi
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
utarbetar en bredbandsstrategi. Kommunchefen ansvarar och återrapporterar
till kommunstyrelsen i mars 2013.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Ola Skyllbäck, kommunchef
Kommunstyrelsens presidium

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000025

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat

1

2

3

4

5

6

Dnr KS 12/197
Leveransavtal JamtNät IV, Kommunikation
som tjänst 2008
Dnr KS 12/256
Samarbetsavtal Krokoms kommun och
Intrum Justitia Sverige AB, inkasso samt
Inkassobevakning, 20120901-20140830.
Dnr KS 12/262
Samarbetsavtal Krokoms kommun och KartPartner
Handelsbolag, produktion av och medverkan i
besökskarta över Krokoms kommun
Dnr KS 12/264
Avtal telefontjänst mellan Torsta AB och Krokoms
kommun
Dnr KS 12/267
Avtal, Ramavtal för telefoner, kommunikationsutrustning och tillbehör, datakommunikation, nätverk och telefoni 2008
Dnr KS 12/268
Avtal, Undersökningsverktyget Netigate

Dnr KS 12/276
Godkännande att använda logga/kommunvapen vid
KommITs och Sambruks konferens i Tylösand
_____

7

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Ks ordförande

Ekonomichef

Kommunchef

Kommunchef

Ks ordförande

IT-chef

Ks ordförande
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Dnr KS 2012-000024

Meddelanden
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

2

3

4

5

6

Dnr 3
Länsstyrelsen Jämtlands län: 120910, beslut om undantag från
bestämmelserna i 22 § första stycket jaktförordningen (1987:905, förbud
att medföra skjutvapen vid färd med motordrivet fordon i terräng)
Länsstyrelsen Jämtlands län: 121019, information om hantering av
prövningsrätten enligt 9 kap miljöbalken
Dnr 20
Jämtlands läns landsting: 120917, Medborgardialog Ungas hälsa i
Jämtlands län
Dnr 22
Kommunala handikapprådet: 120924, sammanträdesprotokoll
Dnr 23
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 121005, styrelsens beslut nr 12,
överenskommelse mellan staten och SKL om vissa ersättningar inom
folkhälsoområdet för år 2013
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 121011, pressmeddelande samt
Ekonomirapporten - om kommunernas och landstingens ekonomi, oktober
2012

7

Dnr 24
Regionförbundet Jämtlands län: nyhetsbrev oktober 2012

8

Dnr 28
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan: protokoll 120924

9

10

Justerandes signatur

Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösand: rapport 121001 från Transportgruppen, Vägen till konkurrenskraftiga städer - om transportinfrastrukturens roll
Dnr KS 12/014
Regionförbundet Jämtlands län: protokollsutdrag 120917, trafikutbud
2013, Allmän kollektivtrafik
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000024

Meddelanden

11

12

13

Dnr KS 12/036
Småkom: nyhetsbrev september 2012
Dnr KS 12/039
Högsta Förvaltningsdomstolen: protokoll 121018, överklagning av
Kammarrätten i Sundsvalls dom ang undersökningstillstånd enligt
minerallagen; fråga om prövningstillstånd
Dnr KS 12/245
Krokoms kommuns revisorer: 120917, revisionsrapport, granskning av
delårsrapport 2012

Dnr KS 12/263
14 Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 121023, önskemål om att omfördela
del av bidrag av bygdeavgiftsmedel, Bredbyns byalag
_____

Justerandes signatur
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Dnr KS 2011-000278

Meddelande om pågående motioner och medborgarförslag

1

2

3

4

5

6

Justerandes signatur

Dnr KS 11/205
Medborgarförslag om fler seniorlägenheter i centrala Krokom remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast april 2012.
Förslaget är lämnat för yttrande till Krokomsbostäder samt gruppen för
mellanboende. Förslaget var upp i kommunstyrelsen den 9 oktober men
återremitterades för vissa förtydliganden.
Dnr KS 11/361
Motion från Christer Toft, S, om ”Rätt kompetens för att möta kommande
vårdbehov i kommunerna och landstinget”.
Besvaras i kommunfullmäktige senast den 28 november 2012. Hos
socialnämnden för beredning.
Dnr KS 12/154
Medborgarförslag – Öppna kommunstyrelsemöten remitteras till
kommunstyrelsen. Ärendet beslutas i kommunfullmäktige senast april/maj
2013. Gunnar Hellström, C, kommer med förslag till gruppledarträff.
Dnr KS 12/222
Motion angående beslutsprocess vid upprättande av avtal med
Migrationsverket/Staten genom länsstyrelsen i Jämtlands län remitteras
till socialnämnden. Motionen ska vara besvarad i
kommunfullmäktige senast den 25 september 2013.
Dnr KS 12/217
Motion om igångsättningstillstånd för och exploatering av detaljplan för
Hissmon 1:231 ”Kvarna” B3/B4 remitteras till samhällsbyggnadsnämnden.
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.

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000278

Meddelande om pågående motioner och medborgarförslag

7

8

Dnr KS 12/266
Motion – Boenden för alla, från majoriteten, Centerpartiet,
Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna
Motionen remitteras till kommunstyrelsen och den ska vara besvarad
kommunfullmäktige senast den 24 oktober 2013.
Dnr KS 12/258
Motion - Frivillig flyktingmottagning, från Sverigedemokraterna.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen och den ska vara
besvarad i kommunfullmäktige senast den 24 oktober 2013.

Dnr KS 12/248
Medborgarförslag – Sopsortering på skolor och kommunhus.
Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden och det
beslutas i kommunfullmäktige senast den 24 oktober 2013.
_____
9

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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