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Sammanträdesdatum

10 september 2014
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Almdalen, Krokom, onsdagen den 10 september 2014, kl 08.30-15.15

Beslutande

Ledamöter

Maria Söderberg, C, ordf
Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf
Rolf Lilja, S, 2:e vice ordf
Ulf Jonasson, C
Elisabeth Svensson, M, tjg ers för Mikaela Munck af Rosenschöld, C,
§§ 139-140
Leif Olsson, C, tjg ers för Mikaela Munck af Rosenschöld, C, §§ 140-149
Owen Laws, MP
Jonne Danielsson, FP
Lena Persson, KD
Maria Jacobsson, S
Christer Toft, S
Eva Handmark, S, §§ 139-144
Katarina Rosberg, S, tjg ers för Eva Handmark, S, §§ 145-149
Mi Bringsaas, S
Jörgen Blom, V
Övriga närvarande

Ola Skyllbäck, kommunchef
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare
Elisabeth Svensson, M, ej tjg ers §§ 141-143, Jan Runsten, MP, Katarina
Rosberg, S, ej tjg ers §§ 139-144, Gabriella Carlsson, S

Justerare

Jonne Danielsson och Maria Jacobsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Krokom 15 september 2014

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

§§ 139-149

Anette Lihuvudh
Ordförande

Maria Söderberg
Justerare

Jonne Danielsson

Maria Jacobsson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

10 september 2014

Datum då anslaget sätts upp

16 september 2014

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Underskrift

Anette Lihuvudh

Sista dag för överklagan

7 oktober 2014
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Sammanträdesdatum

10 september 2014
Kommunstyrelsen

§ 139

Dnr 2014-000022

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1
Tilläggsanslag socialnämnden, ärende 5, och arbetsordning för
kommunfullmäktige, ärende 6, plockas bort från dagens
föredragningslista. Dessa ärenden kommer till kommunstyrelsen den
24 september 2014.
2

I övrigt godkänns föredragningslistan.

_____
Kopia till
Kommunstyrelsen 24 september 2014

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 september 2014
Kommunstyrelsen

§ 140

Dnr 2014-000012

Informationer
*

Samordningsförbundet
Åke Rönnberg, förbundschef

*

Översiktsplan
Anne Dahlgren, stadsarkitekt

*

Delårsrapport, en kortare ekonomisk rapport
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Tilläggsanslag socialnämnden
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Arbetsordning kommunfullmäktige
Diskussion

*

LLU enligt Leadermetoden
Anna-Carin Svedén, näringslivschef

*

Arrendefråga i Kaxås

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 september 2014
Kommunstyrelsen

§ 141

Dnr 2014-000213

Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden, LLU
Kommunstyrelsens beslut
1
Krokoms kommun har som avsikt att stötta det fortsatta leaderarbetet
tillsammans med Östersund, Åre, Berg och Härjedalen.
2

Lisa Sallin, M, och Maria Jacobsson, S, utses till representanter att
ingå i interimsstyrelsen.

3

Krokoms kommun finansierar förstudien med 80.000 kronor (förskott).
Medlen tas ur projektmedelsfonden.
_______

Bakgrund
För att kunna delta i kommande LLU måste en ny förening bildas och en
utvecklingsstrategi skrivas. För att skriva utvecklingsstrategin finns
förstudiemedel att söka från Jordbruksverket. Det som nu diskuteras är att
bilda ett nytt område och ny förening inför nästa programperiod. Det nya
området är tänkt att innefatta hela Krokoms kommun, delar av Östersunds
kommun, hela Bergs kommun, hela Åre kommun och Härjedalens kommun
(förutom en del som tillhör Hälsingebygdens LLU).
Den nya föreningen är tänkt att bildas före den 22 september för att
föreningen sedan ska kunna ansöka om förstudiemedel. Förstudiemedlen är
tänkta att täcka kostnad för framskrivande av en utvecklingsstrategi i det nya
området. Till föreningen behövs en tillfällig interimsstyrelse och alla
deltagande kommuner ska utse en alternativt två politiker. De kommer att
agera ledningsgrupp för skriv- och referensgruppen.
För att arbetet ska starta behövs en avsiktsförklaring från de kommuner som
kommer att ingå. Där meddelar kommunen att den har som avsikt att stötta
det fortsatta arbetet för att forma leaderverksamheten i det tänkta området
inför perioden 2014-2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 september 2014
Kommunstyrelsen

§ 141 (forts)

Dnr 2014-000213

Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden, LLU
De kommuner som vill vara med i förstudien delar på 400.000 kronor vilket
innebär 80.000 kronor per deltagande kommun i förskottsbetalning.
Kommunerna kan räkna med att få pengar tillbaka då förstudiemedel
kommer att rekvireras från Jordbruksverket i efterskott. Det krävs dock en
offentlig medfinansiering på 33%.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 10 september 2014
Förslag som läggs på mötet
Majoriteten, C, M, MP, FP, KD, utser Lisa Sallin, M, att ingå i
interimsstyrelsen.
Oppositionen, S, V, utser Maria Jacobsson, S, att ingå i interimsstyrelsen.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun har
som avsikt att stötta det fortsatta leaderarbetet tillsammans med Östersund,
Åre, Berg och Härjedalen. Två representanter från kommunstyrelsen utses
till att ingå i interimsstyrelsen. Krokoms kommun finansierar förstudien med
80.000 kronor (förskott). Medlen tas ur projektmedelsfonden. Till det har
kommit förslag från majoriteten att utse Lisa Sallin, M, som representant i
interimsstyrelsen samt förslag från oppositionen att utse Maria Jacobsson, S,
som representant i interimsstyrelsen.
Efter fråga på grundförslaget och valda representanter till interimsstyrelsen
finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Anna-Carin Svedén, näringslivschef
Hans Morén, ekonom
Lisa Sallin och Maria Jacobsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6(28)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 september 2014
Kommunstyrelsen

§ 142

Dnr 2014-000231

Översiktsplan, Krokom - Utställningsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1
Kommunstyrelsen beslutar ställa ut den kommunomfattande
översiktsplanen för granskning, under tiden 22 september till och med
den 23 november 2014.
Bakgrund
Krokoms kommun har upprättat ett förslag till en kommunomfattande
översiktsplan.
Planen har under tiden den 17:e februari 2014 till och med den 30:e april
2014 varit på samråd.
Synpunkter har skriftligen lämnats på förslaget. Samrådsmöten har hållits
runt om i kommunen.
En särskild samrådsredogörelse har upprättats, där inkomna synpunkter,
kommunens kommentarer samt förändringar som införts i planhandlingen
utifrån samrådsförslaget, redovisas.
Översiktsplanen föreslås ställas ut för granskning, enligt 3 kap. 12 §, Planoch Bygglagen under tiden 22 september till och med den 23 november
2014.
Underlag för beslut
Samrådsredogörelse
Utställningshandling
Tjänsteutlåtande 9 september 2014
Förslag som läggs på mötet
Maria Jacobsson, S, föreslår att utställningstiden också läggs upp i
beslutstexten.
Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 september 2014
Kommunstyrelsen

§ 142 (forts)

Dnr 2014-000231

Översiktsplan, Krokom - Utställningsbeslut
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att ställa ut översiktsplanen för granskning. Till det har kommit ett
tilläggsförslag om att utställningstiden också läggs upp i beslutstexten.
Ordförande kommer att fråga på grundförslaget tillsammans med
tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget tillsammans med tilläggsförslaget finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Anne Dahlgren, stadsarkitekt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 september 2014
Kommunstyrelsen

§ 143

Dnr 2014-000288

Äldreomsorgsplan
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1
Kommunfullmäktige godkänner äldreomsorgsplanen.

Bakgrund
Äldreomsorgen utgör en dominerande del av den kommunala välfärden.
Vilken planering behöver genomföras mot bakgrunden att antalet 65 år och
äldre ökar i antal, målgruppens behov och önskemål förändras och
lagstiftningen reformeras? Hur kan kvaliteten i vård och omsorg om äldre
säkras och förbättras? Hur kan kommunens kostnader för äldreomsorg
komma att påverkas?
Äldreomsorgsplanen är ett instrument för att styra och förbättra kommunens
äldreomsorg både på kort och lång sikt och är antagen av
kommunfullmäktige och socialnämnd. Den beskriver nuläge, politiska mål
och utvecklingsstrategier kring omsorgen om äldre. Grunden utgörs av de
mål, visioner och uppdrag som beslutats av kommunfullmäktige och
socialnämnd. Äldreomsorgsplanen har tagits fram av en arbetsgrupp inom
Socialförvaltningen med socialnämndens arbetsutskott som styrgrupp.
Förslaget har sedan skickats på remiss till kommunens
pensionärsorganisationer, pensionärsråd, politiska partier, samisk fokusgrupp
samt Krokoms internationella vänskapsförening och justerats efter inkomna
synpunkter och förslag. Planen ersätter inte gällande lagstiftning på området.
Äldreomsorgsplanen ska styra verksamheternas utveckling under perioden
2014 till 2024 och vara vägledande i de politiska och verksamhetsmässiga
besluten när det gäller boende, service, vård och omsorg om äldre, men
också finnas med i det dagliga arbetet.
Allmänhet och intressenter kan i äldreomsorgsplanen hämta information om
kommunens framtidsvisioner och tankar kring äldreomsorgen, planen
kommer att finnas tillgänglig även i en sammanfattad version.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 september 2014
Kommunstyrelsen

§ 143 (forts)

Dnr 2014-000288

Äldreomsorgsplan
Kopplat till äldreomsorgsplanen finns en aktivitetsplan som revideras
vartannat år. I samband med att äldreomsorgsplanen revideras ska
pensionärsorganisationerna i pensionärsrådet bjudas in för att bidra med
synpunkter. Den färdiga planen skickas till pensionärsorganisationerna i
pensionärsrådet samt fortsättningsvis efter revidering.
Underlag för beslut
Förslag till Äldreomsorgsplan
Förslag som läggs på mötet
Yttrar sig gör Christer Toft, S, Elisabeth Svensson, M, Rolf Lilja, S, Maria
Söderberg, C.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna äldreomsorgsplanen.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 september 2014
Kommunstyrelsen

§ 144

Dnr 2013-000299

Motion - Förenkla språket i fullmäktige och nämnder
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunfullmäktige bifaller motionen.
_______________
Bakgrund
Vid fullmäktiges möte den 25 september 2013 anmäldes en motion med
förslag om att språket i fullmäktige och nämnder ses över. Motionsställarna
skriver bland annat att det i fullmäktiges handlingar finns många krångliga
begrepp och uttryck.
I kommunen pågår ett ständigt arbete att förenkla språket i texter för att göra
att de lättare förstås av mottagaren.
Det finns rättsregler som kräver att tjänsteutlåtanden och andra kommunala
handlingar utformas på ett begripligt sätt. Förvaltningslagens allmänna krav
på handläggning av ärenden slår fast att myndigheten ska sträva efter att
uttrycka sig lättbegripligt (7 § FL). Vidare sägs i offentlighets- och
sekretesslagen att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar,
koder eller liknande som kan försvåra insynen enligt
tryckfrihetsförordningen.
Krokoms kommun använder sig av modellen ”Lättläst” i sina protokoll med
beslutet först och datum i klartext, exempelvis istället för att skriva
2014-03-01 skriver vi 1 mars 2014. Använder man sig av förkortning ska
den skrivas ut i klartext första gången den används.
Enkla program finns, som man kan använda sig av, för att kontrollera att en
text är enkel och har god läsbarhet.
En del förändringar har gjorts i protokoll, med början av senare delen av år
2013. Exempelvis så har rubriken ”Propositionsordning” bytts ut mot
”Beslutsgång” och istället för att säga att ordförande ”ställer proposition”
skriver vi att ordförande ”frågar”. Det är också på gång att byta ut rubriken
”Yrkanden/förslag” mot ”Förslag till beslut på sammanträdet”. Under den
rubriken redovisas ledamotens yrkanden istället som förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 september 2014
Kommunstyrelsen

§ 144 (forts)

Dnr 2013-000299

Motion - Förenkla språket i fullmäktige och nämnder
Det är ju tjänsteutlåtandet som ligger till grund för protokollsparagrafen och
den texten hamnar under rubriken ”Bakgrund”. Utbildning kommer att ges
under hösten 2014 för handläggare och sekreterare i att skriva bra och
tydliga tjänsteutlåtanden, efter en viss mall. Den utbildningen kommer bara
att rikta sig till handläggare och sekreterare. För politikerna kan det vara
lägligt att utbildning ges, i att skriva lättläst i samband med den nya
mandatperioden.
Underlag för beslut
Motion – Förenkla språket i fullmäktige och nämnder
Tjänsteutlåtande 10 september 2014
Förslag som läggs på mötet
Mi Bringsaas, S, föreslår bifall till motionen.
Yttrar sig gör också Gabriella Carlsson, S, och Maria Söderberg, C.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besvara motionen. Till det har kommit förslag om att bifalla motionen.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller motionen.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 september 2014
Kommunstyrelsen

§ 145

Dnr 2014-000216

Projektorganisation - Rätt till heltid, deltid en möjlighet
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att fastställa projektorganisation för projektet
”Rätt till heltid, deltid en möjlighet” med styrgrupp, arbetsgrupp och
referensgrupp i enlighet med förslaget i tjänsteutlåtandet.
2

Kommunstyrelsen beslutar att utse ordförande som kommunstyrelsens
representant i styrgruppen för projektet ”Rätt till heltid, deltid en
möjlighet”.

3

Projektet återrapporteras regelbundet till kommunstyrelsen.

Reservation
Rolf Lilja, S, Maria Jacobsson, S, Christer Toft, S, Katarina Rosberg, S, Mi
Bringsaas, S, och Jörgen Blom, V, till förmån för egna yrkanden.
_____
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2014 om projektet ”Rätt till
heltid, deltid en möjlighet” med start inom verksamheterna vård och omsorg.
Projektet är ett led i att förbättra anställningsvillkoren och att vara en
attraktiv arbetsgivare.
Kommunstyrelsen beslutade den 28 maj 2014 att projektorganisationen ska
fastställas i september 2014 av kommunstyrelsen.
Utifrån de politiska besluten för projektet har syfte, mål och metod
konkretiserats ytterligare samt förslag till projektorganisation tagits fram.
Syfte
*
Öka attraktionskraften för att arbeta inom välfärdstjänster i Krokoms
kommun.
Mål
*
Alla som vill ska få arbeta heltid.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 september 2014
Kommunstyrelsen

§ 145 (forts)

Dnr 2014-000216

Projektorganisation - Rätt till heltid, deltid en möjlighet
*

Förbättra anställningsvillkor, arbetsförhållanden och arbetsmiljö för
medarbetare.

*

Öka jämställdheten genom att möjliggöra heltidsarbete i traditionella
kvinnodominerade yrken.

*

Minska arbetad tid på timlön till motsvarande 100 årsarbetare tom
2015 och högst 50 årsarbetare tom 2019.

*

Effektivisera organisationen för det tillfälliga behovet av personal.

*

Bättre kontinuitet och kvalitet för medborgare.

Metod
*

Införa rätt till heltid , med start inom vård och omsorg.

*

Bilda en kommungemensam pool från och med 1 januari 2015 för att
effektivisera det tillfälliga bemanningsbehovet och ta tillvara
medarbetares hela arbetsutbud.

*

Tillsvidareanställa fler medarbetare i poolen.

Projektorganisation
Styrgrupp
En politiker från kommunstyrelsen
Kommunchef
Personalchef
Projektledare + ev. sakkunniga vid särskilda frågor
Projektgrupp (arbetsgrupp)
Projektledare
Poolchef
Två fackliga företrädare
Representant från personalavdelning + andra sakkunniga vid särskilda frågor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14(28)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 september 2014
Kommunstyrelsen

§ 145 (forts)

Dnr 2014-000216

Projektorganisation - Rätt till heltid, deltid en möjlighet
Referensgrupp
Projektledare
Representant från berörda förvaltningar
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 28 maj 2014, § 91
Kommunfullmäktige 10 juni 2014, § 69
Tjänsteutlåtande 25 augusti 2014
11 § MBL 29 augusti 2014
Förslag som läggs på mötet
Mi Bringsaas, S, föreslår att texten under bakgrund fram till rubriken
Projektorganisation stryks.
Jörgen blom, V, föreslår bifall till Mi Bringsaas, S, förslag.
Yttrar sig gör också Owen Laws, MP, Maria Jacobsson, S, Christer Toft, S,
Lena Persson, KD.
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till punkten 1 i grundförslaget.
Maria Söderberg, C, föreslår att kommunstyrelsens representant i
styrgruppen blir kommunstyrelsens ordförande.
Maria Söderberg, C, föreslår i tillägg att återrapport ges regelbundet i
kommunstyrelsen.
_____
Kommunstyrelsen ajournerar sig för fika och överläggningar klockan 14.2514.50.
_____
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till Mi Bringsaas, S, förslag.
Rolf Lilja, S, föreslår att styrgruppen består av två politiker, som inte ingår i
kommunstyrelsens presidium.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till Rolf Liljas, S, förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15(28)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 september 2014
Kommunstyrelsen

§ 145 (forts)

Dnr 2014-000216

Projektorganisation - Rätt till heltid, deltid en möjlighet
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa projektorganisation för projektet ”Rätt till heltid, deltid en
möjlighet” med styrgrupp, arbetsgrupp och referensgrupp i enlighet med
förslaget i tjänsteutlåtandet. Kommunstyrelsen beslutar att utse en
representant från kommunstyrelsen att ingå styrgruppen för projektet ”Rätt
till heltid, deltid en möjlighet”. Till det har, från majoriteten, kommit bifall
till punkten 1 och förslag att kommunstyrelsens ordförande ingår i
styrgruppen samt att projektorganisationen regelbundet återrapporteras till
kommunstyrelsen. Oppositionen föreslår att texten under bakgrund fram till
rubriken Projektorganisation stryks, att kommunstyrelsens representanter är
två politiker som inte ingår i kommunstyrelsens presidium. Oppositionen
föreslår Mi Bringsaas, S, till representant i styrgruppen.
Det finns två förslag som ordförande kallar för majoritetens förslag och
oppositionens förslag. Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot
varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller majoritetens förslag.
_____
Kopia till
Utsedd representant från kommunstyrelsen
Samtliga chefer inom kommunchefens ledningsgrupp
Gunilla Sundqvist, personalchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 september 2014
Kommunstyrelsen

§ 146

Dnr 2014-000272

Medfinansiering Nyföretagarcentrum
Kommunstyrelsens beslut
1
Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera Nyföretagarcentrum med
79.000 kronor under 2014.
2

79.000 kronor tas ur näringslivsavdelningens budget.
______

Bakgrund
Nyföretagarcentrum (Stiftelsen Svenska Jobs and Society) är en nationell
stiftelse som etablerade sig i länet 2010-2011. Stiftelsen främjar
nyföretagande och entreprenörskap genom att erbjuda kostnadsfri rådgivning
till alla som vill starta eget företag. De arbetar i närmare 200 kommuner med
rådgivningen och har i länet samarbete med fyra kommuner.
Nyföretagarcentrum kommer även att under 2014 starta verksamhet i
Ragunda kommun.
Varje lokalt Nyföretagarcentrum finansieras av lokalt näringsliv och
offentliga medel. Nyföretagarcentrums verksamhet bygger på minst 50%
privat finansiering och resterande del är offentlig finansiering.
Nyföretagarcentrum har nu avtal med privata företag i Krokoms kommun
inklusive en mindre andel av de länsövergripande företagens
medfinansiering på totalt 106.000 kronor.
Krokoms kommun hade avtal med Nyföretagarcentrum under 2012 och
2013. Samarbetet mellan näringslivsavdelningen och Nyföretagarcentrum
kring nyföretagarrådgivning och informationsträffar fungerade mycket bra.
Under 2013 medverkade Nyföretagarcentrum till start av 14 företag (16
personer) och hade 151 timmars rådgivning i Krokoms kommun. Eftersom
antalet rådgivningstimmar inte antas öka i är så föreslås att Krokoms
kommun förlänger avtalet med samma finansieringsnivå, 79.000 kronor, som
föregående år.
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Dnr 2014-000272

Medfinansiering Nyföretagarcentrum
Underlag för beslut
Ansökan om medfinansiering nyföretagarrådgivning 2014
Förslag som läggs på mötet
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till grundförslaget
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
att medfinansiera Nyföretagarcentrum med 79.000 kronor under 2014.
Pengarna tas ur näringslivsavdelningens budget.
Ordförande frågar på grundförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Maj-Britt Ringvall, Nyföretagarcentrum
Anna-Carin Svedén, näringslivschef
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Dnr 2014-000027

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

2

Justerandes sign

Dnr KS 12/005
Meddelande om förlängning av avtal gällande
företagshälsovård
Dnr KS 13/335
Tilläggsavtal 1 - köp av översättartjänst fr.o.m. 140101

Kommunchef

Kommunchef

3

Dnr KS 14/160
Ordförandebeslut 140828, Översyn av kommunens
partistöd

Ks ordf

4

Dnr KS 14/194
Avtal internetförbindelse, Bredband2 AB och
kommunen

Kommunchef

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000027

Delegationsbeslut

5

Dnr KS 14/213
Ordförandebeslut 140513, LLU – lokal ledd utveckling
via Leadermetoden

Ks ordf

6

Dnr KS 14/214
Ordförandebeslut 140505, avslag medfinansiering för
Synliggörande av samiska företag och kulturbärare

Ks ordf

7

Dnr KS 14/222
Ordförandebeslut 140703, beviljat stipendium elev vid
Travskolan Wången

Ks ordf

8

9

Dnr KS 14/257
Lön för kommunchef fr.o.m. 140401

Ks ordf

Dnr KS 14/264
Avtal gällande konsultstöd inom området sociala medier, Tf kommunchef
mellan kommunen och Grankvist Kommunikation AB

Dnr KS 14/267
10 Leveransavtal för Artvise Kundtjänst
Dnr KS 14/282
11 Ordförandebeslut 140828, Finansiering av slutkonferens för Vaajmaprojektet
____
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Dnr 2014-000023

Meddelanden

1

Dnr 3
Länsstyrelsen Jämtlands län: information 140619, Projekt - Vattenvård
Storsjön

2

Länsstyrelsen Jämtlands län: information 140623, Ny ersättning för att
underlätta bosättning

3

Länsstyrelsen Jämtlands län: 140623, Miljöhälsorapport Norr 2013,
Barns hälsa och miljö i Norrland

4

5

6

Dnr 7
Östersunds Tingsrätt: dom 140801, tillstånd till täkt inom fastigheten
Röde 3:23, Alsen
Dnr 16
Energimyndigheten: information 140624, Styrels planeringsomgång
2014-2105
Dnr 22
Nyhedens skola/Stubbens fritidsgård: skrivelse 140304 + tillägg till
skrivelse ang vidareutveckling av Nyhedens skolas aula

7

Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar från mötena 140512,
140520, 140609, 140811, 140818 och 140828

8

Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 140603, § 78,
Inventarier i idrottshallar

9

Kommunala handikapprådet: 140609, sammanträdesprotokoll

10 Näringslivsfonden: protokoll 140609 och 140627
11 Kommunala pensionärsrådet: protokoll 140813
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Dnr 2014-000023

Meddelanden
Dnr 23
12 SKL Kommentus Inköpscentral: 140416, Tillåter du fortfarande
barnarbetare?
13 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: ekonomirapport april 2014,
pressmeddelande 140429, Ökade krav på välfärd utmanar ekonomin
14 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och Konsumentverket, KO:
140507, Kommunernas konsumentvägledning nödvändig för ett bra
konsumentstöd
15 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 140512, skriften Vägar till
samarbete
16 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 140613, Förbundsavgift år
2015
17 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 140613, Överenskommelse
mellan staten och SKL om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på
kommunal nivå
Dnr 23
18 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: slutrapport 140618, Ökat
bostadsbyggande - delat ansvar
19 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 140818, cirkulär 14:32,
Budgetförutsättningar för åren 2014-2017
Dnr 24
20 Regionförbundet Jämtlands län: protokollsutdrag 140519, § 43,
Tillskapande av ett Familjehemscentrum i Jämtlands län
21 Regionförbundet Jämtlands län: 140523, protokoll Styrgruppen för
Region 2015
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Dnr 2014-000023

Meddelanden
22 Regionförbundet Jämtlands län: 140616, protokoll Regionstyrelsen
23 Regionförbundet Jämtlands län: protokollsutdrag 140616, § 83,
Trafikutbud och budget allmänkollektivtrafik 2015
24 Regionförbundet Jämtlands län: 140819, protokoll Styrgruppen för
Region 2015
25 Regionförbundet Jämtlands län: 140826, information angående Zonline
Dnr 25
26 Regeringskansliet, Justitiedep: 140602, skriften En politik för en levande
demokrati
Dnr 28
27 Privatperson: skrivelser ang vindkraft 140212, 140430, 140504, 140526
samt 140617
28 KGF Milko Ekonomisk Förening: stämmoprotokoll 140423 och 140512
29 Jämtlands läns fiskevattenägareförbund: 140403, protokoll
30 Familjerådgivningen Jämtlands län: 140409, Verksamhetsberättelse 2013
31 Privatperson: skrivelse 140411 ang ångaren Thomée
32 Riksföreningen Våra Gårdar: brev 140519, Kommunerna måste
prioritera de allmänna samlingslokalerna
33 Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, GNU: protokoll
140526
34 Migrationsverket: 140603, Migrationsverket öppnar fler boenden för
asylsökande
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Dnr 2014-000023

Meddelanden
Dnr 28
35 Migrationsverket och Länsstyrelserna: information 140624 till landets
kommuner om anvisning av ensamkommande barn - utvidgade
möjligheter
36 Regionprojektet Vaajma: 140701, Etablering av pilotprojekt för
gränsöverskridande polissamarbete i Vaajma-regionen
37 Länstrafiken i Jämtlands län AB: information 140704, fr.o.m.
höstterminen 2014 ta bort möjligheten att förboka gruppresor
38 Lierne kommun: 140711, beslut om planprogram
Dnr KS 12/039
39 Högsta Förvaltningsdomstolen: beslut 140519, Avvisad talan, fråga om
prövningstillstånd
40 Bergsstaten: beslut 140521, undersökningstillstånd för området LillStensjön nr 1
41 Kommunstyrelsens ordförande: svarsskrivelse 140618 till
Förvaltningsrätten i Luleå ang undersökningstillstånd för området LillStensjön nr 1
42 Kommunstyrelsens ordförande: svarsskrivelse 140708 till
Förvaltningsrätten i Luleå ang tillämpning av minerallagen, fråga om
talerätt
Dnr KS 12/241
43 Östersunds Tingsrätt: dom 140618, Ansökan om återkallelse av tillstånd
enligt miljöbalken gällande Långforsens kraftverk
Dnr KS 13/070
44 Sametinget: 140424, Redovisning av kommuners arbete med nationella
minoriteter
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Dnr 2014-000023

Meddelanden
45 Samiskt förvaltningsområde, Krokoms kommun: redovisning 140821 av
halvårsutfall samt prognos för statsbidrag nationella minoriteter
Dnr KS 13/191
46 Regionförbundet Jämtlands län: protokoll 140515, Samråd finansiärer
Dnr KS 13/286
47 Regionförbundet Jämtlands län: protokollsutdrag 140523, § 32,
Slutrapport från delprojektet Kollektivtrafik
Dnr KS 13/320
48 ”Framtidsbyn Trångsviken”: skrivelse 140325, Tågstopp i Trångsviken
Dnr KS 13/371
49 Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 140603, § 75,
Servicegarantier barnomsorgsplats
Dnr KS 14/005
50 SmåKom: nyhetsbrev april och juni 2014
Dnr KS 14/063
51 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: skrift 140507, Hot och våld
mot förtroendevalda
Dnr KS 14/115
52 Mid Sweden Science Park, MSSP/Östersunds kommun, Bengt Marsh:
förslag 140603, Valberedningens förslag till styrelse
Dnr KS 14/138
53 Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, FSV: pressmeddelande
140522, uttalande ”vi kräver att vattenkraftsfastigheterna ska beskattas i
de län/regioner/kommuner där de fysiskt ligger
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Dnr 2014-000023

Meddelanden
Dnr KS 14/149
54 Bergs kommun: protokollsutdrag 140603, § 102, Utökning av budget
2015 för Gemensamma nämnden för upphandling
Dnr KS 14/150
55 Regionförbundet Jämtlands län: protokollsutdrag 140519, § 46, Aktuellt
läge för Centrum mot våld och Kvinnojouren
Dnr KS 14/154
56 Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 140423, bidrag av
bygdeavgiftsmedel för Krokoms kommun
Dnr KS 14/186
57 Swedbank AB: borgensförbindelse 140721, Fiberutbyggnad i
Hotagsbygden
Dnr KS 14/238
58 Länsstyrelsen Jämtlands län: 140520, förslag till beslut för bildande av
Läskvattsåns naturreservat i Krokoms kommun
Dnr KS 14/242
59 Kommunstyrelsens ordförande: yttrande 140724, Ansökan att uppföra
totalt 10 vindkraftverk vid Tornäs, Föllinge
Dnr KS 14/245
60 Naboer AB: protokoll 140521, Årsstämma/generalförsamling
_____
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Dnr 2014-000026

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag
1

2

3

4

5

6

7

Justerandes sign

Dnr KS 2013-000298
Motion – Utredning och utförande av personalrotationssystem.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast 1 oktober 2014. Kommunstyrelsens presidium har begärt
yttrande från personalchefen.
Dnr KS 2013-000299
Motion – Förenkla språket i kommunfullmäktige och nämnderna.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast 1 oktober 2014.
Dnr KS 2014-000055
Medborgarförslag – Utökad satsning på Krokomsvikens camping,
remitteras till kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 1 oktober
2014. Kommunstyrelsens presidium har begärt yttrande från
samhällsbyggnads.
Dnr KS 2014-000176
Medborgarförslag – Tävling, namnförslag ”Mötesplats Krokom”.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv tar beslut.
Dnr KS 2014-000183
Medborgarförslag – Utveckla turistmärket ”Fiskevägen” ännu mer.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv tar beslut.
Kommunstyrelsens presidium har begärt yttrande från näringsliv.
Dnr KS 2014-000184
Medborgarförslag – Medverka till att stoppa BWFs storskalig
fiskodling i Storsjön. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige senast 5 november 2014.
Dnr KS 2014-000185
Medborgarförslag – Vad säger Krokoms kommun om fiskodlingen i
Landösjön ”Svensk fjällröding AB”. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast 5
november 2014. Kommunstyrelsens presidium har begärt yttrande
från bygg- och miljö.
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Dnr 2014-000026

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag
8

9

Dnr KS 2014-000199
Medborgarförslag – Ompröva beslutet och stöd utrivning av
Långforsens kraftverk enlig Kammarkollegiets förslag. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
senast 5 november 2014.
Medborgarförslag – Förläng cykelvägen i Tängtorpet med
anslutning till gamla E75 i Ås. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i fullmäktige senast 5 november
2014.

Dnr KS 2014-0002444
10 Medborgarförslag – satsa på det kommunala utbudet av
mötesplatser för unga 13-20 och dess fritidsledare. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i fullmäktige senast
5 november. Kommunstyrelsens presidium har begärt yttrande från
barn- och utbildning.
_____
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