Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(57)

Sammanträdesdatum

8 oktober 2014
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Almdalen, Krokom, onsdagen den 8 oktober 2014, kl 10.00-15.40

Beslutande

Ledamöter

Maria Söderberg, C, ordförande
Elisabeth Svensson, M, tjg ers för Lisa Sallin, M
Rolf Lilja, S
Ulf Jonasson, C
Cristine Persson, C, tjg ers för Mikaela Munck af Rosenschöld, C
Owen Laws, MP
Jonne Danielsson, FP
Leif Olsson, C, tjg ers för Lena Persson KD
Maria Jacobsson, S
Christer Toft, S
Gabriella Carlsson, S, tjg ers för Eva Handmark, S
Mi Bringsaas, S
Jörgen Blom, V

Övriga närvarande

Ola Skyllbäck, kommunchef
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare
Jan Runsten, MP, ej tjg ers och Katarina Rosberg, S, ej tjg ers

Justerare

Ulf Jonasson och Gabriella Carlsson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Krokom, tisdagen den 21 oktober 2014

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

§§ 162-184

Anette Lihuvudh
Ordförande

Maria Söderberg
Justerare

Ulf Jonasson

Gabriella Carlsson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

8 oktober 2014

Datum då anslaget sätts upp

22 oktober 2014

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Underskrift

Anette Lihuvudh

Sista dag för överklagan

12 november 2014

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2(57)

Sammanträdesdatum

8 oktober 2014
Kommunstyrelsen

Ärendelista
§ 162 Dnr 2014-000022

Godkännande/förändringar av föredragningslistan .............................................. 4
§ 163 Dnr 2013-000016

Informationer ........................................................................................................ 5
§ 164 Dnr 2014-000261

Kundcenter i Krokoms kommun ........................................................................... 6
§ 165 Dnr 2014-000249

Revisionsrapport - Granskning av kommunens flyktingmottagande .................... 9
§ 166 Dnr 2014-000248

Revisionsrapport - Leasing av bilar .................................................................... 11
§ 167 Dnr 2014-000290

Rekommendation om beslut om likvidering av regionförbundet
Jämtlands län ..................................................................................................... 13
§ 168 Dnr 2014-000291

Rekommendation om ändring i förbundsordning om fördelning av
överskott. ............................................................................................................ 16
§ 169 Dnr 2014-000300

Förslag på samverkansavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och
länets kommuner om regional samverkan.......................................................... 18
§ 170 Dnr 2014-000250

Revisionsrapport - Granskning av kommunens företagshälsovård .................... 21
§ 171 Dnr 2014-000185

Medborgarförslag - Vad säger Krokoms kommun om fiskodlingen i
Landösjön, (Svensk fjällröding AB)..................................................................... 23
§ 172 Dnr 2014-000199

Medborgarförslag - Ompröva beslutet och stöd utrivning av
Långforsens kraftverk enligt Kammarkollegiets förslag ...................................... 28
§ 173 Dnr 2014-000301

IT-stöd för verksamhetsuppföljning .................................................................... 33
§ 174 Dnr 2014-000271

Yttrande utfrån besök av skolinspektionen, kommunal
vuxenutbildning .................................................................................................. 35
§ 175 Dnr 2014-000143

Bekräftelse av borgensförbindelse Kommuninvest i Sverige AB........................ 36
§ 176 Dnr 2014-000316

Delårsrapport per augusti 2014, Jämtlands Gymnasieförbund .......................... 39
§ 177 Dnr 2014-000306

Delårsrapport per augusti 2014, Jämtlands Räddningstjänstförbund................. 41
§ 178 Dnr 2014-000312

Sänkt amorteringstakt, Storåns Bykooperativ ekonomisk förening .................... 42

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3(57)

Sammanträdesdatum

8 oktober 2014
Kommunstyrelsen

§ 179 Dnr 2014-000315

Detaljbudget kommunstyrelsens verksamheter 2015......................................... 44
§ 180 Dnr 2014-000281

Förfrågan om medfinansiering av Vindkraftcentrum.se, januari - juni
2015 ................................................................................................................... 46
§ 181 Dnr 2014-000329

Förslag till ändrade vattenrättsliga regler - I vått och torrt .................................. 48
§ 182 Dnr 2014-000027

Delegationsbeslut ............................................................................................... 52
§ 183 Dnr 2014-000023

Meddelanden...................................................................................................... 54
§ 184 Dnr 2014-000026

Redovisning av pågående motioner och medborgarförslag ............................... 56

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

8 oktober 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 162

Dnr 2014-000022

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1 Ärendet ”Förslag till ändrade vattenrättsliga regler – I vått och torrt”
läggs till i föredragningslistan.
2

I övrigt godkänns föredragningslistan.

___________________________________________________________
Förslag som läggs på mötet
Mi Bringsaas, S, föreslår att kommunstyrelsen svarar på remissen ”Förslag
till ändrade vattenrättsliga regler – I vått och torrt”.
Beslutsgång
Efter fråga på att lägga till ärendet ”I vått och torrt” till dagens
föredragningslista finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på att godkänna ärendelistan i övrigt finner ordförande att
kommunstyrelsen godkänner den.
_____
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Ks § 163

Dnr 2013-000016

Informationer
*

Bekräftelse av borgensförbindelse för Kommuninvest i Sverige AB
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Sänkt amorteringstakt, Storåns bykooperativ ekonomisk förening
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

IT-stöd för verksamhetsuppföljning
Sara Anselmby, kanslichef och Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Detaljbudget kommunstyrelsens verksamheter 2015
Sara Anselmby, kanslichef och Anna-Carin Svedén, näringslivschef

*

Revisionsrapport – Granskning av kommunens
flyktingmottagande
Sara Anselmby, kanslichef

*

Revisionsrapport – Granskning av kommunens företagshälsovård
Gunilla Sundqvist, personalchef

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5(57)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

8 oktober 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 164

Dnr 2014-000261

Kundcenter i Krokoms kommun
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen delfinansierar en projektledare för införande av
kundcenter
2. Kostnaden är 150.000 kronor
3. Medel tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag
4. Servicekontoren i Änge och Föllinge ska ses som resurser i kundcentrat
och ska utvecklas.

Bakgrund
I januari 2012 gav kommunchef Ola Skyllbäck administrativa chefen Sara
Strandberg i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en kundcenter
i Krokoms kommun. Uppdraget gavs bland annat mot bakgrund av
kommunens bristfälliga resultat i servicemätningen inom ramen för KKiK.
Den främsta drivkraften bakom ett kundcenter är att öka servicen till
medborgarna där ökad tillgänglighet är en viktig faktor. Utöver detta finns en
effektivitetsaspekt med utgångspunkt i att högt utbildade handläggare får
ägna sin tid åt kvalificerad handläggning och inte åt enkla rutinärenden.
Dessutom har tre sidoeffekter identifierats som på sikt kan få betydelse,
nämligen att problem i kommunen upptäcks i tid, att hemsidans innehåll
förbättras samt att möjliga e-tjänster identifieras.
Under september 2013 gjordes en inventering av inkommande ärenden för
att vi skulle få en bild av hur det ser ut. Samtliga handläggare fick i uppdrag
att notera rubrik och en kort beskrivning av ärendet i ett formulär. Totalt
noterades 196 ärenden. Inventeringen visar att en stor del av dessa ärenden
är möjliga att lägga över på kundtjänst omgående. Se bifogad förstudie för
mer information om kartläggningen.
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Ks § 164 (forts)

Dnr 2014-000261

Kundcenter i Krokoms kommun
Förstudien innehåller förslag till beslut vad gäller följande: principer för
kundcenter, delmål samt plan för arbetet. Detta kommer att behöva bearbetas
ytterligare av flera personer eftersom införandet av ett kundcenter är ett
omfattande projekt där hela organisationen är inblandad. För att Krokoms
kommun ska kunna ta steget att gå över från växel/reception till ett
kundcenter krävs en projektledare som har tid att fokusera på detta arbete
under en begränsad tid.
Vi bedömer att det behövs en person på heltid under tre månader. Resterande
finansiering (100 000) står Vatten och Renhållning för. De kommer att ha en
betydande andel av kundcenters ärenden och är angelägna om att vi ska
komma igång. Målsättningen är att ha en projektledare på plats så snart som
möjligt för att kunna ha kundcenter igång 1 februari.
Barncheck, miljöcheck, MBL
Se barncheck
Underlag för beslut
Från reception till kundcenter, förstudie
Tjänsteutlåtande 16 september 2014
Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, och Maria Jacobsson, S, föreslår i tillägg att
servicekontoret i Änge och Föllinge ska ses som resurser i kundcentrat och
ska utvecklas.
Yttrar sig gör också Christer Toft, S, Gabriella Carlsson, S, Maria Jacobsson,
S, och Mi Bringsaas, S.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
delfinansierar en projektledare för införande av kundcenter. Kostnaden är
150.000 kronor och medel tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. Till
det har kommit ett tilläggsförslag om att servicekontoren i Änge och
Föllinge ska ses som resurser i kundcentrat och ska utvecklas.
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Ks § 164 (forts)

Dnr 2014-000261

Kundcenter i Krokoms kommun
Ordförande kommer först att fråga på tilläggsförslaget och sedan på
grundförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Åsa Sjödin, kommunikationschef
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8 oktober 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 165

Dnr 2014-000249

Revisionsrapport - Granskning av kommunens
flyktingmottagande
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner yttrande gällande ”Granskning av
kommunens flyktingmottagande” med nedanstående ändring.
Remissvarets första punkt byts ut mot följande text;
Besluta om vem som ska ansvara för samhällsorienteringen och upprätta
en plan för hur samhällsinformationen ska genomföras. Ansvaret för
samhällsorienteringen ligger på integrationsenheten. Plan för
samhällsorienteringen kommer att tas fram under hösten 2014.

Bakgrund
Kommunstyrelsens revisorer har behandlat revisionsrapporten ”Granskning
av kommunens flyktingmottagande”. Ansvarig handläggare inom
socialförvaltningen har inhämtat kunskap om de delar i revisionsrapporten
som inte tillhör socialnämndens ansvarsområde. Socialnämnden har
behandlat yttrandet och överlämnar det härmed till kommunstyrelsen för
beslut.
Underlag för beslut
Socialförvaltningens yttrande 29 augusti 2014, inklusive bilaga
Socialnämnden 2 september 2014
Revisorernas rapport ”Granskning av kommunens flyktingmottagande”
Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, föreslår att yttrandets första punkt byts ut mot följande
text;
Besluta om vem som ska ansvara för samhällsorienteringen och upprätta en
plan för hur samhällsinformationen ska genomföras. Ansvaret för
samhällsorienteringen ligger på integrationsenheten. Plan för
samhällsorienteringen kommer att tas fram under hösten 2014.
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Ks § 165 (forts)

Dnr 2014-000249

Revisionsrapport - Granskning av kommunens
flyktingmottagande
Yttrar sig gör också Maria Jacobsson, S.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen
godkänna yttrandet i ”Granskning av kommunens flyktingmottagning”. Till
det har kommit ett ändringsförslag i yttrandets första punkt där hela stycket
byts ut mot följande text;
Besluta om vem som ska ansvara för samhällsorienteringen och upprätta en
plan för hur samhällsinformationen ska genomföras. Ansvaret för
samhällsorienteringen ligger på integrationsenheten. Plan för
samhällsorienteringen kommer att tas fram under hösten 2014.
Ordförande kommer att fråga på grundförslaget tillsammans med
ändringsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget tillsammans med ändringsförslaget finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunrevisorerna, inklusive remissvar
Kjell Pettersson, Deloitte AB, inklusive remissvar
Ulla Eriksson, webmaster, för utlägg på kommunens hemsida, inklusive
remissvar
Socialnämnden, inklusive remissvar
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Ks § 166

Dnr 2014-000248

Revisionsrapport - Leasing av bilar
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen lämnar svar till revisionen enligt förslag.
Bakgrund

Kommunen leasar bilar som i sin tur används av olika verksamheter.
Granskningen som genomförts våren 2014 omfattar vilka rutiner,
organisation och avtal som ligger till grund för leasing och hur olika
förvaltningar sig av bilarna.
Utifrån genomförd granskning rekommenderar revisionen att:
1 Det genomförs stickprovskontroller av att bilarna endast används för
tjänsteärenden. Kommunstyrelsens svar: Stickprovskontroller ska från
och med 2015 genomföras och dokumenteras som en del av
kommunstyrelsens internkontrollplan. Kommunstyrelsen uppmanar
övriga nämnder att göra detsamma.
2 Uppföljningar av användningen av samtliga leasingbilar rapporteras till
upphandlaren. Kommunstyrelsens svar: Den nya rutin som är framtagen
och som innebär kvartalsvis rapportering av användningen av samtliga
bilar skall införas inom samtliga verksamheter senast första halvåret
2015.
3 De uppföljningsrutiner som tillämpas dokumenteras. Kommunstyrelsens
svar: Dokumentation av rutiner skall göras i samband med de insatser
som beskrivs under punkterna 1 och 2.
4 De bokningsregler som gäller för bilpoolens bilar dokumenteras och
publiceras på intranätet. Kommunstyrelsens svar: Utöver de rutiner för
hur man går tillväga när man nyttjar en leasingbil som redan finns på
intranätet, skall tydliga bokningsregler upprättas och publiceras på
intranätet senast under första halvåret 2015.
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Kommunstyrelsen

Ks § 166 (forts)

Dnr 2014-000248

Revisionsrapport - Leasing av bilar
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 30 september 2014
Revisionsrapport ”Leasing av bilar” 11 juni 2014
Barncheck: Bedöms inte vara tillämplig i ärendet
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
lämnar svar till revisionen utifrån de svar som föreslagits.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunrevisorerna
Kjell Pettersson, Deloitte AB
Ulla Eriksson, webmaster, för utlägg på kommunens hemsida
Alla nämnde
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
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Kommunstyrelsen

Ks § 167

Dnr 2014-000290

Rekommendation om beslut om likvidering av
regionförbundet Jämtlands län
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige i enlighet med Styrgruppen för Region 2015
rekommendation besluta;
1.

2.
3.
4.
5.
6.

§20 Likvidation och upplösning av förbundet i ”Förbundsordning för
Regionförbundet Jämtlands län” ersätts med:
”Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom
eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet så att
förutsättningarna för förbundet att uppfylla sina ändamål inte längre
föreligger.
När förbundet trätt i likvidation skall skulder betalas och egendom
avyttras eller fördelas enligt principerna i § 18.
Likvidation verkställs av en av medlemmarnas fullmäktige utsedd
likvidator. När likvidatorn fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall
denne avge en slutredovisning för förvaltningen. Redovisningen sker
genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med
redovisning av skiftet av tillgångar och betalning av skulder.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts
förbundsmedlemmarna är förbundet upplöst.
Regionförbundet Jämtlands län likvideras den 31 december 2014.
Regionförbundets arkiv överlämnas till Region Jämtland Härjedalens
arkiv för slutlig förvaring.
Likvidationen utförs enligt dokument ”Likvidering av Regionförbundet
Jämtlands län år 2015”.
Kostnaden för likvidationen och likvidatorn belastar Regionförbundet
Jämtlands län.
Som likvidator utses Arne Nilsson.
_______
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Dnr 2014-000290

Rekommendation om beslut om likvidering av
regionförbundet Jämtlands län
Bakgrund
Regionförbundet Jämtlands län bildades 2010 i avvaktan på att landstinget
och kommunerna skulle bilda en region av Jämtlands län. Riksdagen
beslutade 27 maj 2014 att Jämtlands läns landsting skulle få bilda en region
av Jämtlands län. I och med det upphör rättigheten för Jämtlands län att ha
ett samverkansorgan enlig lag om samverkansorgan ( SFS 2002:34 )
Den regionala utvecklingsverksamheten i Regionförbundet måste avvecklas
och Regionförbundet bör likvideras.
Regler för detta finns i förbundsordningen. Enligt denna ordning är det
direktionen som ska verkställa likvidationen. Nuvarande direktion är utsedd
fram till och med 31 december 2014. För att fullfölja förbundsordningens
regler behöver således en ny direktion utses.
Ett fullföljande av förbundsordningen kommer att innebära att
regionförbundet kommer att intäkter och kostnader under 2015. Detta
kommer i sin tur att innebära att extra arbetsuppgifter för att under 2016
avsluta förbundet med statliga myndigheter. Denna process kan förenklas om
medlemmarna i stället utser en likvidator. En sådan process skulle kunna
innebära att det inte kommer att finnas kostnader och intäkter i förbundet
under 2015.
Kostnad för likvidator kan hanteras av en av medlemmarna.
Fördelningen av de olika kapitalen som upparbetats under regionförbundets
verksamhet fördelas enligt § 18 i förbundsordningen. Det finns dock kapital
som överförts från före detta kommunförbundet och som använts till
verksamheterna som upparbetat kapital. Fördelning av dessa kapital finns
inte omnämnda i förbundsordningen och bör vara föremål för separat beslut
av medlemmarna.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 1 oktober 2015
Protokollsutdrag Styrgrupp Region 2015
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8 oktober 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 167 (forts)

Dnr 2014-000290

Rekommendation om beslut om likvidering av
regionförbundet Jämtlands län
Förslag som läggs på mötet
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C, Rolf Lilja, S, Jörgen Blom, V, Owen
Laws, MP och Jonne Danielsson, FP.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
Styrgruppens, för Region 2015, rekommendation.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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8 oktober 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 168

Dnr 2014-000291

Rekommendation om ändring i förbundsordning om
fördelning av överskott.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om ändringar i Regionförbundets Jämtlands
läns förbundsordning enligt följande :
1.

Krokoms kommun godkänner ett avsteg från § 18 i förbundsordningen
om andelar i regionförbundets tillgångar och skulder.

2.

Kvarvarande upparbetade medel överförda från Kommunförbundet
Jämtlands län, överskottet i Regionförbundet samt överskott vid
likvidering av AV-Media Jämtlands län AB överförs till en pott för
utvecklingsprojekt inom det primärkommunala området.

3.

Användning av medlen utgår från ” Statuter för utvecklingsprojekt för
projekt inom det primärkommunala området.”

4.

Kvarvarande medel från FoU-Jamt ( 1,2 miljoner kronor ) bör riktas till
stöd för forskning.
_______

Bakgrund
Srtyrgruppen för Region 2015 rekommenderar kommunerna i Jämtland samt
Jämtlands läns landsting fatta beslut om ändring i förbundsordning om
fördelning av överskott. I samband med att kommunerna 2011 överförde
Kommunförbundet Jämtlands läns verksamhet till regionförbundet
överfördes också ett antal överskott i olika delverksamheter.
Förbundsordningen saknar skrivningar om hur kvarvarande överskott ska
hanteras. Styrgrupp Region 2015 föreslår att eventuella överskott samlas i en
pott för utvecklingsprojekt inom det primärkommunala området. Potten ska
styras av Regionens samverkansråd. Eventuellt överskott från regionförbundets verksamhet och från nedläggning AV-Media överförs till potten.
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Dnr 2014-000291

Rekommendation om ändring i förbundsordning om
fördelning av överskott.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 1 oktober 2014
Protokollsutdrag Styrgrupp Region 2015
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår kommunfullmäktige besluta om föreslagna
ändringar i Regionförbundets Jämtlands läns.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Förslag på samverkansavtal mellan Region Jämtland
Härjedalen och länets kommuner om regional
samverkan
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar om att teckna överenskommelse, om
samverkansavtal, mellan Krokoms kommun och Region Jämtland
Härjedalen om regionalt samarbete.
____
Bakgrund
Regionförbundet har sedan bildandet 2011 som en del i det regionala arbetet
utfört uppdrag som övertagits från Kommunförbundet Jämtlands län. Många
av dessa uppdrag handlar om regional samverkan såsom samarbetet mellan
kommunerna och landstinget, framtagande av regionala strategier för
utveckling, kommunikationer med mera. I och med att regionförbundets
verksamhet övertas av landstinget, som kommer att bilda region med
regionalt utvecklingsansvar, behövs en överenskommelse över de
verksamheter som kommunerna anser att det finns fördelar med att regionen
snarare än de enskilda kommunerna bedriver. På detta sätt skulle det
samarbete som kommunerna haft under mycket lång tid i sitt
kommunförbund kunna fortsätt utan att kommunerna utför det enskilt eller
bildar ett nytt samarbetsorgan.
Enligt bifogat förslag på överenskommelse omfattar överenskommelsen alla
de verksamheter som regionförbundet idag bedriver med undantag av
familjerådgivning som är en lagstadgad kommunal verksamhet. Det skapar
också en större möjlighet för en fortsatt samverkan mellan kommunerna och
regionen i det regionala samarbetet. Samtidigt stärker det kommunernas
inflytande i det nu utvidgade regionala ansvaret som Region Jämtland
Härjedalen får.
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Dnr 2014-000300

Förslag på samverkansavtal mellan Region Jämtland
Härjedalen och länets kommuner om regional
samverkan
I bilaga ” Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets
kommuner om regional samverkan ” beskrivs den verksamhet som parterna
avser att samverka om. De fyra samverkansområdena ( utgående från RUS )
är ;
*
*
*
*

Kompetens och kunskapsutveckling
Socialt inkluderande och ett sunt liv
Resurssnålare och effektivare
Övergripande regionalutveckling

För de uppgifter som regionen utför för kommunens räkning ersätter
kommunerna regionen med en summa som motsvarar regionförbundets
nuvarande kostnader.
Ersättningen beräknas på befolkningsmängd. Se bilaga. ” Fördelning enligt
kommunernas folkmängd per 2013-11-01”
Överenskommelsen ska följas upp årligen i Regionens samverkansråd och
enskilt med varje kommun.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 1 oktober 2014
Protokollsutdrag Kommunala referensgruppen inom Region 2015
Ekonomisk fördelning enligt folkmängd
Förslag som läggs på mötet
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C, och Maria Jacobsson, S.
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Förslag på samverkansavtal mellan Region Jämtland
Härjedalen och länets kommuner om regional
samverkan
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår kommunfullmäktige besluta om att teckna
överenskommelse om samverkansavtal mellan Krokoms kommun och
Region Jämtland Härjedalen om regionalt samarbete.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2014-000250

Revisionsrapport - Granskning av kommunens
företagshälsovård
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att lämna svar till kommunens revisorer i
enlighet med skrivelse från personalchefen den 17 september 2014
”Yttrande angående genomförd granskning av kommunens
företagshälsovård”.
Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Krokoms kommun har
Deloitte genomfört en granskning av kommunens företagshälsovård.
Övergripande revisionsfråga är om rutinerna för uppföljning av ekonomi och
verksamhet är tillräckliga samt hur nyttjandet ser ut inom förvaltningarna.
Efter genomförd granskning har Deloitte gjort en sammanfattning av sina
bedömningar i revisionsrapporten ”Granskning av kommunens
företagshälsovård” juni 2014. Rapporten är ställd till kommunstyrelsen för
yttrande. Svar till kommunens revisorer ska lämnas senast den 15 oktober
2014.
Deloitte bedömer sammanfattningsvis att organisationen kring
företagshälsovård är i huvudsak tillfredsställande. Deloitte anser dock att
rutiner för uppföljning av företagshälsovården kan förbättras och lämnar
några rekommendationer.
I skrivelse från personalchefen den 17 september 2014 ”Yttrande angående
genomförd granskning av kommunens företagshälsovård” kommenteras
revisionsrapporten med förslag på förbättringsåtgärder. Detta yttrande är
utskickat till kommunchefens ledningsgrupp för synpunkter varvid inga
avvikande synpunkter har inkommit.
Hantering med barncheck är inte relevant i detta ärende.
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Revisionsrapport - Granskning av kommunens
företagshälsovård
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 29 september 2014
Skrivelse den 17 september 2013 ”Yttrande angående genomförd granskning
av kommunens företagshälsovård”
Revisionsrapport ”Granskning av kommunens företagshälsovård”
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår kommunstyrelsen lämna svar till
kommunens revisorer i enlighet med skrivelse från personalchefen den 17
september 2014.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunens revisorer inklusive yttrandet
Kjell Pettersson, Deloite AB, inklusive yttrandet
Nämnderna, inklusive yttrandet
Ulla Eriksson, webmaster, för utlägg på hemsidan, inklusive yttrandet
Personalchef Gunilla Sundqvist, inklusive yttrandet
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Medborgarförslag - Vad säger Krokoms kommun om
fiskodlingen i Landösjön, (Svensk fjällröding AB)
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med nedanstående.2

Det är viktigt att kommunen är med och påverkar vid nyetableringar av
och vid befintliga miljöpåverkande verksamheter, så att de ger en så liten
påverkan som möjligt, även om kommunen inte har det ansvaret för
tillsyn och tillståndsgivning.

3

Första stycket under rubriken ”Fiskodlingen i Landösjön” byts ut mot
följande;
”Kommunen är med och ska vara med och påverka fiskodlingen i
Landösjön så att den sköts bra och så miljövänligt som möjligt”.

4

Under rubriken ”Fiskodlingen i Landösjön” i andra stycket, stryks andra
meningen.
Slutet av stycke två under rubriken ”Framtid” de tre sista orden ändras
till ”som Krokoms kommun förordar.

5
6

Justerandes sign

Ett nytt stycke läggs till sist i svaret, som följer;
”Under 2013 dokumenteras för första gången stor växtlighet i vattnet
cirka 350 meter från odlingen. Det är första gången som den sortens
växtlighet dokumenteras. Det kan vara en indikation på att odlingen
redan idag har en påverkan som är för stor. Det normala för området är
en stenig botten utan växtlighet. Med anledning av det har
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 21
februari 2014, avstyrkt ansökan om utökat tillstånd till fiskodling i
Landösjön.”
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Medborgarförslag - Vad säger Krokoms kommun om
fiskodlingen i Landösjön, (Svensk fjällröding AB)
Bakgrund
Kommunmedborgare har i ett medborgarförslag ställt rubricerad fråga.
Vad gäller den skrivning som gjort i medborgarförslaget, om den påverkan som
fiskodlingen i Landösjön, gör på vattensystemet, så konstateras att det är
Länsstyrelsen i Jämtlands län som är ansvarig över tillsynen. Det är även
Länsstyrelsen i Jämtlands län som har skyldighet att agera om verksamheten
inte håller sig till beslutade villkor eller att påverkan blir för stor. Kommunen
är med och försöker påverka så att verksamheten fungerar så bra och ger så
liten miljöpåverkan som möjligt.
Ansvariga myndigheter
Länsstyrelsen i Jämtland är tillsynsmyndighet på miljöfrågorna.
Miljöprövningsdelegationen (MPD) på Länsstyrelsen i Härnösand är den
myndighet som ger tillståndet enligt Miljöbalken.
Jordbruksverket beslutar om självdöda fiskar och fiskrens och det är kommunen
som har tillsyn på nedgrävningen av fiskrens och självdöda fiskar.
Odlad fisk behövs
I tusentals år har människan ägnat sig åt djurskötsel för att skaffa mat och
idag är det en välutvecklad industri. Fiskodling däremot, har bara några
decennier på nacken som kommersiell näring. Därför finns det stora
kunskapsluckor att fylla.
Debatten kring fiskodling har stundtals varit intensiv i massmedia de senaste
åren. Ska vi eller ska vi inte odla fisk? Är det bra eller dåligt för miljön och
vad händer med fisket?
Motståndarna anser att fiskodling bland annat är ett slöseri med resurser, att
det är stor risk för förorening av miljön, övergödning, fiskrymning, spridning
av fisksjukdomar och ”nya arter” som tränger undan det naturliga/befintliga
fiskbeståndet
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Medborgarförslag - Vad säger Krokoms kommun om
fiskodlingen i Landösjön, (Svensk fjällröding AB)
Anhängarna menar bland annat att fiskodlingar ger arbetstillfällen, att våra
kraftverksmagasin påverkas positivt med bland annat ökad produktion av
vild fisk och är det enda sättet att på ett hållbart sätt hålla uppe konsumtionen
av fisk som är ett nyttigt och högvärdigt livsmedel. Det jämförs ofta med vår
höga köttkonsumtion.
En del av förklaringarna till motsättningarna finns antagligen i just det
faktum att vi talar om en industri som, jämfört med många andra, är
förhållandevis outvecklad och där kunskapsläget kunde vara bättre.
Framtid
I våra kraftverksmagasin finns det en viss potential för odling av fisk som
troligtvis kommer att utnyttjas.
Landbaserade, recirkulerande odlingssystem med möjlighet att ha full
kontroll över hela verksamheten och möjligheter till att rena det använda
vattnet är något som kommer och är att föredra.
Fiskodlingarna i Sverige kommer att få större krav på ekologisk hållbarhet allt
eftersom kunskapsläget förbättras.
Fiskodlingen i Landösjön
Kommunen är positiv till fiskodlingen i Landösjön, är med, och ska vara
med och påverka, så att den sköts bra och att onödiga föroreningar inte
uppkommer.
Svensk Fjällröding är ett starkt och välkänt varumärke i Sverige. Det kan
nämnas att på kronprinsessans bröllop och på Nobelmiddag har det serverats
röding ifrån Landösjön.
Fiskodlingen i Landösjön ger även ett antal arbetstillfällen, vilket är viktigt för
bygden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25(57)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

8 oktober 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 171 (forts)

Dnr 2014-000185

Medborgarförslag - Vad säger Krokoms kommun om
fiskodlingen i Landösjön, (Svensk fjällröding AB)
Underlag för beslut
Medborgarförslag
Förslag som läggs på mötet
Owen Laws, MP, föreslår att ett nytt stycke läggs till sist i svaret, som följer;
”Under 2013 dokumenteras för första gången stor växtlighet i vattnet cirka
350 meter från odlingen. Det är första gången som den sortens växtlighet
dokumenteras. Det kan vara en indikation på att odlingen redan idag har en
påverkan som är för stor. Det normala för området är en stenig botten utan
växtlighet. Med anledning av det har Miljöprövningsdelegationen vid
Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 21 februari 2014, avstyrkt ansökan om
utökat tillstånd till fiskodling i Landösjön.”
Owen Laws, MP och Gabriella Carlsson, S, föreslår att första stycket under
rubriken ”Fiskodlingen i Landösjön” byts ut mot följande;
”Kommunen är med och ska vara med och påverka fiskodlingen i Landösjön
så att den sköts bra och så miljövänligt som möjligt”.
Jörgen Blom, V, föreslår i ändring, under rubriken ”Fiskodlingen i
Landösjön” i andra stycket, att andra meningen stryks.
Jörgen Blom, V, föreslår i ändring att slutet av stycke två under rubriken
”Framtid” de tre sista orden ändras till ”som Krokoms kommun förordar.”
Yttrar sig gör också Rolf Lilja, S, Maria Jacobsson, S, och Maria Söderberg,
C.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslår
fullmäktige besvara medborgarförslaget enligt texten i tjänsteutlåtandet. Till
det har kommit tre ändringsförslag och ett tilläggsförslag.
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Medborgarförslag - Vad säger Krokoms kommun om
fiskodlingen i Landösjön, (Svensk fjällröding AB)
Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslagen, sen på
tilläggsförslaget och sist på svaret i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsförslagen var för sig finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller dessa.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter fråga på svaret i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Medborgarförslag - Ompröva beslutet och stöd
utrivning av Långforsens kraftverk enligt
Kammarkollegiets förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar förslaget med nedanstående.
Kommunstyrelsens beslut
1 Två redaktionella ändringar görs under tjänsteutlåtande från bygg- och
miljöchefen som får följande lydelse; ”Beviljas tillstånd för de sökta
åtgärderna ska, för att säkerställa den biologiska mångfalden i
Långforsen och minimera påverkan från avledning av vatten till
Långfors kraftverk, bästa möjliga teknik användas. ”

Reservation
Jonne Danielsson, FP, och Jörgen Blom, V, anmäler reservation till förmån
för egna förslag.
Owen Laws, MP, anmäler skriftlig reservation.
Bakgrund
”Ompröva beslutet och stöd utrivning av Långforsens kraftverk enligt
Kammarkollegiets förslag”
Långforsens kraftverk har diskuterats och hanterats många gånger i Krokoms
kommunfullmäktige. Stationen ägs av Jämtkraft AB, som till 98 procent ägs
av Östersunds kommun. Krokoms kommun äger en procent av företaget.
Efter beslut i regeringen får Jämtkraft inte nyttja mer vatten än den gamla
vattendomen från 1918. Denna dom medger ett uttag av 8 m3/s.
Information från Jämtkraft:
Dammskada och akutåtgärd
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Medborgarförslag - Ompröva beslutet och stöd
utrivning av Långforsens kraftverk enligt
Kammarkollegiets förslag
År 2010 upptäcktes en dammskada vid kraftverket, som måste avhjälpas
akut. Stationen säkrades och därefter tog Jämtkraft fram en lösning för hur
dammskadan kan repareras.
- Tillståndsansökan för akutåtgärd ska ske skyndsamt
- Fångdammen är inte dimensionerad som en permanent konstruktion
Åtgärderna på kraftstationen är en separat process, som kommer att ta längre
tid. Denna process kräver utredningar rörande ekologi, miljö och teknik.
Tillståndsansökan för akutåtgärden ingavs till Mark- och miljödomstolen
2011-09-29.
Renovering av Långfors kraftstation
Mark- och miljödomstolen krävde en tillståndsansökan för renovering av
kraftstationen för att kunna göra en samlad bedömning av projekten.
Jämtkraft har ansökt om tillstånd om att få reparera överfallsdammen vid
kraftstationen, anlägga faunapassage, byta turbin och generator. Planen
innefattar dessutom ny stationsbyggnad, utrivande av stenkistan och
anläggning av fiskavledare för nedströmsvandrande fisk, samt anpassning av
kröndamm.
Tillståndsansökan för renovering av kraftstationen ingavs till Mark- och
miljödomstolen 14 juni 2013.
Krokoms kommun har deltagit i samråd vad gäller ansökningarna.
Bygg- och miljönämnden 28 maj 2013
Tjänsteyttrande 17 oktober 2013
Krokoms kommun har, i samråd med Jämtkraft, understrukit vikten av att
hela det berörda området ska göras tillgängligt för det rörliga friluftslivet.
Nedanstående tjänsteyttrande sammanfattar väl kommunens inställning:
Tjänsteutlåtande från kommunens bygg- och miljöchef Anna Holmer
(2013-10-17):
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Medborgarförslag - Ompröva beslutet och stöd
utrivning av Långforsens kraftverk enligt
Kammarkollegiets förslag
”Beviljas tillstånd för de sökta åtgärderna ska, för att säkerställa den
biologiska mångfalden i Långforsen och minimera påverkan från avledning
av vatten till Långfors kraftverk, bästa möjliga teknik användas.
Det bör inte råda någon osäkerhet i vilken utsträckning den planerade
faunapassagen eller åtgärderna för nedströms fiskvandring kommer att
fungera innan ev. tillstånd beviljas.
Bästa möjliga teknik ska även användas för att minska den påverkan som
kan tänkas uppkomma under byggnadstiden.”
Domar har fallit i båda miljöprövningsmålen i maj, respektive augusti.
Krokoms kommun har inte överklagat domarna.
Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, föreslår, med två små redaktionella ändringar, att första
stycket i bygg- och miljöchefens tjänsteutlåtande får följande lydelse;
”Beviljas tillstånd för de sökta åtgärderna ska, för att säkerställa den
biologiska mångfalden i Långforsen och minimera påverkan från avledning
av vatten till Långfors kraftverk, bästa möjliga teknik användas.
Owen Laws, MP, föreslår bifall till medborgarförslaget.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till medborgarförslaget.
Jonne Danielsson, FP, föreslår bifall till medborgarförslaget.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till grundförslaget.
Elisabeth Svensson, M, föreslår bifall till grundförslaget.
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till grundförslaget tillsammans med
redaktionella ändringar.
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Medborgarförslag - Ompröva beslutet och stöd
utrivning av Långforsens kraftverk enligt
Kammarkollegiets förslag
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige besvara
medborgarförslaget. Till det har kommit två redaktionella ändringar samt
bifallförslag till medborgarförslaget.
Ordförande kommer först att fråga på de redaktionella ändringarna och
därefter frågar ordförande på bifall till medborgarförslaget mot
grundförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsförslagen finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller dessa.
Efter fråga på bifall till medborgarförslaget mot grundförslaget finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
Votering begärs
Den som bifaller grundförslaget röstar Ja och den som bifaller
medborgarförslaget röstar Nej.
Ja
Nej
Avstår
Maria Söderberg, C, ordf
X
Rolf Lilja, S,
X
Ulf Jonasson, C
X
Owen Laws, MP
X
Jonne Danielsson, FP
X
Maria Jacobsson, S
X
Christer Toft, S
X
Mi Bringsaas, S
X
Jörgen Blom, V
X
Leif Olsson, C
x
Cristine Persson, C
X
Elisabeth Svensson; M
X
Gabriella Carlsson, S
X
9 Ja
3 Nej
1 Avstår
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Medborgarförslag - Ompröva beslutet och stöd
utrivning av Långforsens kraftverk enligt
Kammarkollegiets förslag
Med 9 Ja, 3 Nej och 1 som Avstår finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller grundförslaget.
Kopia till
Kommunfullmäktige
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IT-stöd för verksamhetsuppföljning
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att medel används enligt förslag för
finansiering av införande och drift av IT-stöd för verksamhetsutveckling.
Kostnader för införande: 775 tkr
250 tkr -periodiserat sedan tidigare år
150 tkr -periodiserat från 2014
75 tkr -periodiserade medel på ekonomienheten
300 tkr -Investeringsbudget 2015
Bakgrund
Krokoms kommun ska skriva avtal gällande ett IT-stöd för
verksamhetsstyrning som ska ge chefer och ledare ett bättre stöd för styrning
och uppföljning.
Kommunstyrelseförvaltningen i Krokoms kommun svarar för att leda arbetet
och samordna utformningen av övergripande mål ekonomiska ramar för
styrning av hela den kommunala verksamheten. Förvaltningen har som
ansvar att övervaka att de av fullmäktige fastställda mål och planer för
verksamheter och ekonomi efterlevs. Vidare ska förvaltningen leda och
samordna den översiktliga fysiska planeringen samt främja en långsiktig
hållbar utveckling.
Kommunen ser behov av ett gemensamt system för analys & rapportering av
resultat, budget & prognos samt stöd för verksamhetsplaneringen inom
kommunen. Systemet avser att förenkla chefernas arbete med styrning,
planering, uppföljning och analys. Cheferna kan i ett enda system få tillgång
till samordnad och integrerad information från kommunens olika
verksamhetssystem i ett lättanvänt webbaserat gränssnitt. Styrningen med
mål och aktiviteter samt budget- och prognos ska finnas i samma IT-stöd och
användas som en del i den strategiska verksamhetsstyrningen.
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IT-stöd för verksamhetsuppföljning
Krokoms kommun har ca 1 200 anställda med ca 60 chefer. När systemet
används fullt ut av alla chefer och administratörer beräknas systemet hålla
knappt 100 användare.
Finansiering
Kostnader för införande: 775 tkr
250 tkr (periodiserat sedan tidigare år)
150 tkr (periodiserat från 2014)
75 tkr (periodiserade medel på ekonomienheten)
300 tkr (Investeringsbudget 2015)
Årsavgift: 155 tkr
150 tkr budgeterat
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 11 september 2014
Förslag som läggs på mötet
Yttrar sig gör Christer Toft, S, Maria Söderberg, C, Mi Bringsaas, S, Owen
Laws, MP, och Cristine Persson, C.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
att medel används enligt förslag för finansiering, av införande och drift av
IT-stöd för verksamhetsutveckling.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Sara Anselmby, kanslichef
Åke Wilhelmsson, IT-chef
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Dnr 2014-000271

Yttrande utfrån besök av skolinspektionen, kommunal
vuxenutbildning
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner yttrandet/redovisningen.

Bakgrund
Skolinspektionen har den 19 juni 2014 förelagt Krokoms kommun att
redovisa vidtagna åtgärder rörande brister inom vuxenutbildningen i
kommunen.
Underlag för beslut
Skolinspektionens föreläggande
Yttrandet/redovisningen
Förslag som läggs på mötet
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C, Maria Jacobsson, S
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen
godkänna yttrandet.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Skolinspektionen inklusive yttrandet
Kjell Sundström, rektor kommunal vuxenutbildning
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Bekräftelse av borgensförbindelse Kommuninvest i
Sverige AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Krokoms kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 30
juni 2005 (”Borgensförbindelsen”), vari Krokoms kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller
samt att Kommuninvest äger företräda Krokoms kommun genom att
företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande
av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests
nuvarande och blivande borgenärer.
2

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande Maria
Söderberg och ekonomichef Björn Torbjörnsson att för kommunens
räkning underteckna alla handlingar med anledning av det här beslutet.

Bakgrund
Krokoms kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening
(”Föreningen”).
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ)
(”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som
villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar ensligt separat tecknad
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensförbindelse. Krokoms kommun utfärdade sin borgensförbindelse den
30 juni 2005.
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Bekräftelse av borgensförbindelse Kommuninvest i
Sverige AB
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid
företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests
upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot
långivarna.
Ett borgensåtagande är enlig lag endast giltigt i tio år från den dag då
åtagandet ingicks. Giltighetstiden för Krokoms kommuns borgensåtagande
kommer således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att
borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och
den vikt borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av
mycket stor vikt att kommunen innan borgensförbindelsens giltighetstid
löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige som bekräftar att
borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en
separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har
borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 29 september 2014
Kommuninvest 12 mars 2014
Bekräftelseblankett
Barncheck: Bedöms inte vara tillämplig i ärendet
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår Krokoms kommun
bekräfta att ingången borgensförbindelse av den 30 juni 2005
(”Borgensförbindelsen”). Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens
ordförande Maria Söderberg och ekonomichef Björn Torbjörnsson att för
kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av det här
beslutet.
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Bekräftelse av borgensförbindelse Kommuninvest i
Sverige AB
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Delårsrapport per augusti 2014, Jämtlands
Gymnasieförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Gymnasieförbunds
delårsrapport per augusti 2014.
Bakgrund
Jämtlands gymnasieförbund har överlämnat delårsrapport med ekonomisk
uppföljning per augusti 2014.
Resultatet uppvisar ett överskott per augusti med +1,9 mnkr.
Förbundet prognostiserar ett resultat på +2,9 mnkr för år 2014.
Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är
förenligt med de finansiella mål medlemmarnas fullmäktige beslutat om.
Dessa mål är:
Förbundet ska göra ett nollresultat, samt Varje medlemskommun ska ha
lägre total gymnasiekostnad än genomsnittet för respektive kommungrupp.
Revisorerna är osäkra på vilka mål som kan antas vara de verksamhetsmål
som revisorerna ska bedöma om resultatet är förenligt med god ekonomisk
hushållning.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 3 oktober 2014
Delårsrapport, Jämtlands Gymnasieförbund 26 september 2014
Revisorernas bedömning 29 september 2014
Barncheck: Bedöms ej vara tillämplig för detta ärende
Förslag som läggs på mötet
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C, Ulf Jonasson, C, Maria Jacobsson, S, Leif
Olsson, C, Jörgen Blom, V, Rolf Lilja, S, Mi Bringsaas, S, Jonne
Danielsson, FP, och Jan Runsten, MP.
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Delårsrapport per augusti 2014, Jämtlands
Gymnasieförbund
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna Jämtlands Gymnasieförbunds delårsrapport per augusti 2014.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2014-000306

Delårsrapport per augusti 2014, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige att godkänner Jämtlands Räddningstjänstförbunds
delårsrapport per augusti 2014.
Bakgrund
Räddningstjänstförbundet har överlämnat delårsrapport med ekonomisk
uppföljning per augusti 2014.
Resultatet uppvisar ett överskott per augusti med +1 873 tkr.
Förbundet prognostiserar ett resultat på +400 tkr för år 2014.
Revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven
enligt den kommunala redovisningslagen; att resultatet i delårsrapporten är
förenligt med de finansiella mål som fastställts för den ekonomiska
förvaltningen, undantaget investeringsnivån där ett smärre överskridande om
ca 150 tkr kan uppstå; att verksamhetsmål av betydelse för god ekonomisk
hushållning till övervägande del har uppfyllts.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 29 september 2014
Delårsrapport, Jämtlands Räddningstjänstförbund 18 september 2014
Förbundets revisorers utlåtande 25 september 2014
Barncheck: Bedöms inte vara tillämplig i ärendet
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna Jämtlands Räddningstjänstförbunds delårsrapport per augusti
2014.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2014-000312

Sänkt amorteringstakt, Storåns Bykooperativ
ekonomisk förening
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar godkänna sänkt amorteringstakt för lån för
vilket kommunen borgar, under 1 års tid från och med 1 november 2014.
Bakgrund
Storåns Bykooperativ är en ekonomisk förening som bedriver äldrevård sedan 1996.
Kommunen beviljade 1994 kommunal borgen för lån som föreningen upptog i
samband med uppförande av byggnad för verksamheten. Beslutet om kommunal
borgen medgav ursprungligen 3,6 mkr. I dagsläget är kapitalskulden 243 tkr, vilket
får anses vara en låg skuld kopplat till den säkerhet som finns i form av fastighet.
Ifjol beviljade kommunen en sänkning av amorteringstakten under 1 år. Denna
period har nu löpt ut.
Man har fortfarande, precis som de senaste 2 åren, 50% vakansgrad; 3 av 6
lägenheter outhyrda. Detta innebär lägre intäkter. Föreningens bank godkänner
enligt föreningen en fortsatt sänkning av amorteringstakten från 10000 kr/månad till
5000 kr/mån under ett års tid. Föreningen har under det gångna året följt avtalad
amorteringstakt.
Eftersom kommunens ursprungliga borgensåtagande inte baserades på en viss
amorteringstakt, så gör vi bedömningen att det räcker med ett
kommunstyrelsebeslut. Undertecknad föreslår att kommunen ställer sig positiv till
upplägget, och ser inte någon ökad risk för kommunen med anledning av beslutet.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 29 september 2014
Storåns Bykooperativ ekonomisk förening 19 september 2014
Barncheck: Bedöms inte vara tillämplig i ärendet
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som förslår kommunstyrelsen godkänna
sänkt amorteringstakt, under 1 års tid.
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Sänkt amorteringstakt, Storåns Bykooperativ
ekonomisk förening
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Storåns Bykooperativ Ekonomisk Förening
Handelsbanken, Föllinge
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Dnr 2014-000315

Detaljbudget kommunstyrelsens verksamheter 2015
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner RI (resultatindikatorer)-mål för
kommunstyrelsens verksamheter. RI-målen utgör verksamhetsmål för
god ekonomisk hushållning.
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner detaljbudget 2015 för den egna
verksamheten.
2

Kommunstyrelsen godkänner nämndmålen.

3

Näringslivskontoret återkommer med en beräkning, inför budget 2016,
på vilka vinster som kan göras för kommunens utveckling genom att
ytterligare anställa (utöka bemanningen) på näringslivskontoret.

Bakgrund
Kommunstyrelsens verksamheter och budget presenteras i bilagda
dokument.
Kommunfullmäktige har beslutat om vilka resultatindikatorer som ska gälla
för styrning, ledning och uppföljning av kommunens verksamheter utifrån ett
brukar- och medborgarperspektiv. Resultatindikatorerna har i respektive
nämnd nivåsatts för att utgöra verksamhetsmål för god ekonomisk
hushållning. Dessa RI-mål återfinns på sidan 4 i budgetdokumentet. Vidare
finns också kommunstyrelsens nämndmål redovisade i budgetdokumentet.
Underlag för beslut
Tjänstutlåtande 2 oktober 2014
Detaljbudget för kommunstyrelsen 2015
Kommunstyrelsens detaljbudget 2015 (kalkyl)
Förslag till omfördelning av ram
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Detaljbudget kommunstyrelsens verksamheter 2015
Förslag som läggs på mötet
Gabriella Carlsson, S, och Owen Laws, MP, föreslår att näringslivskontoret
återkommer med en beräkning, inför budget 2016, om vilka vinster som kan
göras för kommunens utveckling genom att ytterligare anställa (utöka
bemanningen) på näringslivskontoret.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna RI (resultatindikatorer)-mål för kommunstyrelsens verksamheter.
RI-målen utgör verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.
Kommunstyrelsen godkänner detaljbudget 2015 för den egna verksamheten
samt godkänner nämndmålen. Till det har kommit ett tilläggsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på tilläggsförslaget och sedan på
grundförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på tillägget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Kopia till
Förvaltningarna
Kommunfullmäktige
Anna-Carin Svedén, näringslivschef
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Förfrågan om medfinansiering av Vindkraftcentrum.se,
januari - juni 2015
Kommunstyrelsens beslut
1 Krokoms kommun avslår ansökan om medfinansiering för
överbryggningsprojekt Vindkraftcentrum.se januari-juni 2015.

Bakgrund
Krokoms kommun medfinansierade projektet Vindkraftcentrum.se under
åren 2012-2013 tillsammans med sex av länets kommuner, Länsstyrelsen,
Energimyndigheten, Jämtkraft, Jämtlands värme och Tillväxtverket.
Projektet ägdes av Strömsunds kommun. Syftet med projektet var att en så
stor del som möjligt av de investeringar som görs inom vindkraften ska
komma lokala företag och arbetskraft tillgodo.
Projektet avslutades i juni 2014 och Strömsunds kommun sökte då medel för
en överbryggning för perioden juni-december 2014. Krokoms kommun
tackade nej till att delta i överbryggningen. Nu har det kommit en ny
förfrågan kring överbryggning för januari till juni 2015. Syftet med
överbryggningen är att behålla personal i väntan på att den nya
programperioden öppnar upp möjligheter till ett större projekt.
Med anledning av att vi ej deltagit i första överbryggningen och att vi inte
vet hur fortsättningen kommer att se ut för vindkraftcentrum så förslår vi
avslag men att vi tar upp frågan om medfinansiering inför kommande projekt
då ansvariga vet innehåll, finansieringsplaner och hur det kommande
projektet ska leva vidare efter projektslut.
Underlag för beslut
Förfrågan om medfinansiering av Vindkraftcentrum 2015, januari-juni
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Förfrågan om medfinansiering av Vindkraftcentrum.se,
januari - juni 2015
Förslag som läggs på mötet
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till grundförslaget.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till grundförslaget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun
avslår ansökan om medfinansiering för överbryggningsprojekt
Vindkraftcentrum.se januari-juni 2015.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Strömsunds kommun
Daniel Perfect, ordförande Vindkraftcentrum
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Dnr 2014-000329

Förslag till ändrade vattenrättsliga regler - I vått och
torrt (SOU 2014:35)
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen antar nedanstående yttrande i remissen ”I vått och
torrt” (SOU 2014:35).
_____
Bakgrund
Sammanfattning
Krokoms kommun avstyrker på det bestämdaste förslaget om borttagandet
av bygdemedlen. Förslaget saknar stöd i utredningsdirektiven, är dåligt
underbyggt och inkonsekvent motiverat och tar ingen hänsyn till följderna
för de bygder som drabbas av förslaget. De fördelar ur juridisk synpunkt som
sägs motivera förslaget väger lätt gentemot de negativa konsekvenserna av
förslaget. För trots att medlen inte är av den storlek vi anser att de borde vara
innebär de ändå ett stöd för viktiga servicefunktioner framförallt i de
glesbygder där så stora delar av landets vattenkraft utvinns.
Motiv till ställningstagandet
1 Motiven till att utrangera medlen bygger på ett juridiskt tillspetsat
resonemang om vad som är avgifter respektive skatter. Att slutsatsen i det
resonemanget blir att medlen successivt ska tas bort verkar vara något förutbestämt som utredningen därefter med ett krystat definitionsresonemang sökt
stöd för.
Utredningens förslag att ta bort ersättningssystemet för vattenverksamheter
är inte på något sätt givet i uppdraget. I uppdraget anges att omotiverade
skillnader ska tas bort. Utredningen beskriver själv vattenverksamhetens
särart och därmed indirekt skäl till att det finns motiverade skillnader mellan
vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet. Utredningens slutsats att
särregleringen är omotiverad (s 514) är minst sagt underlig.
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Förslag till ändrade vattenrättsliga regler - I vått och
torrt (SOU 2014:35)
2 Att medel av det här slaget inte finns i motsvarande lagstiftning för
annat än vattenkraft syns inte vara något motiv för ett borttagande.
Landskapet förändras och omdanas än idag av vattenregleringen. Stora sjöar
förvandlas årstidsbundet till stenöknar och stränderna förändras radikalt.
Exempel på sådant som skapar en stor skillnad jämfört med annan
miljöfarlig verksamhet. Det är inte bara fråga om risker för miljöpåverkan
utan vattenverksamhet är ju per definition en manipulation av den fysiska
miljön.
3 Att få lagstiftningen likformig med lagstiftningen för andra
verksamheter syns inte heller vara något sakskäl som stödjer ett borttagande.
I direktiven till utredningen kan vi inte se något som ger stöd för utredarens
förslag utan ser förslaget som utredarens egen idé. Uppdraget till
utredningen är att ”ta bort skillnader som inte motiverade” (s 21). Det anges
inte att alla skillnader mellan vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet
enligt MB ska tas bort. Tvärtom säger uppdraget (s. 657) att ”skillnader
mellan regleringen av vattenanläggningar och vattenverksamheter i
förhållande till miljöfarliga verksamheter ska vara motiverade”.
4 Alternativet att, som utredningen föreslår, avskaffa bygdeavgiftsmedlen
och söka ersättning enligt MB när omprövning görs, kräver att de mycket
omfattande och bestående miljökonsekvenser som vattenkraften medför
genom överdämningar, extremt varierande vattenstånd, mycket begränsande
strandförhållanden och andra aspekter prissättas ur ett övergripande
perspektiv innan några omprövningar kan börja göras. Områdena påverkas
kontinuerligt – hydrologiskt, geologiskt, ekonomiskt, socialt, kulturellt och
estetiskt. Det är en utmaning att skriva om MB så att dessa
samhällskostnader kan prissättas på ett relevant sätt.
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5 Utredningen själv konstaterar att det finns ett fungerande system som
alla berörda parter vill ha kvar! Både parterna och oberoende experter är i
princip eniga i den frågan (s 205, expertyttranden s 620-621 m m) Det är
därför en gåta att utredningen trots det lägger förslaget. Ett annat faktum som
måste beaktas är at Sverige har rapporterat till EU att bygdeavgiftsmedlen är
en del av den svenska vattenprispolitiken (s 645)! De borde därför inte heller
ur det perspektivet ensidigt kunna avskaffas utan att en mycket mer
djupgående konsekvensanalys och förslag till nytt upplägg skapas.
6 Det tyngsta motivet för att Krokoms kommun på allt sätt motsätter sig
ett borttagande av bygdemedlen är dock det som även anges i ovanstående
sammanfattning, nämligen att medlen ändå har stor betydelse för de bygder
där vattenkraften utvinns. Utredarens syn inte ta någon som helst hänsyn till
detta faktum och det faktum att vattenkraftens utbyggnad medfört ett mycket
sort intrång i dessa bygder. Intrång som idag medför att bygder som skulle
kunnat ha en utkomst av en attraktiv natur och miljö om den inte spolierats
av dämningar och vattenkraftsanläggningar.
Ett statligt ställningstagande att tillföra kommunera och regionerna i
vattenkraftsbygderna fastighetsskatten från kraftanläggningarna är vad som
behövs och inte ett naggande på de idag små medel som tillförs dessa bygder
i form av bygdemedel.
Förslag som läggs på mötet
Mi Bringsaas, S, föreslår att Krokoms kommun lämnar svar på remissen ”I
vått och torrt” enligt ovanstående yttrande.
Maria Söderberg, C, föreslår bifall till yttrandet.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till yttrandet.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till yttrandet.
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Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår att Krokoms kommun bifaller svar på
remissen ”I vått och torrt”.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Miljödepartementet
Anna-Carin Svedén, näringslivschef
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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 14/192
Ordförandebeslut 140828, Bidrag 2014 till Frivilliga
samhällsarbetare Z-län

Ks ordf

2

Dnr KS 14/215
Ordförandebeslut 140909, Utökad basfinansiering eller
indexuppräkning 2015, Jämtland Härjedalen Turism

Ks ordf

3
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Dnr KS 14/228
Överenskommelse mellan Krokoms kommun och
Ks ordf
Energikontoret Jämtlands län, Överenskommelse mellan Kommunchef
kommun och regionalt energikontor
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Delegationsbeslut
4

Dnr KS 14/299
Avtal telefoniprodukter mellan kommunen och TDC
Sverige AB, 141016-161016

Dnr KS 14/320
5 Avtal, Swedbank och kommunen, Kortinlösen via
Terminal, Babs kortläsare betalterminal till kundtjänst
i kommunhuset
____
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Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
1

Dnr 22
Folkhälsorådet: sammanträdesprotokoll 140916

2

Dnr 23
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: skriften Tillgängligt för alla

3

4

Valgamaa-Jämtlands län ekonomisk förening: protokoll 140815 från
årsstämma 2014

5

Energimyndigheten: 140902, använd vindlov.se och vindbrukskollen för
effektivare hantering av vindkraftärenden

6

Östersunds kommun: protokoll 140922 för Gemensamma nämnden för
upphandlingssamverkan

7

8

9
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Dnr 28
Privatperson: skrivelse 140712, Stoppa utbyggnaden av storskalig
kassodling av fisk i våra sjöar och vattendrag

Dnr KS 13/134
Länsstyrelserna, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen: 140818,
informations- och prognosbrev
Dnr KS 13/278
Bygg- och miljönämnden: protokollsutdrag 140909, § 111, Ansökan om
tillstånd enligt miljöbalken för etablering av fiskodling i allmänt vatten i
Storsjön
Dnr KS 13/312
Strömsunds kommun: protokollsutdrag 140611, Kf § 53, Ny
översiktsplan, granskningsutlåtande, samrådsredogörelse, rapporter
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Meddelanden
10 Länsstyrelsen Jämtlands län: granskningsyttrande 140407 över
översiktsplan för Strömsunds kommun
Dnr KS 14/005
11 SmåKom: 140901, nyhetsbrev augusti
Dnr KS 14/014
12 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar för presidiet 140915
Dnr KS 14/061
13 Östersunds Tingsrätt: dom 140827, ansökan om tillstånd enl 11 kap
miljöbalken, Långfors kraftstation
Dnr KS 14/197
14 Jämtlands Räddningstjänstförbund: protokollsutdrag 140918, § 31,
Reviderad förbundsordning
Dnr KS 14/290
15 Regionförbundet Jämtlands län: 140618, Likvidering av
Regionförbundet Jämtlands län år 2015
_____
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Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag
1

2

3

4

5

6
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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 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 2014-000183
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.
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.
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Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag
7

8

9

Dnr KS 2014-000205
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 2014-000244
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.
Dnr KS 2014-000269
Medborgarförslag - Köp av området Önsjön för villatomter och
kommunal badplats. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut
i kommunfullmäktige senast i april 2015.

Dnr KS 2014-000293
10 Medborgarförslag – Miljöavgifter och farliga kemikalier i förskolor.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
i april 2015.
_____
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