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Ks § 186

Dnr 2014-000022

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1 Dagens föredragningslista godkänns.
_____
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Kommunstyrelsen

Ks § 187

Dnr 2014-000012

Möte med kommunrevisorerna samt informationer
Sluten del på mötet
Kommunstyrelsen träffar revisorerna och certifierad kommunrevisor från
Deloitte mellan klockan 08.30-09.30. Där diskuterar revisorerna och
styrelsen utifrån förut utskickade frågor som handlar om bland annat
revisionsrapporter, uppsiktsplikt, prognos, budget, investeringsvolym,
uppföljning av årets mål och samverkan med andra kommuner.
_____
Mötet öppnas klockan 10.00

Justerandes sign

*

Företagshälsovård
Hälsorum, Robert Björngard, verksamhetschef och Lenita Norberg,
företagshälsovårdssamordnare, Gunilla Sundqvist, personalchef och
Karoline Humble, arbetsmiljökonsult

*

Rätt till heltid deltid en möjlighet
Agneta Sunder, projektledare och Gunilla Sundqvist, personalchef och
Karoline Humble, arbetsmiljökonsult

*

Ersättning intressentsammansatta organ
Gunilla Sundqvist, personalchef

*

Igångsättningstillstånd, ny- och ombyggnation skollokaler i
Åsområdet
Tomas Nilsson, fastighetschef

*

Tilläggsanslag samt igångsättningstillstånd för ombyggnation av
bostäder
Tomas Nilsson, fastighetschef

*

Igångsättningstillstånd för investering av inventarier, Mötesplats
Krokom
Tomas Nilsson, fastighetschef

*

Igångsättningstillstånd för etablering av reservkraft samt nytt
serverrum
Tomas Nilsson, fastighetschef

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000012

Möte med kommunrevisorerna samt informationer
*

Uppföljning hemtjänsten
Sara Anselmby, tf socialchef, Monica Göransson, verksamhetschef,
Jonathan Root, enhetschef och Ulf Norring, utredare

*

Tågstopp och trafiklösningar Nälden
Jennie Berglund, utredare och Anne Dahlgren, stadsarkitekt

*

Samarbetsprojektet Åre-Krokom-Östersund, kort lägesrapport,
Anne Dahlgren, stadsarkitekt

_____
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Ks § 188

Dnr 2014-000362

Utvärdering av surfplatta och programvaran
"Assistenten samt förslag till fortsättning av digitala
handlingar i styrelsen och utvidgning av digitala
handlingar i nämnder och i fullmäktige
Kommunstyrelsens beslut
1. Fortsättning och utvidgning av ärendet, digitala handlingar,
återremitteras för att utreda budgeten. En utredning görs också av ett
flexiblare val av teknik.

Protokollsanteckning från Owen Laws, MP
En övergång till enbart digitala handlingar är bra. För det krävs tillgång till
en fullgod dator för att kunna fullgöra sina politiska uppdrag. Det är därför
inte acceptabelt att erbjuda de förtroendevalda surfplatta som enda val av
utrustning. Ledamöterna måste kunna välja mellan surfplatta, iPad, lättviktig
PC, eller Macintosh. Inte minst svårigheten med att göra annoteringar i den
webbaserade assistenten och på surfplattan talar för riktiga datorer.
_____
Bakgrund

Den 23 januari 2013 beslutade kommunstyrelsen att köpa in surfplattor till
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare och kommunfullmäktiges
presidium, på prov. Barn- och utbildningsnämnden tog också beslut om att
köpa in surfplattor till sitt presidium.
Syftet med besluten var att underlätta nämndadministrationen och att lättare
få ut kallelser och annat material till förtroendevalda. Det var också för att
minska pappersflödet och för att spara tid för kopiering.
I april 2014 skickades en enkät ut för att kunna utvärdera hur användarna har
upplevt surfplattan och programvaran.
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Dnr 2014-000362

Utvärdering av surfplatta och programvaran
"Assistenten samt förslag till fortsättning av digitala
handlingar i styrelsen och utvidgning av digitala
handlingar i nämnder och i fullmäktige
Beskrivning av surfplattan och programvaran ”Assistenten”
Programvaran ”Assistenten” möjliggör för de förtroendevalda att med sin
surfplatta på ett enkelt men säkert sätt ta del av möteshandlingar.
Programvaran är webbaserad och bygger på inloggning med eget lösenord
för att kunna ta del av handlingarna.
Införandet av surfplattan och ”Assistenten”
Utbildning i hur man hanterar plattan och verktyget ”Assistenten” har getts. I
samband med utbildning har användaren fått skriva på ett avtal för
surfplattan. Utbildningen har arrangerats med hjälp av egen personal.
Har läsplattan medfört en effektivisering av nämndadministrationen?
För kallelse till kommunstyrelsen fanns, under 2013, fortfarande mycket
manuellt arbete, inklusive produktion och kopiering av papperskallelser för
att de andra som inte är förtroendevalda och som måste få kallelsen. Under
2014 har den kopieringen minskat då vi i samband med införande av ”Öppna
kommunstyrelsemöten” började med att lägga ut kallelsen med handlingar
på kommunens hemsida. Intern personal, press samt övriga, som ska ha
kallelsen, är hänvisade till hemsidan. De övriga som berörs kan exempelvis
vara kommuninvånare. På kommunstyrelsens ”Öppna möte” måste ändå
finnas ett antal kallelser med handlingar uppkopierade.
Underlag för beslut

Tjänsteutlåtande 10 november 2014
Rapport
Bild, Samsung Tab S 10.5

Justerandes sign
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Dnr 2014-000362

Utvärdering av surfplatta och programvaran
"Assistenten samt förslag till fortsättning av digitala
handlingar i styrelsen och utvidgning av digitala
handlingar i nämnder och i fullmäktige
Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, föreslår att ärendet återremitteras för att få en utredning
av en tydligare budget och ett förslag på flexiblare val av teknik.
Yttrar sig gör också Owen Laws, MP, Christer Toft, S, Lena Persson, KD,
Maria Jacobsson, S, Jörgen Blom, V, och Rolf Lilja, S.
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag som föreslår att försöket med digitala handlingar
via surfplattor och verktyget Ciceron Assistent permanentas i
kommunstyrelsen. Övriga nämnder arbetas in under året 2015.
Kommunfullmäktige inför hantering av digitala handlingar från och med
junimötet 2015. Sammanträdesrummet Mus-Olle utrustas med lättåtkomlig
laddningsutrustning.
Till det har kommit förslag om återremiss för att utreda budgeten och
alternativ teknik.
Ordförande kommer först att fråga på det formella förslaget om återremiss.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras finner
ordförande att ärendet ska återremitteras.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsens presidium
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare
Lena Persson, IT-samordnare
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Kommunstyrelsen

Ks § 189

Dnr 2014-000326

Organisering av vuxenutbildningen
Kommunstyrelsens beslut
1 Organisering av vuxenutbildningen återremitteras för ytterligare
utredning.

Bakgrund
Vuxenutbildningen i Krokoms kommun har sedan lång tid tillbaka utgått
ifrån individens önskemål och förutsättningar när det gäller att
anskaffa/bevilja utbildningsplats för den enskilde individen vilket stämmer
väl överens med skollagen. Detta har varit möjligt utifrån att eleven kunnat
söka utbildning hos olika anordnare, en del i egen regi andra hos olika
huvudmän i runt om i landet där kommunen har åtagit sig att stå för
kostnaden för utbildningsplatsen (tidigare interkommunal ersättning). Detta
har gjort att ett brett utbud av utbildningsalternativ stått till den sökande
elevens förfogande. Genom Östersunds olika upphandlade
utbildningsleverantörer har ett brett spektra av olika kurser och olika
pedagogiska modeller gett även våra elever möjlighet att söka hos dem och
det är också där som det största antalet elever återfinns och detta inom ett
geografiskt nära område. Vi har också åtagit oss att stå för kostnaden för
utbildningar som Jämtlands Vux (JGY= Jämtlands Gymnasieförbund) har
levererat till det som ansetts upphandlat via Östersunds avtal. Genom den
nya skollagen har dock lydelsen ändrats gällande vem som får leverera
utbildning till en kommun genom entreprenad. Skolinspektionen har anmärkt
både på JGYs leverans av vuxenutbildning samt Östersunds kommuns
användande av JGY som entreprenör då detta inte överensstämmer med
gällande lagar.
Mot bakgrund av detta har JGY föreslagit att ägarkommunerna skall
överlämna huvudmannaskapet för all vuxenutbildning till JGY.
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Dnr 2014-000326

Organisering av vuxenutbildningen
Utifrån detta förslag skulle hela tanken med att Krokoms kommun erbjuder
sina kommuninnevånare utbildningsplatser utifrån individens önskemål och
förutsättningar starkt begränsas samt att kostnaderna för vuxenutbildningen
också drastiskt skulle öka då flertalet av de utbildningar som idag genomförs
av andra leverantörer än JGY erbjuds både på mera flexibla former och till
en lägre kostnad.
Dessutom har vi i Krokoms kommun just nu två pågående utbildningar SFI
och Vård och omsorgsutbildning som vi har upphandlade för genomförande i
Krokom.
Det antal kurser som idag köps via Östersund hos JGY där vi ifrån Krokom
har elever är framför allt yrkeskurser inom bygg dit också
anläggningsmaskinförare sorterar. I övrigt sker också vuxenutbildning på
grundläggande nivå via Östersunds avtal med JGY. Om inte JGY funnits
som leverantör kanske underlaget inom nämnda områden skulle ge underlag
för upphandling och konkurrans utsättning även där. Det är också viktigt att
känna till att de flesta av dessa utbildningsplatser kunnat beviljas genom
Yrkesvuxsatsningen då både extra statsbidrag funnits för dessa samt att
också urvalsgrunden för prioritering sett annorlunda ut för kurser
finansierade genom Yrkesvux som upphör 2014-12-31.
För att ge möjlighet för våra elever att söka utbildning i de kurser som JGY
erbjuder borde det gå att göra samma överenskommelse som med andra
kommuner där vi åtar oss att stå för kostnaden för utbildningsplatsen.
Detta innebär då att vi för just den elevplatsen överlåter huvudmannaskapet.
Det är ju det förfarande som skett i alla tider rörande interkommunal
ersättning där det är den mottagande kommunen som har ansvaret och
huvudmannaskapet för just denna utbildning som eleven sökt. När det gäller
Grundläggande vuxenutbildning så har eleven rätt att söka utbildning vart
som helst i landet och hemkommunen är skyldig att ersätta mottagande
kommun för kostnaden via interkommunal ersättning.
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Ks § 189 (forts)

Dnr 2014-000326

Organisering av vuxenutbildningen
Underlag för beslut
Bakgrundsbeskrivning
Direktionens beslut 26 september 2014
Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, förslår att ärendet återremitteras för ytterligare
utredning.
Yttrar sig gör också Maria Jacobsson, S.
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag som föreslår att Krokoms kommun behåller
huvudmannaskapet för den kommunala vuxenutbildningen, utbildning i
svenska för invandrare och särskild utbildning.
Till det har kommit ett förslag på återremiss för ytterligare utredning av
ärendet.
Ordförande kommer först att fråga på det formella yrkande om återremiss.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras finner
ordförande att det ska återremitteras.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsens presidium
Kjell Sundström, rektor kommunala vuxenutbildningen
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare
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Dnr 2014-000244

Medborgarförslag - Satsa på det kommunala utbudet av
mötesplatser för unga 13-20 år och dess fritidsledare
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med följande:
Barn- och utbildningsförvaltningen har ett uppdrag av barn- och
utbildningsnämnden att se över fritidsgårdarnas organisation. För att få
en likvärdig verksamhet, för alla ungdomar i kommunen, behöver
kommunen belysa olika former av samverkan och se över ett eventuellt
behov av att utöka tjänsteunderlaget.
________________________________________________________________
Rolf Lilja, S, Maria Jacobsson, S, Christer Toft, S, Peter Grundström, S,
Katarina Rosberg, S, och Jörgen Blom, V, anmäler reservation till förmån för
eget yrkande.
_____
Bakgrund
Kommunen har fått ett medborgarförslag där det framförs önskemål om att
satsa på det kommunala utbudet av mötesplatser för unga 13-20 år.
Fritidsgårdarna i kommunen bedriver verksamhet för ungdomar under
kvällstid i Föllinge, Nälden, Krokom, Änge och Ås.
Gårdarna har aktivitet en till två kvällar varje vecka.
Fritidsledarna arbetar både dag- och kvällstid.
Gemensamma aktiviteter genomförs under året ex disco, sportevenemang
och avslutningsfest för årskurs 9.
För att få en så likvärdig verksamhet som möjligt för alla ungdomar i
kommunen, oavsett bostadsort, behöver vi hitta olika former av samverkan
och utöka fritidsledarnas tjänsteunderlag.
Ungdomar behöver mötesplatser där de kan träffas på sina villkor med bra
vuxna förebilder.
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Dnr 2014-000244

Medborgarförslag - Satsa på det kommunala utbudet av
mötesplatser för unga 13-20 år och dess fritidsledare
Ett förslag till arbetsbeskrivning för fritidsledare har tagits fram i samverkan.
Fritidsledarna träffas en gång i månaden.
Fritidsledarna genomför en enkät bland ungdomarna, där deras behov och
önskningar framkommer. Den ska vara genomförd i oktober 2014.
Underlag för beslut
Medborgarförslag 5 juni 2014
Tjänsteutlåtande 21 september 2014, Kajsa Eklund
Barncheck
Barncheck
Barnchecken är beaktad.
Förslag som läggs på mötet
Ajournering begärs klockan 14.55-15.00
Owen Laws, MP, föreslår i ändring att styrelsen föreslår fullmäktige besvara
medborgarförslaget med följande:
Barn- och utbildningsförvaltningen har ett uppdrag av barn- och
utbildningsnämnden att se över fritidsgårdarnas organisation. För att få en
likvärdig verksamhet, för alla ungdomar i kommunen, behöver kommunen
belysa olika former av samverkan och se över ett eventuellt behov av att
utöka tjänsteunderlaget.
Ajournering begärs klockan 15.00-15.05
Jörgen Blom, V, föreslår avslag till Owen Laws, MP, ändringsförslag.
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Dnr 2014-000244

Medborgarförslag - Satsa på det kommunala utbudet av
mötesplatser för unga 13-20 år och dess fritidsledare
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag som föreslår att medborgarförslaget besvaras med
följande:
Barn- och utbildningsförvaltningen har ett uppdrag av barn- och
utbildningsnämnden att se över fritidsgårdarnas organisation. För att få en
likvärdig verksamhet för alla ungdomar i kommunen, oavsett bostadsort,
behöver kommunen hitta olika former av samverkan och behöver även utöka
fritidsledarnas tjänsteunderlag.
Till det har kommit ett ändringsförslag om att medborgarförslaget besvaras
med följande:
Barn- och utbildningsförvaltningen har ett uppdrag av barn- och
utbildningsnämnden att se över fritidsgårdarnas organisation. För att få en
likvärdig verksamhet, för alla ungdomar i kommunen, behöver kommunen
belysa olika former av samverkan och se över ett eventuellt behov av att
utöka tjänsteunderlaget.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på de två förslagen mot varandra, bifall mot avslag, finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller ändringsförslaget.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2014-000344

Reglemente för intern kontroll
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner förslag till reglemente för intern
kontroll med följande ändring i reglementet:
Under punkten 1, rubriken Syfte, första punktsatsen, läggs ”fattade
beslut” till. Första punktsatsen kommer då att lyda som följer:
*

efterlevnad av fattade beslut, tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm

Bakgrund
Reglementet för intern kontroll syftar till att säkerställa att de av fullmäktige
fastställda målen uppfylls och att viktiga processer kvalitetssäkras.
Detta innefattar

efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m


ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet



tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten



upprätthållande av förtroende för politiker och tjänstemän

Underlag för beslut
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 23 oktober 2014
Förslag som läggs på mötet
Jörgen Blom, V, föreslår att kommunstyrelsen, under punkten 1, rubriken
Syfte, lägger till i första punktsatsen ”fattade beslut”. Första punktsatsen
kommer då att lyda som följer:
*

Justerandes sign

efterlevnad av fattade beslut, tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm

Utdragsbestyrkande

16(56)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

19 november 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 191 (forts)

Dnr 2014-000344

Reglemente för intern kontroll
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag som föreslår kommunfullmäktige godkänna
förslag till reglemente för intern kontroll.
Till det har kommit ett förslag om att lägga till ”fattade beslut” under
punkten 1, rubriken Syfte, första punktsatsen.
Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget och sedan frågar hon
på förslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter fråga på reglemente för intern kontroll, i övrigt finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Ks § 192

Dnr 2014-000160

Regler för partistöd i Krokoms kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige antar regler för kommunalt partistöd att gälla från
och med mandatperioden 2014-2018.
2. Beslut om kommunalt partistöd fattas årligen vid kommunfullmäktiges
sammanträde i juni.
3. Partistödet består av:
Grundstöd – 11 100 kr (6.360 kr) per parti och år
Mandatstöd – 8 880 kr (8.175 kr) per mandat och år.
4. Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).

Bakgrund
I 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen finns den grundläggande
befogenheten för kommuner och landsting att använda kommunala medel
för att ge stöd till partiernas arbete. Partistödets ändamål framhålls genom
lagtextens definition som innebär att med partistöd avses "ekonomiskt
bidrag och stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin.
I 2 kap. 9 § andra stycket kommunallagen knyts rätten till partistöd till att
partiet är representerat i fullmäktige. Den bestämmelsen har funnits
tidigare men är förtydligad. Att vara representerad är detsamma som att
länsstyrelsen kan utse en ledamot i sin sammanräkning. Med lagtextens
ord är partiet representerat "om det har fått mandat i fullmäktige för vilket
en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837)".
I 2 kap. 9 § tredje stycket framgår sedan tidigare att partistöd får ges som
längst i ett år efter det att ett parti upphört att vara representerat.

Justerandes sign
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19 november 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 192 (forts)

Dnr 2014-000160

Regler för partistöd i Krokoms kommun
Om fullmäktige vill utnyttja utrymmet att begränsa partistödet i
förhållande till partier som under mandatperioden får "tomma stolar" i
fullmäktige behöver kommunen införa en sådan regel. Stödet för att skapa
en lokal regel finns i 2 kap. 10 § andra stycket KL där det står att
fullmäktige "får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen
av partistödet." En stol är "tom" först när länsstyrelsen inte har något namn
att tillgå när det behöver göras en ny sammanräkning efter en avsägelse
från en ledamot i fullmäktige.
Frågan om transparens i partistödet lyfts fram som särskilt viktig.
Lagstiftaren har därför i lag utvecklat krav på årlig redovisning och på
egenkontroll av hur partistödet utnyttjas av respektive parti.
Handläggningen av sådana ärenden kan innehålla en lång rad svårigheter
men utgångspunkten måste vara att prövningen för göras så schabloniserat
och enkelt som möjligt med ledning av de få propositionsuttalanden som
finns och som citeras i bilaga till Regler om kommunalt partistöd i Krokoms
kommun.
Underlag för beslut
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 10 juli 2014
Regler för kommunalt partistöd i Krokoms kommun
Cirkulär 14:12, Sveriges Kommuner och Landsting
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag som föreslår kommunfullmäktige anta regler för
kommunalt partistöd att gälla från och med mandatperioden 2014-2018.
Beslut om kommunalt partistöd fattas årligen vid kommunfullmäktiges
sammanträde i juni. Partistödet består av: Grundstöd – 11 100 kr (6.360 kr)
per parti och år Mandatstöd – 8 880 kr (8.175 kr) per mandat och år.
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).

Justerandes sign
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Ks § 192 (forts)

Dnr 2014-000160

Regler för partistöd i Krokoms kommun
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(56)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

19 november 2014
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Dnr 2014-000311

Remiss - Överenskommelse samverkan krishantering
Jämtlands län
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen ställer sig positiv till samverkan för krishantering i
Jämtlands län.
____
Bakgrund
I vårt län inträffar störningar som samhällsaktörer ska hantera och minimera
konsekvenserna av. Ett gemensamt synsätt på krishantering i länet är en
förutsättning för att samverkan ska fungera väl vid sådana påfrestningar på
samhället. En gemensam överenskommelse har därför tagits fram för att
tydliggöra hur den samverkan ska ske före, under och efter en kris
Barncheck
Inte aktuellt i ärendet
Underlag för beslut
Överenskommelse om samverkan för krishantering i Jämtlands län, före,
under och efter en kris
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag som föreslår kommunstyrelsen ställa sig positiv
till samverkan för krishantering i Jämtlands län.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Länsstyrelsen i Jämtlands län, myndigheten för samhällsskydd och
beredskap
Jan Eriksson, säkerhetschef
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Ks § 194

Dnr 2014-000345

Resultatindikatormål för Krokoms kommuns nämnder
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige antar resultatindikatormål, för samtliga nämnder,
som framgår i separat sammanställning.
Kommunstyrelsens beslut
1 Resultatindikatormål för ”Antal kulturaktiviteter” ändras till ”Att
årligen, i egen kommunal regi eller i samarbete med
föreningar/organisationer, arrangera 45 evenemang”.
_______
Bakgrund
Kommunens uppdrag är stort. All erfarenhet pekar därför mot att det behövs
göras prioriteringar i vad som ska följas upp och rapporteras.
Kommunledningen har beslutat om ett begränsat antal indikatorer på resultat
utifrån ett brukar- och medborgarperspektiv i verksamheten. Det är kring
dessa indikatorer som uppföljning och styrning fokuseras.
De resultatindikatorer, som kommunfullmäktige beslutar om, utgör
vägledning för styrning, ledning och uppföljning av verksamheten.
Respektive nämnd nivåsätter ambitionsnivån vilket då utgör mål för god
ekonomisk hushållning.
Underlag för beslut
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 27 oktober 2014
Samlingsdokument – Ri-mål för Krokoms kommuns nämnder
Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, föreslår att resultatindikatormål i ”Antal
kulturaktiviteter” ändras till ”Att årligen, i egen kommunal regi eller i
samarbete med föreningar/organisationer, arrangera 45 evenemang”.
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Utdragsbestyrkande

22(56)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

19 november 2014
Kommunstyrelsen
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Dnr 2014-000345

Resultatindikatormål för Krokoms kommuns nämnder
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag som föreslår kommunfullmäktige anta
resultatindikatormål, för samtliga nämnder, som framgår i separat
sammanställning.
Till det har kommit förslag till ändring av resultatindikatormål för antal
kulturaktiviteter som föreslås ändras till ”Att årligen, i egen kommunal regi
eller i samarbete med föreningar/organisationer, arrangera 45 evenemang”.
Ordförande kommer först att fråga på ändring rubriken ”Antal
kulturaktiviteter” där kommunstyrelsen själv tar beslutet.
Ordförande frågar sen på resultatindikatormål för samtliga nämnder. Det blir
kommunstyrelsens förslag till beslut som går vidare till kommunfullmäktige
för antagande.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på förslag till ändring under rubriken ”Antal kulturaktiviteter”
finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på resultatindikatorer för samtliga nämnder finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Dnr 2014-000357

Ersättning till intressent i intressentsammansatt organ
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige besluta enligt följande:
1.

Till intressent/representant i intressentsammansatt organ utges ersättning
för sammanträde/förrättning med förlorad arbetsinkomst,
resekostnadsersättning och traktamente i enlighet med bestämmelserna
för kommunalt förtroendevald i Krokoms kommun.

2.

Ett intressentsammansatt organ är en samrådsgrupp där det ingår
representant från en organisation/förening eller aktör tillsammans med
kommunalt utsedda representanter; förtroendevald och/eller tjänsteman.

3.

Om styrelse/nämnd beslutar att utse samrådsorgan ska det tydligt framgå
om samrådsorganet utgör ett intressentsammansatt organ.

4.

Styrelse/nämnd uppmanas att göra en översyn av behov och former för
samrådsorgan inklusive organisation och reglemente/riktlinjer för vad
som ska ingå i uppdraget.

5.

Då ett intressentsammansatt organ är knutet till styrelse/nämnd ska
finansiering ske via styrelse/nämnd.

6.

Bestämmelserna gäller från och med att reglementen är antagna.

Bakgrund
Arvodesgruppen, som haft i uppdrag att utreda ersättning till förtroendevalda
i kommunen, har även gjort en översyn av ersättning till intressenter i
intressentsammansatta organ.
Frågan gäller om och i så fall vilken ersättning som ska utges till
representanter i kommunala samrådsorgan, s k intressentsammansatta organ.
Ersättning tillämpas olika i de olika intressentsammansatta organen. Finns
det skäl för att tillämpa ersättningarna olika eller ska det vara enhetligt?

Justerandes sign
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19 november 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 195 (forts)

Dnr 2014-000357

Ersättning till intressent i intressentsammansatt organ
Fråga om ersättning till representanter som utses av föreningar o dyl i
intressentsammansatta organ behandlades av kommunfullmäktige den 8
december 2010 varvid frågan återremitterades för upprättande eller översyn
av rådens reglementen.
Arvodesgruppen bedömde att definitionen för intressentsammansatt organ
behöver förtydligas. Arvodesgruppen kom fram till att respektive styrelse
och nämnd behöver göra en översyn av befintliga samrådsorgan och dess
verksamhet för att bedöma hur samråd kan ske på ett sätt som är
kommunikativt och effektivt utifrån såväl verksamhet som ekonomi. Om
styrelse/nämnd beslutar att tillsätta samrådsorgan i form av
intressentsammansatt organ bör ersättning till intressenter vara enhetlig.
Till kommunalt förtroendevald representant i intressentsammansatt organ
utges ersättning enligt bestämmelserna för kommunalt förtroendevald i
Krokoms kommun. Uppdraget för förtroendevald, till exempel som
ordförande i nämnd, kan ingå i årsarvodet.
Hantering barncheck är inte relevant i det här ärendet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 5 november 2014
Utredning angående intressentsammansatta organ 22 september 2014,
reviderat 3 november 2014
Förslag som läggs på mötet
Cristine Persson, C, föreslår i ändring att bestämmelserna gäller från och
med att reglementen är antagna.
Yttrar sig gör också Maria Jacobsson, S, Jörgen Blom, V, Owen Laws, MP,
Rolf Lilja, S, Maria Söderberg, C, och Christer Toft, S.
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Kommunstyrelsen

Ks § 195 (forts)

Dnr 2014-000357

Ersättning till intressent i intressentsammansatt organ
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag som föreslår kommunfullmäktige anta förslagets
bestämmelser i sex punkter.
Till det har kommit förslag till ändring i grundförslagets punkt 6, som
föreslår att bestämmelserna gäller från och med den 1 januari 2015. I förslag
till ändring föreslås att bestämmelserna gäller från och med att reglementen
är antagna.
Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslaget och sedan på ärendet
i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsförslaget mot grundförslagets punkt sex finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller ändringsförslaget.
Efter fråga på beslutsförslagets övriga fem punkter finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller dessa.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Dnr 2014-000354

Igångsättningstillstånd, ny- och ombyggnation
skollokaler i Åsområdet
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen ger igångsättningstillstånd för att genom ny- och
ombyggnation av skollokaler lösa det utökade behovet av skol- och
barnomsorgslokaler i Åsområdet.
2

Medel för investeringen, ca 44 miljoner kronor, tas ur samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsutrymme.

_________________________________________________________
Bakgrund
För att möta de stora barngrupperna inom skola och barnomsorg i södra Ås
samt möjliggöra en fortsatt exploatering av villatomter i området behöver
fler basutrymmen för skola samt ytterligare en förskoleavdelning tillskapas. I
av kommunfullmäktige fastställd budget, daterad 10 juni 2014, finns medel
avsatta för att täcka detta behov.
Barn- och utbildning har fattat beslut att:
- Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att: Sånghusvallens skola blir
en F-6-skola från läsåret 2016/2017.
För att möjliggöra det framtida ökade lokalbehovet tas Sånghusvallens
förskolas lokaler successivt i anspråk. Ny förskola byggs på avsedd tomt i
Sånghusvallens etapp 4.
- Inom befintliga lokaler börjar elever i Sånghusvallens upptagningsområde
åk 4 i Sånghusvallens skola läsåret 2014/2015.
- Det kan komma att finnas behov av paviljonger under byggskedet. Detta
behöver utredas så att man vid ett eventuellt behov är klar med vart
eventuella paviljonger ska placeras.

Justerandes sign
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Dnr 2014-000354

Igångsättningstillstånd, ny- och ombyggnation
skollokaler i Åsområdet
Underlag för beslut
Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 58/2014
Tjänsteutlåtande daterat 24 augusti 2014
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag som föreslår att kommunstyrelsen ger
igångsättningstillstånd för att genom ny- och ombyggnation av skollokaler
lösa det utökade behovet av skol- och barnomsorgslokaler i Åsområdet.
Medel för investeringen, ca 44 miljoner kronor, tas ur samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsutrymme.
Efter fråga på grundförslaget från samhällsbyggnadsnämnden finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign
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Dnr 2014-000353

Tilläggsanslag samt igångsättningstillstånd för
ombyggnation av bostäder och lokaler på Rösta, Ås
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige ger tilläggsanslag (investeringar) med
15 miljoner kronor för iordningställande av både bostäder och lokaler på
Torsta/Rösta i Ås.
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen ger igångsättningstillstånd för iordningsställande av
tre bostäder på Rösta till en kostnad av cirka 3 900 000 kronor, under
förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar om sökt tilläggsanslag.
___________________________________________________________
Bakgrund
Krokoms kommun har sedan tidigare förvärvat fastigheterna vid Åsbygdens
naturbruksgymnasie av Landstinget Jämtland. I samband med förvärvet av
fastigheterna på Torsta/Rösta fördes samtal om att fastigheterna skulle ägas i
bolagsform och utifrån detta så har inte någon investeringsram beslutats för
Torsta och Rösta.
För att kunna hyra ut både bostäder och lokaler på området krävs stora
insatser i form av både re- och nyinvesteringar.
På Rösta området finns bland annat;
- Två huskroppar innehållande tre lägenheter där det krävs omfattande
renovering och sanering av radon.
- Byggnaden Lillgården om ca 330 kvm där det krävs åtgärder i form av
både in och utvändig renovering i form av nya ytskikt, våtrum, fasadbyte
inklusive fönster, sanering av radon för att få byggnaden uthyrd.
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Dnr 2014-000353

Tilläggsanslag samt igångsättningstillstånd för
ombyggnation av bostäder och lokaler på Rösta, Ås
- Ekohuset som är en bra byggnad med hög kvalitet men har ett behov av
både in- och utvändig renovering, behov av nytt avlopp samt
biluppställningsplats.
- Annexet Storgården om ca 300 kvm kontor där det kommer att krävas stora
lokalanpassningar för ny kontorshyresgäst
Sammantaget föreligger ett investeringsbehov med cirka 15 miljoner kronor
för att kunna hyra ut ovanstående byggnader och lokaler, vidare bedöms att
samtliga åtgärder över tid kommer att täckas av de hyror som kommer att
tas ut på respektive objekt men att det i det korta perspektivet 2015 kan
innebära en negativ resultatpåverkan beroende på hur uthyrningen lyckas i
början.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 3 oktober 2014
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag som föreslår att kommunstyrelsen ger
igångsättningstillstånd för iordningsställande av tre bostäder på Rösta till en
kostnad av cirka 3 900 000 kronor, under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar om sökt tilläggsanslag. Kommunfullmäktige ger
tilläggsanslag (investeringar) med 15 miljoner kronor för iordningställande
av både bostäder och lokaler på Torsta/Rösta i Ås.
Efter fråga på igångsättningstillstånd för iordningsställande av tre bostäder
på Rösta till en kostnad av cirka 3 900 000 kronor, under förutsättning av att
kommunfullmäktige beslutar om sökt tilläggsanslag finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på förslag till fullmäktige att ge tilläggsanslag (investeringar)
med 15 miljoner kronor för iordningställande av både bostäder och lokaler
på Torsta/Rösta i Ås finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
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Dnr 2014-000353

Tilläggsanslag samt igångsättningstillstånd för
ombyggnation av bostäder och lokaler på Rösta, Ås
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige
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Dnr 2014-000355

Igångsättningstillstånd för investering av inventarier,
Mötesplats Krokom
Kommunstyrelsens beslut
1 Ärendet bordläggs till kommunstyrelsens möte den 3 december 2014.
_________________________________________________________
Bakgrund
I samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget finns medel avsatta för
verksamheternas inventarier till projektet Mötesplats Krokom. I projektets
kostnadskalkyl finns följande punkter upptagna:
Inventarier till nytt bibliotek: 2 215 000 kronor
Cafédelen: Ljud, ljus och bild (AV-utrustning): 85 000 kronor
Tele/it: 230 000 kronor
Skylt:15 000 kronor
Underlag för beslut
Kostnadskalkyl
Sammanställning av beslutade igångsättningstillstånd
Tjänsteutlåtande daterat 6 oktober 2014
Fastighetschef Tomas Nilsson redogör för ärendet.
Förslag som läggs på mötet
Ajourneringar begärs klockan 15.40-15.55, 15.55-16.05, 16.10-16.40, 16.5517.00.
Maria Söderberg, C, föreslår att ärendet bordläggs till kommunstyrelsens
möte den 3 december 2014. Information ges då också i ärendet.
Beslutsgång
Det finns ett grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen att besluta om
igångsättningstillstånd för investering i inredning m m till projektet
Mötesplats Krokom. Till det har kommit förslag om att bordlägga ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000355

Igångsättningstillstånd för investering av inventarier,
Mötesplats Krokom
Ordförande kommer först att fråga på det formella yrkandet, om ärendet ska
bordläggas.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på om ärendet ska bordläggas, till styrelsens möte den 3
december 2014, finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsen 3 december 2014
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Dnr 2014-000356

Igångsättningstillstånd för etablering av reservkraft
samt nytt serverrum
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen ger igångsättningstillstånd för etablering av
reservkraftanläggning till en kostnad av 1,55 mnkr

2

Kommunstyrelsen ger igångsättningstillstånd för nytt serverrum till en
kostnad av 1 mnkr, under förutsättning av medfinansiering från
Myndigheten för samhällsberedskap.

3

Medel för investeringen, ca 2 550 000 kronor, tas ur samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsutrymme.
_________________________________________________________
Bakgrund
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i samråd med
Krokoms kommuns beredskapsgrupp tagit fram ett förslag till tekniska
åtgärder för kommunens säkerhet och ledning i förvaltningsbyggnaderna.
Flera mindre åtgärder är redan vidtagna men två större åtgärder kvarstår:
strömförsörjning via egen reservkraft och ett nytt serverrum.
I samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget finns idag 2,7 miljoner
avsatt till projektet Säkerhet och ledningsförmåga i Krokoms kommun. Detta
kommer enligt kalkylen från projektgruppen att täcka det investeringar som
krävs för dessa åtgärder.
Underlag för beslut
Styrgruppsprotokoll
Kalkyler reservkraft och serverhall
Tjänsteutlåtande daterat 6 oktober 2014
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Dnr 2014-000356

Igångsättningstillstånd för etablering av reservkraft
samt nytt serverrum
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag som föreslår att kommunstyrelsen ger
igångsättningstillstånd för etablering av reservkraftanläggning till en kostnad
av 1,55 mnkr. Kommunstyrelsen ger igångsättningstillstånd för nytt
serverrum till en kostnad av 1 mnkr, under förutsättning av medfinansiering
från Myndigheten för samhällsberedskap. Medel för investeringen, ca 2 550
000 kronor, tas ur samhälls-byggnadsnämndens beviljade
investeringsutrymme.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Jan Eriksson, säkerhetschef
Åke Wilhelmsson, IT-chef
Lena Persson, IT-samordnare
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Dnr 2014-000123

Motion - Stoppa nedläggningen av Kvinnojouren
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige besvara motionen enligt nedan.
_____________________________________________________________
Bakgrund
En motion gällande ”Stoppa nedläggningen av kvinnojouren” inkom i
februari 2014. I motionen yrkas att Krokoms kommun ska stödja
Kvinnojouren ekonomiskt med helårsbidrag så att verksamheten kan
fortsätta.
Svar på motionen
Krokoms kommun har genom socialnämnden beslutat att fortsätta stödja
kvinnojouren under åren 2014 – 2015.
Underlag för beslut
Motion - Stoppa nedläggningen av Kvinnojouren
Socialnämnden 14 januari 2014, § 2
Socialnämnden 24 juni 2014, § 102
Tjänsteutlåtande 1 oktober 2014
Förslag som läggs på mötet
Jörgen Blom, V, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag från socialnämnden som föreslår att
kommunfullmäktige besvarar motionen. Svaret finns under rubriken ”Svar
på motionen”.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000123

Motion - Stoppa nedläggningen av Kvinnojouren
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2014-000327

Tillägg till ägardirektiv Krokomsbostäder AB,
ekonomiska krav
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om tillägg i ägardirektiv, i punkterna 1-2, att:
1. Bolaget ska sträva efter att nå en soliditet om lägst 15% vid utgången av
år 2017.
2.

Den borgensavgift som bolaget ska erlägga till kommunen år 2015 och
till annat beslutas ska vara 0,4% av genomsnittlig låneskuld för aktuellt
år.

3.

Ett långsiktigt hållbart avkastningsmått och nivå för avkastning ska
arbetas fram i dialog mellan ägaren och bolaget och ska finnas som en
del av bolagets ägardirektiv för 2016.

Bakgrund
Enligt den nya lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag som trädde
i kraft den 1 januari 2011 ska bolagen bedriva verksamheten i allmännyttigt
syfte och enligt affärsmässiga principer. Detta ställer krav på tydlighet i de
ägardirektiv kommunen har för bolaget.
I det ägardirektiv som beslutades i kommunfullmäktige den 26 februari 2014
anges att bolaget ska ha ett marknadsmässigt avkastningskrav. Den
formuleringen räcker inte som styrmedel, utan behöver preciseras ytterligare.
Det finns fler än ett vedertaget avkastningsbegrepp. Nivån på avkastningen
behöver sättas i relation till vilken lokal marknad bolaget finns inom och mot
ägardirektivet i övrigt. Vi förslår att detta utarbetas i dialog mellan
kommunen och bolaget inför stämman våren 2015, och tar sikte på
verksamhetsåret 2016 och kommande år.
I gällande ägardirektiv finns även ett soliditetsmål, som anger en nivå på
lägst 10% till år 2017. Denna nivå har bolaget redan uppnått. Därför föreslås
en ny nivå på 15% soliditet för bolaget, att uppnå vid utgången av år 2017.
Detta förslag till ny nivå är kommunicerad med bolagsledningen, som ser
den som rimlig. Detta mål kan dock komma att förändras i samband med att
ett avkastningskrav förtydligas för bolaget.
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Dnr 2014-000327

Tillägg till ägardirektiv Krokomsbostäder AB,
ekonomiska krav
På grund av det mycket låga ränteläget som råder just nu, förslår vi att den
borgensavgift som kommunen tar ut av bolaget sänks från nuvarande 0,6%
till 0,4% för 2015 och tills annat beslutas.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 13 november 2014
Ägardirektiv, Krokomsbostäder AB, kommunfullmäktige 26 februari 2014
Barncheck: Bedöms inte vara aktuellt i ärendet
Förslag som läggs på mötet
Maria Jacobsson, S, föreslår att år ”2017” i punkten 1 ändras till ”år 2019”.
Maria Jacobsson, S, föreslår att en notering görs om att det är punkterna 1-2
som är tillägg till ägardirektivet.
Jörgen Blom, V, förslår bifall till Maria Jacobssons, S, tilläggs- och
ändringsförslag.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till Maria Jacobssons, S, förslag till ändring av år
2017 till år 2019, i punkten 1.
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag som föreslår kommunfullmäktige besluta att
bolaget ska sträva efter att nå en soliditet om lägst 15% vid utgången av år
2017. Den borgensavgift som bolaget ska erlägga till kommunen år 2015 och
till annat beslutas ska vara 0,4% av genomsnittlig låneskuld för aktuellt år.
Ett långsiktigt hållbart avkastningsmått och nivå för avkastning ska arbetas
fram i dialog mellan ägaren och bolaget och ska finnas som en del av
bolagets ägardirektiv för 2016.
Till det har inkommit förslag om att år ”2017” i punkten 1 ändras till ”år
2019. En notering görs om att det är punkterna 1-2 som är tillägg till
ägardirektivet.
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Dnr 2014-000327

Tillägg till ägardirektiv Krokomsbostäder AB,
ekonomiska krav
Ordförande kommer att fråga på punkterna var för sig.
Beslutsgången godkänns.
Ordförande frågar på grundförslaget i punkten 1 mot för ändringsförslaget
och finner att kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
Ordförande frågar på grundförslaget i punkten 2 och finner att
kommunstyrelsen bifaller det.
Ordförande frågar på grundförslaget i punkten 3 och finner att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2014-000366

Avgifter inom vård och omsorg i Krokoms kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att avgifter inom vård och omsorg, där det
är möjligt enligt lag och föreskrifter, indexsregleras.
2.

Indexregleringen genomförs den 1 december årligen av assistent som
handlägger avgifter vid socialförvaltningen, att gälla från och med den
1 januari året efter.

_____________________________________________________________
Bakgrund
Inom vård- och omsorgsverksamheterna förekommer vissa avgifter. Vissa av
dessa avgifter har fullmäktige beslutat ska indexuppräknas årligen. Andra
avgifter saknar beslut om indexuppräkning. Det innebär att vissa avgifter
följer prisutvecklingen medan vissa avgifter inte följer prisutvecklingen.
De avgifter som nu är aktuella för beslut om indexuppräkning är:
Trygghetslarm, matdistribution och förbrukningsartiklar på särskilt boende.
Det är rimligt att de avgifter som finns inom vård- och omsorgs ses över
årligen och att socialnämnden ges möjlighet att föreslå kommunfullmäktige
höjning eller sänkning av förekommande avgifter.
I de fall socialnämnden inte föreslår höjning eller sänkning av avgifterna ska
avgifterna indexuppräknas i förhållande till prisbeloppet. som räknas fram på
grundval av ändringarna i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i
socialförsäkringsbalken (SFS 201:110). Beräkningarna görs med
utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs för helt
kalenderår.
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Dnr 2014-000366

Avgifter inom vård och omsorg i Krokoms kommun
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2014
Avgifter hos socialförvaltningen 2014
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag som föreslår att kommunfullmäktige att avgifter
inom vård och omsorg, där det är möjligt enligt lag och föreskrifter,
indexsregleras. Indexregleringen genomförs den 1 december årligen av
assistent som handlägger avgifter vid socialförvaltningen, att gälla från och
med den 1 januari året efter.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
______
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2014-000265

Förslag till avgifter för remisshantering, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Jämtlands räddningstjänstförbunds förslag till avgifter för
remisshantering avslås.

Deltar inte i beslutet
Owen Laws, MP, deltar inte i beslutet.
_____
Bakgrund
Jämtlands räddningstjänstförbund har lämnat förslag om att ta ut avgifter för
remisshantering, ”Jämtlands räddningstjänstförbunds förslag till avgifter för
remisshantering” till medlemskommunerna. Förslaget innebär att Jämtlands
räddningstjänstförbund får möjlighet att ta ut avgifter för förbundets
remisshantering i ärenden som,


tillstånd till servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622),



upprättande av detaljplaner enligt plan- och bygglag (2010:900), och



bygglov enligt plan- och bygglag (2010:900) eller anmälan enligt planoch byggförordning (2011:338).

Förbundet föreslår att avgiften för remisser gällande tillstånd till servering av
alkoholdrycker och upprättande av detaljplaner blir 850 kronor och avgiften
för remiss gällande bygglov blir 1 375 kronor.
Förbundet har även lämnat ett förslag om att kommunfullmäktige i
respektive medlemskommun ska delegera rätten till förbundet att själva
besluta om storleken på avgiften i taxan.
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Dnr 2014-000265

Förslag till avgifter för remisshantering, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
De avgifter som medlemskommunerna tar in för aktuella ärenden bygger på
självkostnadsprincipen, det vill säga att den som till exempel söker bygglov
eller alkoholtillstånd ska betala för de kostnader som ärendet medför.
Förbundets uppfattning är att beställaren, den som söker tillstånd, även ska
kompensera förbundet för de kostnader som remisshanteringen genererar och
föreslår att dessa ”remissavgifter” inarbetas i de avgifter som respektive
kommun beslutat för de olika ärendetyperna. Enligt förbundet bör avgiften
indexuppräknas årligen då grunden till kostnaden är personalens lön som
årligen revideras.
Förbundet belyser att det är viktigt att de får remisserna för att kunna fånga
upp frågor som rör räddningstjänst och brandsäkerhet i ett tidigt skede, och
att åtgärden med att avgiftsbelägga remisshanteringen inte är för att reducera
antalet remisser. De tjänster man avser att avgiftsbelägga är den tid
förbundets handläggare lägger på att granska och svara på remisser, och att i
bygglovärenden gå på samrådsmöten. Den tid som läggs ned på att hålla
kontakten med handläggarna ute i kommunerna, till exempel möten eller att
svara på enklare frågor i telefon eller via mejl, ingår inte i förslag om
avgifter utan detta ingår i respektive kommuns medlemsbidrag.
Krokoms kommun bedömer att Jämtlands räddningstjänstförbund har arbetat
fram ett tydligt underlag att ta ställning till vad gäller antal ärenden,
tidsåtgång och hur man kommit fram till sitt förslag. Underlaget visar att
cirka en årsarbetskraft används för att hantera aktuella remisser, och det är
den resursen som förbundet vill finansiera enligt förslag.
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Dnr 2014-000265

Förslag till avgifter för remisshantering, Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Krokoms kommun har förståelse för ett ekonomiskt ansträngt läge och att
förbundet därför ser över möjligheten att ta in avgifter, vilket kommunen ser
positivt på. Kommunen har i sak inget att invända mot att en avgift tas ut för
remisshantering, men är tveksam om det är rätt väg att gå. Frågan är av
principiell karaktär då det dels handlar om myndighetsarbete myndigheter
emellan och dels om hur samverkan mellan medlemskommunerna ska
finansieras. Kommunen anser att dessa frågor bör hanteras innan kommunen
kan fatta beslut enligt förslag och avvisar därför förslaget. Krokoms
kommun vill att det sker en fortsatt dialog mellan förbundet och
medlemskommunerna i frågan om finansiering och rutiner för
myndighetssamarbetet.
Underlag för beslut
Skrivelsen ”Jämtlands räddningstjänstförbunds förslag till avgifter för
remisshantering” den 29 september 2014
Direktionens beslut den 20 oktober 2014, § 39
Yttrande om remiss gällande Jämtlands räddningsförbunds förslag till
avgifter för remisshantering den 3 november 2014
Tjänsteutlåtande den 10 november 2014
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag som föreslår att Jämtlands räddningstjänstförbunds
förslag till avgifter för remisshantering avslås.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2014-000364

Delårsrapport per augusti 2014, Regionförbundet
Jämtlands län
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner Regionförbundet Jämtlands läns
delårsrapport per augusti 2014.
Bakgrund
Regionförbundet Jämtlands län har lämnat delårsrapport per augusti 2014.
Resultatet uppvisar ett överskott per augusti med +10.022 tkr. Den främsta
orsaken till det höga resultatet efter 8 månader är länskulturens spelår, där
kostnaderna inte fördelar sig jämt över året.
Förbundet prognostiserar ett resultat på +3.600 tkr för år 2014. Detta skall
jämföras med budgeterat resultat som uppgår till +156 tkr. Arbetet med
avveckling av AV-media har slutförts och resulterat i en realisationsvinst
uppgående till 2 500 tkr, vilket ingår i helårsprognosen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 10 november 2014
Delårsrapport, Regionsförbundet Jämtlands län 20 september 2014
Revisorernas bedömning 6 oktober 2014
Barncheck: Inte aktuellt för det här ärendet
Underlag för beslut
Det finns ett grundförslag som föreslår kommunfullmäktige godkänna
Regionförbundet Jämtlands läns delårsrapport per augusti 2014.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2014-000369

Förlängd kommunal borgen, Hotagens fiberförening
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige beviljar förlängning av kommunal borgen
med maximalt 1.300.000 kronor längst till och med den 31 mars
2015.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2014 om kommunal borgen till
föreningen Fiber i Hotagsbygden, med maximalt 2.891.000 kronor (Dnr
2014-000186).
Enligt lägesrapport från föreningen i november 2014 så har man har följt
tidplan och budget. Inga stora ekonomiska överraskningar har inträffat.
Provdriften avslutas vecka 46 2014, inklusive slutbesiktning. Ett
informationsmöte till medlemmarna hålls på lördagen samma vecka. Återstår
slutrapporten till länsstyrelsen som beräknas bli inlämnad i slutet av
november.
Föreningen ser i dagsläget en risk för att Länsstyrelsen inte hinner betala ut
sista delen av det statliga stödet före årsskiftet. Därför ber man om en
förlängning av den kommunala borgensförbindelsen, men på nivån
1.300.000 kronor istället för den urprungliga nivån på maximalt 2.891.000
kronor. Föreningens bank är införstådd med detta.
Bakgrundsbeskrivning i ursprungsbeslutet, våren 2014:
”…Det skall poängteras, att kommunen principiellt har en mycket restriktiv
hållning till nya borgensåtaganden utanför kommunkoncernen.
Tillgång till bredband är av stor betydelse för människor, verksamheter och
för kommunens attraktionskraft. Detta tillsammans med att ett kommunalt
borgensåtagande på föreslagna villkor inte innebär hög risk gör att vi ändå
förordar kommunal borgen i detta fall.
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Dnr 2014-000369

Förlängd kommunal borgen, Hotagens fiberförening
Enligt den genomförandeplan med likviditetsbudget som föreningen tillsänt
kommunen, framgår att projektet avses genomföras i sin helhet under 2014.
Därför bör även kommunens borgensåtagande sträcka sig till som längst
2014-12-31, och få omfatta som mest ett belopp motsvarande de EU- resp.
statliga stöd som beviljats projektet. Borgensåtagandet åsätts således ett
maximalt belopp om 2,891 tkr.”
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 12 november 2014
E-post från föreningen till Krokoms kommun 12 november 2014
Beslut om kommunal borgen, kommunfullmäktige 29 april 2014
Barncheck: Bedöms inte vara aktuellt i ärendet
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag som föreslår att kommunfullmäktige beviljar
förlängning av kommunal borgen med maximalt 1.300.000 kronor
längst till och med den 31 mars 2015.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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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

Justerandes sign

1

Dnr KS 14/256
Tillförordnad kommunchef, firmatecknare och
Beslutsattestant 141025—30

Kommunchef

2

Dnr KS 14/284
Ordförandebeslut 141013, Bidrag till Bris region Nord,
2015

Ks ordf

3

Dnr KS 14/310
Ordförandebeslut 141013, Samarbetspartner ”Wången
på Friends Arena”

Ks ordf
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Dnr 2014-000027

Delegationsbeslut
4

5

Dnr KS 14/321
Avtal, Licenser på ComAround Enterprise Zero
Dnr KS 14/322
Ordförandebeslut, remissvar ang ny geografisk indelning av polismyndigheten 2015

Dnr KS 14/330
Avtal mellan Folksam ömsesidig sakförsäkring och
Krokoms kommun, olycksfallsförsäkring Gruppavtal
K 47636, 14-10-01—15-09-30
____
6

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000023

Meddelanden
1

2

3

Dnr 3
Länsstyrelsen Jämtlands län: nyhetsbrev nr 1, september 2014, Regionala
serviceprogrammet
Länsstyrelsen Jämtlands län: 141027, information angående Krokoms
kommuns RSA-rapportering enligt 8§ MSBFS 2010:6
Dnr 16
Energimyndigheten: information 141020, Styrels planeringsomgång
2014-2015, handbok

4

Dnr 22
Kommunala pensionärsrådet: 140929, sammanträdesprotokoll

5

Kommunala handikapprådet: 140915, sammanträdesprotokoll

6

Dnr 24
Primärkommunala nämnden, Regionförbundet Jämtlands län: 140929,
protokoll

7

Regionstyrelsen, Regionförbundet Jämtlands län: 141006, protokoll

8

Regionförbundet Jämtlands län: skrivelse 140919, Uppsägning av avtal
för Zonline och MIIS

9

Dnr 27
Migrationsverket: 1410, aktuellt om .. ensamkommande barn &
ungdomar, information till alla Sveriges kommuner

Dnr 28
10 Jämtlands Gymnasieförbund, JGY: 140926, protokollsutdrag § 42 Regler
för inackorderingstillägg och dagliga resor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000023

Meddelanden
11 Norrlandsförbundet: medlemsblad Norrsken nr 3, september 2014
12 Vindkraftcentrum.se: nyhetsbrev nr 5, 2014
13 Riksföreningen Biograferna: skrivelse 141021, Biografen, mötesplats för
upplevelser och insikt - en ny livsnerv i kommunernas kulturutbud
14 Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter: öppet brev
141010 till landets samtliga kommunpolitiker
15 Privatperson: skrivelse/urklipp från Östersunds-Posten 140903 ang
Rösträtt men ingen maträtt!
Dnr KS 12/039
16 Bergsstaten: beslut 140929, undersökningstillstånd för området
Flintberget nr 1 i Krokoms kommun
17 Förvaltningsrätten i Luleå: beslut 141027, undersökningstillstånd enligt
minerallagen; fråga om talerätt
Dnr KS 12/302
18 Östersunds kommun: protokollsutdrag 140320, § 37 samt information
141029, om ny översiktsplan Östersund 2040
Dnr KS 13/286
19 Östersunds kommun: protokollsutdrag Kf 140925, § 141, Slutrapport
från Projekt Region 2015s delprojekt Kollektivtrafik
Dnr KS 14/005
20 SmåKom: nyhetsbrev september 2014
Dnr KS 14/009

Justerandes sign
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Dnr 2014-000023

Meddelanden
21 Inlandskommunernas ekonomiska förening, IEF: protokoll
föreningsstämma 140522 och protokoll styrelsen 140523 och 140829
Dnr KS 14/014
22 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar för presidiet, 140930,
141013 och 141027
Dnr KS 14/061
23 Östersunds Tingsrätt: protokoll 140818, ansökan om tillstånd enligt 11
kap 9 § miljöbalken till reparation av överfallsdamm mm vid Långfors
kraftstation
Dnr KS 14/179
24 Rötvikens byalag: skrivelse 141013 till Länsstyrelsen, Vem ändrade
spelreglerna för Näringslivsfonden?
Dnr KS 14/238
25 Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 140924, bildande av Läskvattsåns
naturreservat
26 Krokoms kommuns revisorer: 140929, revisionsrapport ’Granskning av
hemtjänstens kostnadsutveckling’
Dnr KS 14/334
27 Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 141021, § 89,
Detaljbudget 2015, plan 2016-2017
_____
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Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag
A

B

Dnr KS 14/055
Medborgarförslag – Utökad satsning på Krokomsvikens camping,
remitteras till kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 1 oktober
2014. Kommunstyrelsens presidium har begärt yttrande från
samhällsbyggnadsnämnden.

C

Dnr KS 14/123
Motion – Stoppa nedläggningen av kvinnojouren, remitteras till
socialnämnden. Svar sker i fullmäktige senast i februari 2015.

D

Dnr KS 14/130
Medborgarförslag – Grillplats/lekplats Nälden. Förslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som själv tar beslut.

E

F

G

Justerandes sign

Dnr KS 13/298
Motion – Utredning och utförande av personalrotationssystem.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast 1 oktober 2014. Motionen handläggs av personalchefen.

Dnr KS 14/183
Medborgarförslag – Utveckla turistmärket ”Fiskevägen” ännu mer.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv tar beslut.
näringslivskontoret handlägger.
Dnr KS 14/184
Medborgarförslag – Medverka till att stoppa BWFs storskalig
fiskodling i Storsjön. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige senast 5 november 2014.
Dnr KS 14/185
Medborgarförslag – Vad säger Krokoms kommun om fiskodlingen
i Landösjön ”Svensk fjällröding AB”. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast 5
november 2014.

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av pågående motioner och
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H

I

J

K

L

M

Justerandes sign

Dnr KS 14/205
Medborgarförslag – Förläng cykelvägen i Tängtorpet med anslutning
till gamla E 75 i Ås remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
fullmäktige senast 5 november 2014. Handläggare stadsarkitekten.
Dnr KS 14/209
Motion – Planering för dricksvatten i Krokoms kommun.
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i
kommunfullmäktige senast i april 2015.
Dnr KS 14/210
Motion – Storsjöns vatten. Motionen remitteras till bygg- och
miljönämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i april 2015.
Dnr KS 14/244
Medborgarförslag – Satsa på det kommunala utbudet av mötesplatser
för unga 13-20 år och dess fritidsledare remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i fullmäktige senast 5 november
2014.
Dnr KS 14/251
Medborgarförslag – Solskydd och träd Faxgärdets förskola.
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv
tar beslutet senast i april 2015.
Dnr KS 14-269
Medborgarförslag - Köp av området Önsjön för villatomer och
kommunal badplats. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige senast 29 april 2015. Kommunstyrelsens
presidium har begärt yttrande från LSS, AME i frågan om
verksamhetsidén samt till samhällsbyggnads i markfrågan.

Utdragsbestyrkande
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N

O

P

Q

R

S

Dnr KS 2014-000277
Medbogarförslag – Barn till föräldralediga bör få vistas på fritids 10
timmar/vecka. Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
för beslut i fullmäktige senast 29 april 2015.
Dnr KS 2014-000280
Medborgarförslag – Hundgård. Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden som själv tar beslut senast i april 2015.
Dnr KS 2014-000293
Medborgarförslag – Miljöavgifter och farliga kemikalier i förskolor.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast 29 april 2015. Kommunstyrelsens presidium har begärt yttrande
från barn- och utbildning, inköp och bygg- och miljö.
Dnr KS 2014-000304
Medborgarförslag - Aktivitetspark för äldre i Krokom. Ärendet.
Förslaget remitteras till socialnämnden för beslut i fullmäktige senast
29 april 2015.
Dnr KS 2014-000308
Medborgarförslag – Stoppa utbyggnaden av storskalig kassodling av
fisk i våra sjöar och vattendrag. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast 29 april 2015.
Dnr KS 2014-000333
Medborgarförslag – Införande av friskvårdspeng. Förslaget remitteras
till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast 29 april 2015

_____
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