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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 2
24 mars 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 25

Dnr KS 10/013

Informationer
Kommunstyrelsens får information enligt följande:
*

Refugio, Barbro Bergman, samordnare

*

Olweus, Anneli Thors, rektor

*

Vindkraftplan, Anne Dahlgren, stadsarkitekt

*

Årsredovisning, Björn Torbjörnsson, ekonomichef och Hans Morén, ekonom

*

Krokoms kommun, förvaltningskommun för det sydsamiska språket, Maria
Söderberg, kommunstyrelsens ordförande
_____

Kommunstyrelsen ajournerar sig för förmiddagskaffe klockan 09.45-10.00,
partigrupper och lunch klockan 11.00-13.00 och eftermiddagskaffe klockan
14.40-15.00.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 3
24 mars 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 26

Dnr KS 10/031

Tillfälliga lokaler i avvaktan på färdigställande av skolan i Ås
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att
inköpa och etablera begagnade skolmoduler för att möta behovet av
tillfälliga skollokaler i Ås under läsåret 2010/2011.

2

Finansiering sker med medel ur driftsbudget som ej tagits i anspråk på
grund av senareläggning av skolbygget i Ås.

Bakgrund
Enligt skolutredning som gjordes 2007 för Ås redovisades behovet av utökade
lokaler från och med hösten 2010 på grund av ökat elevunderlag. Prognosen i
utredningen stämmer in väl med elevunderlaget idag. På grund av det finns
behov av två basutrymmen och ytterligare hemvist för fritidshemmet fram till att
de nya skollokalerna står klara hösten 2011.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 17 mars 2010
Förslag till yttrande, daterat den 9 februari 2009
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till liggande förslag.
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som är liggande förslag. Förslaget föreslår
kommunstyrelsen uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att inköpa och
etablera begagnade skolmoduler för att möta behovet av tillfälliga skollokaler i
Ås under läsåret 2010/2011. Finansiering sker med medel ur driftsbudget som
inte har tagits i anspråk på grund av senareläggning av skolbygget.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 4
24 mars 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 27

Dnr KS 09/139

Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att införa
lag om valfrihetssystem-LOV.

2

Socialnämnden uppdras att upprätta och godkänna förfrågningsunderlag
inom hemtjänsten.

3

Införandemodellen med en successiv utveckling, av företag inom
kommunens hemtjänst, förordas.

4
Kvalité är ett av kriterierna när kommunen fastställer ersättningsnivå.
___________________________________________________________
Bakgrund
Lagen om valfrihetssystem, LOV, gäller från 1 januari 2009 och öppnar nya
möjligheter för brukare, kommuner och utförare att förändra och utveckla
äldreomsorgen. LOV utgår från regeringens vilja att stärka individers rätt till
självbestämmande. Lagens syfte är att öka kvalitet och effektivitet samt
möjliggöra nytänkande och mångfald genom att utveckla en fungerande
konkurrenssituation. Det är viktigt att erbjuda ökade möjligheter för små
leverantörer och kvinnors företagande.
Valfrihet kan innebära att brukaren ska ha möjlighet att välja mellan flera
utförare. Ersättningssystemet i LOV är uppbyggt så att individen har makt
över vem som ska få utföra arbetet och därmed få betalt. Vill eller kan inte
brukaren välja så väljer kommunen en utförare åt brukaren. Även om det
kan ta tid för företag att etablera sig och att det inledningsvis kan finnas få
företag som erbjuder tjänster så innebär det ändå att reella val finns. Ju
fler företag som finns desto större valmöjlighet. Om endast egen regi,
kommunens arbetsorganisation, finns saknas valmöjlighet i denna mening.
En utmaning för kommunen är att i framtiden rekrytera personal till sina
kärnverksamheter. En ökad mångfald av olika arbetsgivare inom såväl offentlig,
privat som kooperativ regi kan leda till att arbetet och villkor för personalen
utvecklas med ökad attraktivitet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 5
24 mars 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 27 (forts)

Dnr KS 09/139

Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun
Underlag för beslut
Kommunala handikapprådet 1 mars 2010
Tjänsteutlåtande 10 mars 2010
Socialnämndens sammanträdesprotokoll 25 februari 2010 inkl reservation
Socialnämndens sammanträdesprotokoll 23 februari 2010
Kommunala pensionärsrådet 16 februari 2010
MBL protokoll 16 februari 2010
Rapport Valfrihet inom hemtjänsten 11 februari 2010
Yrkanden/förslag
Owen Laws, Mp, yrkar i tillägg att kvalité är ett av kriterierna när kommunen
fastställer ersättningsnivå.
Owen Laws, Mp, yrkar i tillägg att införandemodellen med en successiv
utveckling, av företag inom kommunens hemtjänst, förordas.
Christer Toft, S, yrkar i första hand på återremiss för förtydligande och mer
utförlig beskrivning av de tio punkter som återfinns i skriftlig reservation, se
bilaga 1. I andra hand yrkar Christer Toft, S, avslag på grundförslaget.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Christer Tofts, S, avslagsyrkande.
Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C.
Propositionsordning
Det finns tre förslag till beslut som är grundförslaget om att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att införa lag om valfrihetssystem-LOV.
Socialnämnden uppdras att upprätta och godkänna förfrågningsunderlag inom
hemtjänsten. Det finns ett återremissyrkande samt ett yrkande om avslag. Det
finns också två tilläggsyrkanden.
Ordförande ställer först proposition på återremissyrkandet, det formella
yrkandet. Faller det yrkandet kommer ordförande att ställa proposition på
grundförslaget, bifall mot avslag, och sist ställs proposition på tilläggsyrkandena.
Propositionsordningen godkännes.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 6
24 mars 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 27 (forts)

Dnr KS 09/139

Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun
Efter proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare finner ordförande
att ärendet ska avgöras idag.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler skriftlig reservation till förmån
för egna yrkanden.
_____
Efter proposition på grundförslaget, bifall mot avslag finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
Efter proposition på de två tilläggsyrkandena, tillsammans, finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller dessa.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 7
24 mars 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 28

Dnr KS 10/046

Ägardirektiv 2011 för Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv 2011 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund.

2

Kommunchefen ges i uppdrag att undersöka om näst sista stycket, under
rubriken ekonomiska förutsättningar budget 2011, plan 2012-2013, ska
finnas med i ägardirektivet.

Bakgrund
Förslag till ägardirektiv 2011 för Jämtlands Räddningstjänstförbund har
upprättats. Utformningen av ägardirektiven har behandlats vid två ägarsamråd,
den 12 februari och den 1 mars 2010.
Driftbudgetram/ersättningen till förbundet 2011 utgår från 2010 års
ram/ersättning från ägarkommunerna Krokom, Strömsund och Östersund samt
beräknad kostnadsnivå 2010 för de nytillträdda ägarkommunerna Berg och
Bräcke.
Indexuppräkningen från 2010 till 2011 års nivå uppgår till 2 % för
personalkostnader och 1 % för övriga kostnader. Den ökade hyreskostnaden
vid flytten till Certus förutsätts täckas med statsbidrag till och med 2011.
Förbundet har inte ålagts något sparkrav 2011. Den totala budgetramen
/ersättningen till förbundet uppgår år 2011 till 77.780 tkr.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 9 mars 2010
Förslag till ägardirektiv 2011, upprättade mars 2010
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, vill i yrkande att kommunchefen ges i uppdrag att
undersöka om näst sista stycket, under rubriken ekonomiska förutsättningar
budget 2011, plan 2012-2013, ska finnas med i ägardirektivet.
Yttrar sig gör också Owen Laws, Mp, Mi Bringsaas, S, Jörgen Blom, V,
Elisabeth Friberg, C och Stefan Wikén, S.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 8
24 mars 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 28 (forts)

Dnr KS 10/046

Ägardirektiv 2011 för Jämtlands Räddningstjänstförbund
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som är grundförslaget. Grundförslaget föreslår
fullmäktige fastställa ägardirektiv 2011 för Jämtlands Räddningstjänstförbund.
Det finns ett tilläggsyrkande om uppdrag till kommunchefen att undersöka om
näst sista stycket, under rubriken ekonomiska förutsättningar budget
2011, plan 2012-2013, ska finnas med i ägardirektivet.
Ordförande kommer först att ställa proposition på grundförslaget och sedan
ställs proposition på tilläggsförslaget.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det. Proposition ställs på tilläggsförslaget som, även det, bifalles av
kommunstyrelsen.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 9
24 mars 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 29

Dnr KS 10/083

Tillägg i policy för beredning av bygdemedel för Krokoms kommun.
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar att förslag till bidrag ur årets bygdemedel utgår
från nedanstående förslag med följande revidering;
Punkten om miljöhänsyn och kostnadsbesparande delas in i två punkter;
* Miljöhänsyn ska tas
* Kostnadsbesparande åtgärder ska främjas
I näst sista punkten stryks ”hur många berörs”

2

Det slutliga dokumentet återkommer till kommunstyrelsen den 5 maj och
fullmäktige den 9 juni 2010.
___
* Ansökande förening skall bedömas ha en fungerande organisation och stabil
ekonomi och följa kommunens regler.
* Egna insatser med arbete och ekonomiska medel skall bedömas positivt.
* Extern medfinansiering skall bedömas positivt.
* Ansökningar av mer långsiktig karaktär skall bedömas positivt.
* Gärna samverkan med andra föreningar.
* Miljöhänsyn och kostnadsbesparande
* Jämställdhetsperspektivet skall finnas med när alla ansökningar bedöms.
* Andra viktiga bedömningspunkter är; hur många berörs, socialt behov, barnoch ungdomsverksamhet, handikappanpassat osv
* Tydligt redogöra för projektets genomförande med tidsperspektiv.
________________________________________________________
Bakgrund
Bestämmelser om bygdeavgifter finns i lagen med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet sedan 1999. Tillämpningsföreskrifterna rörande bl a
bygdeavgiften finns i förordning om bygde- och fiskeavgifter (1998:928).
Från länsstyrelsen går det att rekvirera en informationsfolder om gällande
bestämmelser samt om ansökningsregler. Ansökningsblankett finns även att
rekvirera på länsstyrelsen och kommunen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 10
24 mars 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 29 (forts)

Dnr KS 10/083

Tillägg i policy för beredning av bygdemedel för Krokoms kommun.
Krokoms kommun bereder bygdemedelsansökningar i följande tre berörda
områden:
Område 1 Hotagen,
Föllinge, Laxsjö

Stensjöarna, Rörvattnet,
Foskvattnet, Näsaforsen, Lövhöjden

Område 2 Rönnöfors, Offerdal,
Aspås

Burvattnet, Korsvattnet, Mjölkvattnet,
Oldsjön, Landösjön

Område 3 Ås, Rödön, Alsen
Näskott

Storsjön, Hissmofors

Underhandssynpunkter inhämtas från samverkansorganisationer i berörda
områden samt från kommunens funktioner för näringsliv/turism/fritid/kultur
Inga förhandsbesked/löften om tillstyrkan av bygdemedel lämnas.
Styrelsen i en särskild stiftelse beslutar om bidrag för näringslivsändamål.
I styrelsen ingår kommunstyrelsens presidium och en representant från
länsstyrelsen . Kommunstyrelsen avger yttrande till länsstyrelsen gällande
ansökning för allmänt ändamål.
Bedömningsgrunder för prövning av ansökningarna:
Projektet skall bidra till tänkt utveckling enligt antagna planer eller mål, ex
översiktsplan, lokalt och regionalt tillväxtavtal.
Projektet ska gynna bygden, skapa arbetstillfällen eller väsentligt gagna service
och infrastruktur.
Prioriteringar skall utgå från en helhetsbedömning. Både investering och
driftkostnad skall beaktas. OBS att bidrag ej kan beviljas för driftkostnad.
Medlen ska i första hand gå till områden, som är direkt berörda av skadan längs
vattnet. Med direkt berört område avses de områden, som har strand mot berört
vatten.
Berört område kan även vara ett större område om investeringen är till gagn
även för ”direkt berört område”.
Möjligheter att erhålla finansiellt stöd från annat håll bör prövas först.
Tidigare beviljade bygdemedel till projekt/sökande ”vägs in”.
När sökanden bedriver momspliktig verksamhet skall bidraget vara exklusive
moms.
Omdisponering av beviljade bygdemedel tillåts endast i undantagsfall efter
ansökan från berörd organisation med utförlig motivering av ändrat ändamål.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 11
24 mars 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 29 (forts)

Dnr KS 10/083

Tillägg i policy för beredning av bygdemedel för Krokoms kommun.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 17 mars 2010
Yrkanden/förslag
Owen Laws, Mp, vill i ändringsyrkande att punkten ”Miljöhänsyn och
kostnadsbesparande” delas upp i två punkter;
* Miljöhänsyn ska tas
* Kostnadsbesparande åtgärder ska främjas
Jörgen Blom, V, vill i ändringsyrkande att ”hur många berörs”, i näst sista
punkten, stryks.
Yttrar sig gör också Maria Jacobsson, S och Stefan Wikén, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som är grundförslaget. Till det finns tre
ändringsyrkanden. Ordförande kommer ställa proposition på grundförslaget
tillsammans med de tre tilläggsyrkandena.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget tillsammans med ändringsyrkandena finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller detta.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Barn- och utbildningsnämnden
Berörd handläggare
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Presidiet
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 12
24 mars 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 30

Dnr KS 10/056

Årsredovisning 2009, Krokoms kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen och föreslår fullmäktige att
godkänna densamma.

2

Den personalekonomiska redovisningen är ännu inte framtagen.
Redovisningen kommer till kommunstyrelsen den 7 april samt överlämnas
till revisorerna så snart det är möjligt.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Kommunstyrelsens årsredovisning för 2009 har upprättats och överlämnas till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Revisorernas granskning sker under perioden fram till utskick av handlingar till
fullmäktiges sammanträde den 28 april 2010.
Av årsredovisningen framgår att Krokoms kommuns resultat år 2009 är +21,4
miljoner kronor.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 23 mars 2010
Årsredovisning 2009
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut. Efter proposition på förslaget finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 13
24 mars 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 31

Dnr KS 10/051

Detaljplan, väghållning i centrala Krokom.
Kommunstyrelsens beslut
1
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att få det förtydligat.
_______________________________________________

___

Bakgrund
Kommunen har idag huvuddelen av väghållningen i centrala Krokom
förutom ca 15% som ingår i Krokoms vägförening. Gångvägar, parker och
övriga grönområden sköts av kommunen. Fastighetsägarna som ingår i
Krokoms vägförening får betala en avgift till vägföreningen, vilket övriga i
samhället som har kommunal väghållning inte behöver göra.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att kommunen övertar
väghållningen från Krokoms vägförening. Kommunens kostnadsökning
beräknas till ca 80.000 – 100.000 kronor/år.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 1 mars 2010
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 9 februari 2010
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar på återremiss av ärendet för att få det förtydligat.
Yttrar sig gör också Christer Toft, S, Stefan Wikén, S och Maria Jacobsson, S.
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut och det är grundförslaget som föreslår att
kommunen övertar väghållningen från Krokoms vägförening samt ett
återremissyrkande.
Ordförande ställer först proposition på återremissyrkandet.
Efter proposition på, det formella, yrkandet om återremiss finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsens presidium
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 14
24 mars 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 32

Dnr KS 10/082

Bidrag till Same Ätnam för projekt ”Samiskt centrum mot diskriminering och
__
rasism”
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beviljar bidrag med 5.000 kr ur kommunstyrelsens
konto för diverse bidrag.

Bakgrund
Riksorganisationen Same Ätnam, Arvidsjaur ansöker i januari 2010 om bidrag
med 5.000 kr till projektet ”Samiskt Centrum mot diskriminering och rasism”.
Ansökan riktas till de 36 kommuner, där samer bor, samt också till motsvarande
landsting, sametinget och ungdomsstyrelsen.
Syftet med projektet är att få till stånd en varaktig verksamhet mot intolerans
mot samerna. När planerat Samiskt Centrum bildats är förhoppningen att staten
fortsättningsvis ska finansiera en sådan verksamhet.
Projektet beräknas avslutas mars 2011.
Beredande förslag
Tjänsteutlåtande 5 mars 2010
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som föreslår att bidrag till Same Ätnam beviljas
med 5.000 kronor för projektet ”Samiskt centrum mot diskriminering och
rasism”.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia till

Justerandes signatur

Same Ätnam
Ekonomienheten för utbetalning
Siv Gahlin, administrativ chef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 15
24 mars 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 33

Dnr KS 10/052

Igångsättningstillstånd för översiktsplan, Krokoms kommun
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar om igångsättningstillstånd för
översiktsplanering inom Krokoms kommun med totalt 2,8 Mkr.

2

Finansiering sker ur beviljad investeringsram 2010-2012 med 0,8 Mkr/år
samt att 0,4 Mkr överförs från investeringsram 2009.
______________________________________________
Bakgrund
Nuvarande översiktsplan upprättades 1991 och är i behov av en förnyelse. Det
beror på nya förutsättningar för lokaliseringar, ny tillgänglig teknik samt att
många av de fördjupningar inom översiktsplanen, som tillkommit under årens
lopp, kräver en översyn.
Planen ska utgöra underlag och vara styrande i framtida beslut i plan- och
byggfrågor. Den ska utveckla en strategi för en gynnsam utveckling av
kommunen där långsiktig hållbarhet socialt, ekonomiskt och miljömässigt ska
utgöra grunden. Översiktsplanen ska utvecklas i nära samverkan med
kommunens invånare, företagare och andra intressegrupper.
Den 29 september 2009 ändrades delegationsreglementet genom beslut i
kommunfullmäktige gällande översiktsplaneringen från
samhällsbyggnadsnämnden till att kommunstyrelsen står som delegat.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 1 mars 2010
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 9 februari 2010
Yrkanden/förslag
Maria Jacobsson, S, yttrar sig i ärendet.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 16
24 mars 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 34

Dnr KS 08/194

Utredning webbsända fullmäktigemöten
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunstyrelsen överlämnar gjord utredning till kommunfullmäktige med
förslag att fullmäktiges möten fortsätter sändas ut via Radio Krokom.
Webb-sända möten är därmed tills vidare inte aktuella.
___

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 22 oktober 2008 ge kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att sända ut fullmäktiges sammanträden
över Internet.
Beslutet föranleddes av en motion 18 juni 2008 från Stefan Wikén, S, och
Katarina Rosberg, S om webbsända fullmäktigemöten.
Underlag för beslut
Utredning om webbsända fullmäktigemöten 2 mars 2010
Tjänsteutlåtande 2 mars 2010
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Stefan Wikén, S och Elisabeth Friberg, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut om att fullmäktiges möten fortsätter sändas ut via
Radio Krokom. Webbsända möten är därmed tills vidare inte aktuella.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 17
24 mars 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 35

Dnr KS 10/012

Betänkande ”Utveckling av lokal service” (SOU 2009:92)
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen avger yttrande enligt förslag daterat den 24 mars 2010
med tillägg av SmåKoms yttrande.
____

Bakgrund
Målet för utredningen är enligt regeringens direktiv att förbättra tillgängligheten
till offentlig service i hela landet. I uppdraget ingår att föreslå former för
samverkan mellan statliga myndigheter och kommuner. Förvaltningens arbete
med att göra service tillgänglig med IT och annan teknik ska drivas på.
Utredningen ska resultera i förslag till ändringar i lagen (2004:543) om
samtjänst vid medborgarkontor. Den ideella sektorn ska involveras som aktörer
i arbetet med att finna samverkanslösningar för lokal service. Ett delbetänkande
lämnades i mars 2008 och ytterligare ett i november 2008.
Service avser här de förvaltningsuppgifter som är nyckeln till den offentliga
kärnverksamheten, t ex välfärdstjänsterna. Service utgörs t ex av information,
vägledning, rådgivning och viss myndighetsutövning, i någon typ av kontor och
allt oftare via teknikstödda servicekanaler.
I utredningsarbetet har man särskilt uppmärksammat sju statliga myndigheter
med täta medborgarkontakter, nämligen Arbetsförmedlingen, Centrala
studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten,
Migrationsverket, Polisen och Skatteverket. Även kommunernas service till
invånarna har studerats. Ett tjugotal kommuner har deltagit, bl a genom att
beskriva sin serviceutveckling. Företrädare för fler myndigheter, kommuner,
organisationer och företag har bidragit med sakkunskap på sina respektive
områden. Förslagen är därför verklighetsbaserade.
Underlag för beslut
Förslag till yttrande 24 mars 2010
SmåKom, remissutkast
Yrkanden/förslag
Mi Bringsaas, S, yrkar att SmåKoms yttrande läggs till kommunens yttrande.
Yttrar sig gör också Ulf Jonasson, C, Jörgen Blom, V och Stefan Wikén, S.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 18
24 mars 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 35 (forts)

Dnr KS 10/012

Betänkande ”Utveckling av lokal service” (SOU 2009:92)
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut samt ett tilläggsyrkande.
Ordförande kommer att ställa proposition på liggande förslag tillsammans med
tilläggsyrkandet om att lägga till SmåKoms yttrande.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på liggande förslag tillsammans med tilläggsyrkandet finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Finansdepartementet inklusive yttrandet

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 19
24 mars 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 36

Dnr KS 10/050

Revidering av taxa för den offentliga kontrollen av livsmedel
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktig beslutar att anta revidering av taxa för Krokoms
kommuns offentliga kontroll av livsmedel.

2

Taxan kommer att gälla från och med den 28 april 2010.

Bakgrund
Med anledning av förändringar i livsmedelslagstiftningen behöver taxan för
livsmedelskontroll revideras.
Enligt förordningen 2006:1166 om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel ska
en kontrollmyndighet ta ut dels årlig kontrollavgift (3-10 §§), avgift för extra
kontroll (11-12 §§) och så kallade bemanningsavgifter (18 §), dels avgifter för
godkännande och registrering (13 §). Vilka anläggningar som ska godkännas
regleras dels genom EG-förordningen 853/2004 och dels genom
Livsmedelsverkets ”Föreskrifter om livsmedelshygien”, LIVSFS 2005:20 , 4-5
§§. Genom LIVSFS 2009:5 har ändringar gjorts i LIVSFS 2005:20 som innebär
att kravet på godkännande i 4-5 §§ upphör att gälla den 1 december 2009. Från
och med detta datum kommer endast de verksamheter som omfattas av EGförordningen 853/2004 (animalieanläggningar) att behöva godkännande, övriga
verksamheter som tidigare skulle godkännas ska registreras. Regeringen har
därför gjort ändringar i 9 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel, vilka gäller bestämmelsen om påförande av årlig
kontrollavgift.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 23 februari 2010
Protokoll bygg- och miljönämnden 4 februari 2010 § 20, ändringar markerade i
vänsterkant. Mindre justering, understruken i 4 och 6 §§, bifogas separat
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut där fullmäktige föreslås anta revidering av taxa för
offentlig kontroll av livsmedel. Taxan kommer att gälla från och med den 28 april
2010.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 20
24 mars 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 36 (forts)

Dnr KS 10/050

Revidering av taxa för den offentliga kontrollen av livsmedel
Efter proposition på liggande förslag finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller förslaget till fullmäktige.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 21
24 mars 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 37

Dnr KS 09/128

Svar på motion om gemensam upphandlingskontroll tillsammans med andra
jämtländska kommuner
_______________________
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till nedanstående
svar.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Med anledning av att en upphandling har skett av verksamheten inom Solbacka
i Föllinge samt hemtjänsten i Föllinge föreslår Britt Carlsson, S, i en motion
- Att Krokoms kommun tar kontakt och utreder snarast möjligheterna att
uppföljning och kontroll av annan utförare av offentliga verksamheter kan
göras gemensamt med andra kommuner.
- Att tillsammans med andra jämtländska kommuner ta fram gemensamma
dokument för uppföljning och kvalitetskontroll för offentliga verksamheter
som utförs av annan utförare.
- Att Krokoms kommun ser förslagen som ett inlägg i budgetdebatten om att
sänka våra kommunala kostnader på ett effektivare sätt än att utveckla ett
”eget” nytt kontrollsystem.
När det gäller upphandling finns idag i länet en gemensamnämnd avseende
upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter och ett
gemensamt upphandlingskontor.
När det gäller uppföljning av verksamheten och jämförelser med andra
kommuner finns socialstyrelsens Öppna jämförelser. Det är en viktig del i
utvecklingen mot bra vård och omsorg. Öppna jämförelser visar hur resurserna
används samt ger privatpersoner och anhöriga möjlighet att hitta underlag för
att välja och ställa krav.
Enligt Kommunallagen 2 kap 2 § ”Kommuner och landsting ska behandla sina
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat”.
Socialnämnden har därför samma ansvar att följa upp och kontrollera kvaliteten
oavsett om verksamheten drivs av extern utförare, kooperativ eller i egen regi.
Tillika är det viktigt att uppföljningen av all verksamhet inom socialnämndens
ansvarsområde sker på likartat sätt för att ha möjlighet att jämföra
verksamheterna med varandra.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 22
24 mars 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 37 (forts)

Dnr KS 09/128

Svar på motion om gemensam upphandlingskontroll tillsammans med andra
jämtländska kommuner
_______________________
Enligt Kommunallagen (1991:900) § 19 ska kommunen innan överlämnandet av
vården till annan utförare tillförsäkra sig att kunna kontrollera och följa upp
verksamheten. Socialnämnden har i förfrågningsunderlaget och avtal med
extern utförare tillförsäkrat sig att uppföljning kommer att ske och hur det
kommer att ske. Uppfylls inte kraven finns möjlighet att sanktion utgår.
Socialnämnden har under 2009 förfinat sitt kvalitetsledningssystem.
Inom socialförvaltningen finns kompetens för att utföra uppföljning och kontroll
av kvaliteten. Det är också utvecklande för personalen att arbeta med dessa
frågor. Det pågår ett nätverksarbete inom dessa områden, där man träffas och
diskuterar gemensamma frågor och utbyter erfarenheter.
Det är inte troligt att ett gemensamt uppföljningskontor och framtagande av ett
gemensamt dokument för uppföljning av externa utförare skulle innebära lägre
kommunala kostnader då kommunen redan idag har ett system för att följa upp
och kontrollera kvaliteten i verksamheten och dessutom redan ingår i
socialstyrelsens Öppna jämförelser.
Underlag för beslut
Socialnämnden 23 februari 2010
Utlåtande 9 mars 2010
Yrkanden/förslag
Stefan Wikén, S, yttrar sig.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som föreslår fullmäktige avslå motionen.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 23
24 mars 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 38

Dnr KS 09/049

Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige avslår motionen då det inom socialförvaltningen redan
finns ett kvalitetssystem för att säkerställa den sociala kvaliteten.
_______________________________________________________________

Bakgrund
Britt Carlsson, S, föreslår i motion att Krokoms kommun inrättar en tjänst som
socialt ansvarig sjuksköterska för att säkerställa den sociala kvaliteten i vård
och omsorg för enskilda vårdtagare.
Motionen behandlades vid fullmäktiges sammanträde den 10 juni 2009. Den
återremitterades med motivering om att socialt ansvarig sjuksköterska inte
behöver vara en sjukskötersketjänst och därför beslutades om en ny utredning.
Socialnämnden har den 26 januari 2010 behandlat ärendet igen. Nämnden
föreslår att fullmäktige avslår motionen om att inrätta en tjänst som socialt
ansvarig sjuksköterska då det inom socialförvaltningen redan finns ett
kvalitetssystem för att säkerställa den sociala kvaliteten. Det är chefer och
arbetsledare som har det övergripande ansvaret för verksamheten. Inom
socialförvaltningen pågår för närvarande en revidering av befintligt kvalitets/ledningssystem där ansvarig funktion anges på alla punkter.
Underlag för beslut
Socialnämnden 7 april 2009
Kommunfullmäktige 10 juni 2009
Socialnämnden 26 januari 2010
Avvikelseblankett
Anmälan missförhållanden
Statistikrapport
Biståndshandläggarnas kvalitetslinje
Utlåtande 9 mars 2010
Yrkanden/förslag
Christer Toft, S, yttrar sig.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 24
24 mars 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 38 (forts)

Dnr KS 09/049

Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som föreslår fullmäktige avslå motionen, då det
inom socialförvaltningen redan finns ett kvalitetssystem för att säkerställa den
sociala kvaliteten.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler reservation mot beslutet.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 25
24 mars 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 39
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
Dnr KS 10/044
Listor över färdtjänstbeslut 100201-100228

1

2

3

Dnr KS 10/040
Befullmäktigar kommunchef Elisabet Sjöström att
teckna överenskommelse med Baker & McKenzie
Advokatbyrå KB att biträda Krokoms kommun i
frågor ang aktieägaravtalet för Jämtkraft AB
Dnr KS 10/053
Tillförordnad kommunchef, firmatecknare och
beslutsattestant under kommunchefens ledighet
25 mars - 5 april 2010

Ks ordförande

Kommunchef

Dnr KS 10/065
Föreningsbidrag till Föräldraföreningen mot narkotika, FolkhälsoFMN, Östersund, verksamhetsbidrag 2010
samordnare

Dnr KS 10/068
Avtal gällande brandskyddsutbildningar mellan
Jämtlands Räddningstjänstförbund och Krokoms
kommun
_____
4

Justerandes signatur

Färdtjänsthandläggare

Utdragsbestyrkande

Kommunchef

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 26
24 mars 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 40
Meddelanden
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

2

Dnr 18
Banverket: information till Banverkets hyresgäster och arrendatorer att
Banverket och Vägverket läggs ner och förs till Trafikverket
Banverket: inbjudan till samråd, avvikelser järnvägsnätsbeskrivning 2010
och 2011

3

Dnr 22
Kommunala pensionärsrådet: sammanträdesprotokoll 100216

4

Handikapprådet: sammanträdesprotokoll 100301

5

Dnr 23
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: information 100215, Satsningen
på Enkelt avhjälpta hinder - steg 2

6

Dnr 28
Norrstyrelsen: rapport 2010:1, Norrstyrelsen och Region Norrland - ett
halvtidsbokslut

7

8

9

10

Justerandes signatur

Organiserade Aspergare, Förening för aspergare och andra högfungerande
autister: öppet brev till Sveriges alla kommuner, informationsspridning till
dem som har god man
Dnr KS 07/240
Lierne kommun: lägesrapport kvartal 4 2009, Midt-Skaninavisk
Regionprojekt
Dnr KS 07/340
Länsstyrelsen: beslut 100210, godkännande av slutrapport och beslut om
utbetalning av bidrag för det kommunala naturvårdsprojektet ”Geologi i
Krokoms kommun”
Dnr KS 08/156
Svenska ESF-rådet, Europeiska unionen: beslut 100215 om tilläggsutbetalning Pilotmodell för företagshälsovård, programområde 2, Ökat
arbetskraftsutbud

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 27
24 mars 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 40 (forts)
Meddelanden

11

Dnr KS 09/057
Taxi Glesbygd: redovisning av färdtjänst, arbetsresor och riksfärdtjänst

12

Dnr KS 09/058
Inlandskommunernas ek förening, IEF: protokoll från styrelsemöte 091214

13

Dnr KS 09/180
Peak Innovation: verksamhetsberättelse 2008/2009 samt informationsfoldrar

14

Dnr KS 10/018
Socialnämnden: protokollsutdrag 100223, § 28, Budget 2011, plan
2012-2013

15

Dnr KS 10/026
Världsnaturfonden WWF: 100219, världen förbereder sig för Earth Hour

16

Dnr KS 10/056
Socialnämnden: protokollsutdrag 100223, § 27, Bokslut 2009

17

Dnr KS 10/066
Personligt Ombud, PO: verksamhetsberättelse 2009

18

Dnr KS 10/067
Jämtlands Gymnasieförbund: protokollsutdrag 100209, § 1, Förutsättning
inför budget 2011 och flerårsplan 2012-2013

Dnr KS 10/071
Länsstyrelsen: 100210, uppföljning av krisberedskapen åren 2006-2008
samt svarsskrivelse 100317 från kommunstyrelsens ordförande
_____
19

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

