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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 1
10 november 2009

Kommunstyrelsen
Plats och tid:

Föllingehallen, Föllinge
Tisdagen den 10 november 2009, kl 10.00–17.30

Beslutande:

Maria Söderberg, C, ordf
Göte W Swén, M
Rolf Lilja, S,
Ulf Jonasson, C
Elisabeth Friberg, C
Owen Laws, Mp
Leif Olsson, C, tjg ers för Anne Catrine Hedman, Kd
Evert Fogelberg, Fp, tjg ers för Agneta Gabrielsson, Fp
Maria Jacobsson, S
Christer Toft, S
Bernt Ingebrigtsén, S, tjg ers för Marina Edfeldt, S
Stefan Wikén, S
Jörgen Blom, V

Övriga
deltagande:

Anette Lihuvudh, kommunsekreterare
Elisabet Sjöström, kommunchef
Mi Bringsaas, S, ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera:

Elisabeth Friberg och Stefan Wikén

Justeringens
plats och tid:

Kommunhuset, Krokom, måndagen den 23 november 2009

Underskrifter

Sekreterare:

…………………………………………….

Anette Lihuvudh
Ordförande:

Paragrafer: 132-145

……………………………………………...

Maria Söderberg
Justerande:

…………………………………………………………………………………………………………

Elisabeth Friberg

Stefan Wikén

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdes
datum:
10
Datum för anslags
uppsättande:

november 2009

24 november 2009

Datum för anslags
nedtagande: 15

december 2009

Förvaringsplats
för protokollet:

Kommunhuset, Krokom, kansliet

Underskrift:

…………………………………………………..

Anette Lihuvudh

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 2
10 november 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 132

Dnr KS 09/017

Informationer
Kommunstyrelsen får information enligt följande:
*
*
*

Vindkraftprojektet, Daniel Perfect
Utbildning i barnkonventionen
Rambudget 2010, plan 2011-2012, Björn Torbjörnsson, ekonomichef och
Hans Morén, ekonom
*
Pandemiplan, Elisabet Sjöström, kommunchef
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 3
10 november 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 133

Dnr KS 09/124

Kvartalsrapport/resultatprognos per september 2009, Krokoms kommun
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen godkänner kvartalsrapport/resultatprognos helår efter 3
kvartal.

2

Skrivningen om att alla egna verksamheter utom socialnämnden klarar
uppdraget ändras till att även socialnämnden klarar uppdraget eftersom de
inte har fått kravet om att förbruka max 99% av årets tilldelade ram.

3
Kommunfullmäktige delges rapporten.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Uppföljning har genomförts efter nio månader. Uppföljningen avser resultatprognos för helår 2009.
Skattekraftsprognos från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från den
1/10 -09 ligger till grund för skatteintäkterna. Prognosen pekar på ett överskott
på 5,9 mkr för 2009. Detta är 8,9 mkr sämre än budgeterat (budgeterat resultat
+14,8 mkr). Budgetavvikelser framgår av ekonomiska driftssammandrag.
Alla egna verksamheter klarar uppdraget att förbruka max 99% av årets
tilldelade ram. Även socialnämnden klarar uppdraget eftersom de inte har fått
kravet om att förbruka max 99% av årets tilldelade ram.
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska nämnderna kortfattat kommentera måluppfyllelsen och prognos för helår efter varje kvartal. Så har gjorts efter första
kvartalet och i delårsrapporten. På grund av hög arbetsbelastning främst med
anledning av den utdragna budgetprocessen inför 2010 så finns ingen
uppföljning av målen efter 9 månader.
Underlag för beslut
Resultatprognos efter 9 månader oktober/november 2009
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar att skrivningen om att alla egna verksamheter utom
socialnämnden klarar uppdraget ändras till att även socialnämnden klarar
uppdraget eftersom de inte har fått kravet om att förbruka max 99% av årets
tilldelade ram.
Yttrar sig gör också Rolf Lilja, S.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 4
10 november 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 133 (forts)

Dnr KS 09/124

Kvartalsrapport/Resultatprognos per september 2009, Krokoms kommun
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut och det är grundförslaget som föreslår att
kommunstyrelsen godkänner kvartalsrapporten/resultatprognos, efter tre
kvartal. Det finns också ett ändringsyrkande om att även socialnämnden klarar
uppdraget.
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget tillsammans med
ändringsyrkandet om att socialnämnden även klarar uppdraget.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget tillsammans med ändringsyrkandet finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige, meddelande
Nämnder och styrelser

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 5
10 november 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 134

Dnr KS 09/233

Remiss, samråd avseende förändrat handlingsprogram för Norra Jämtlands
Räddningstjänstförbund_________________________________________
Kommunstyrelsens beslut
1

Krokoms kommun godkänner genom kommunstyrelsen som är krisledningsnämnd, den föreslagna förändringen av handlingsprogrammet för
Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund avser med förändringen av handlingsprogrammet att anpassa organisationen för att bättre uppfylla lagstiftningens
intentioner gällande olycksundersökning och utbildning.
För att genomföra förändringen avser räddningstjänstförbundet att avveckla
deltidskåren i Östersund och ersätta den med en dagstyrka. För larmning införs
en kompletterande ny larmfunktion för boende i Östersund. Deltidsstationerna i
Brunflo, Lit och Krokom ska också användas effektivare i organisationen.
Deltidskåren i Östersund har genom åren minskats och genom den föreslagna
åtgärden avvecklas den helt. Beredskapen inom räddningstjänstförbundet
bedöms kunna upprätthållas på ett likvärdigt sätt eller förbättras med en ny
organisation. Den föreslagna organisationen gör att det under dagtid finns mer
personal direkt tillgänglig.
En ny larmfunktion medför att fler lediga snabbt kan stötta upp om en allvarlig
situation uppstår. Ett effektivare nyttjande av deltidskårerna medför att beredskapen upprätthålls i Östersund även då heltidskåren är i arbete utan att övriga
förbundets beredskap försämras.
Konsekvenserna av förslaget blir att sex deltidstjänster som brandmän i
Östersund försvinner. Förändringen av funktionen ”Chef i beredskap” till ”Inre
befäl” bedöms inte påverka organisationen negativt.
Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund flyttar till nya lokaler Certus under
första kvartalet 2010. Samlokaliseringen med övriga blåljusmyndigheter och
SOS Alarm stärker ledningsförmågan hos räddningstjänsten. En utökning av
förbundet med de tre nya medlemskommunerna ökar skyddet mot olyckor samt
gynnar det förebyggande arbetet och utbildning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 6
10 november 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 134 (forts)

Dnr KS 09/233

Remiss-samråd avseende förändrat handlingsprogram för Norra Jämtlands
Räddningstjänstförbund_________________________________________
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2 november 2009
Samråd avseende förändrat handlingsprogram för Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund
Yrkanden/förslag
Yttrar sig i ärendet gör Christer Toft, S och Owen Laws, Mp.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som föreslår att Krokoms kommun, genom
kommunstyrelsen som är krisledningsnämnd, godkänner den föreslagna
förändringen av handlingsprogrammet för Norra Jämtlands
Räddningstjänstförbund.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund
Jan Eriksson, säkerhetssamordnare

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 7
10 november 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 135

Dnr KS 09/134

Delårsrapport per augusti 2009, Jämtlands Gymnasieförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Gymnasieförbunds
delårsrapport per augusti 2009.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Jämtlands Gymnasieförbund har överlämnat delårsrapport med ekonomisk
uppföljning per augusti 2009 samt förbundskansliets tjänstemannaförslag med
samma datum. Dessutom protokoll från direktionen.
Resultatet efter 8 månader är minus 1779,2 tkr.
Intäkterna från ägarkommunerna är periodiserade i tolftedelar, medan kostnaderna första halvåret varit högre än vad de kommer att vara under hösten.
Förbundet prognostiserar ett resultat på noll kronor för år 2009.
Vid jämförelse mellan kommunbidrag och kostnad efter avräkning efter 6
månader ligger Krokoms kommuns bidrag 576 tkr för lågt. Vad gäller prognosen
för avräkning helår för Krokoms kommun är den noll, d.v.s. vårt budgeterade
kommunbidrag ligger rätt. Enl. kommentar från förbundet: ”En säkrare prognos
för hela året kan ges när samtliga elever från ägarkommunerna har registrerats.
Förändringen av elevantalet, från respektive ägarkommun, under det nya
läsåret som började i slutet av augusti är inte klar förrän senare under
höstterminen.”
Revisorernas bedömning är att: ”…delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller
kraven enligt den kommunala redovisningslagen… resultatet i delårsrapporten i
allt väsentligt är förenligt med målen för den ekonomiska förvaltningen.”
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande
Revisorernas bedömning
Protokoll; Direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund
Förbundskansliets tjänstemannaförslag
Delårsrapport augusti 2008

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2 november 2009
21 september 2009
21 september 2009
18 september 2009
18 september 2009

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 8
10 november 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 135 (forts)

Dnr KS 09/134

Delårsrapport per augusti 2009, Jämtlands Gymnasieförbund
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget som föreslår att kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Gymnasieförbunds delårsrapport per augusti
2009.
Yttrar sig gör också Maria Jacobsson, S, Leif Olsson, C, Jörgen Blom, V och
Göte W Swén, M.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som är grundförslaget.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 9
10 november 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 136

Dnr KS 09/223

Delårsrapport per augusti 2009, Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner Norra Jämtlands Räddningstjänstförbunds
delårsrapport per augusti 2009.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Räddningstjänstförbundet har överlämnat delårsrapport med ekonomisk uppföljning per augusti 2009.
Resultatet uppvisar ett överskott per augusti med 349 tkr.
Förbundet prognostiserar ett resultat på +355 tkr för år 2009.
Detta beräknar förbundet nå främst på grund av att en del investeringar skjuts
på framtiden och ett antal investeringar görs sent under året.
Vad gäller revisorernas bedömning är den att ”delårsrapporten… i huvudsak är
upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och ger en
rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.”
Underlag för beslut
Delårsrapport augusti
Revisorernas bedömning
Tjänsteutlåtande

25 september 2009
12 oktober 2009
2 november 2009

Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som är grundförslaget som föreslår
kommunfullmäktige godkänna Norra Jämtlands Räddningstjänstförbunds
delårsrapport per augusti 2009.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 10
10 november 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 137

Dnr KS 09/248

Jämtlands Räddningstjänstförbund, utökning och namnändring för gemensamt
räddningstjänstförbund med Östra Jämtlands Kommunalförbund och räddningstjänsten i Bergs kommun___________________________________________
Kommunstyrelsens beslut
1

Ärendet återremitteras för ytterligare utredning.

Bakgrund
I Jämtlands län finns två räddningstjänstförbund, Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund, NJR, (Östersund, Krokom och Strömsunds kommuner) och Östra
Jämtlands Kommunalförbund, ÖJK, (Bräcke och Ragunda kommuner). Räddningstjänsten i Berg, Åre och Härjedalen bedrivs inom kommunerna. Sedan en
tid sköter NJR via avtal insatsledning, tillsyn och räddningschefsfunktionen i
Bergs kommun samt ÖJK. Samverkan finns även när det gäller insatsledning
med Åre kommun.
För att möta kraven på en fungerande räddningstjänst är det en betydande
fördel om kommunerna samordnar sina resurser i ett kommunalförbund. I ett
riksperspektiv har det visat sig svårt att som enskild liten kommun hålla
kompetensnivån på räddningstjänstens olika ansvarsområden.
I den gemensamma ledningscentralen på Certus finns möjligheter till en god
samordnad och effektiv ledning. Modern teknik och närhet mellan ansvariga
myndigheter kommer väsentligt att stärka kommunernas krishantering. Ett område som kräver ständig utveckling är internutbildning och övning. På ett
gemensamt skyddscentra kopplat till Certus, kan övning och utbildning utvecklas för att följa det moderna samhället.
Investeringarna fördelas på flera i ett större kommunalförbund. Det gäller
speciellt material för bussolyckor, specialutrustning för skogsbränder samt
höjd-, tank- och reservfordon.
För att få ett fungerande förbund, är det av största vikt att starten blir bra för alla
och att eventuella problemområden är avklarade innan man erbjuds ingå i en
utökning av förbundet. Medlemmarnas ekonomiska insats/andel baseras på
den ekonomiska ingångsnivå som verksamheten kostar vid rätt verksamhetsnivå med fullständig finansiering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 11
10 november 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 137 (forts)

Dnr KS 09/248

Jämtlands Räddningstjänstförbund, utökning och namnändring för gemensamt
räddningstjänstförbund med Östra Jämtlands Kommunalförbund och räddningstjänsten i Bergs kommun___________________________________________
NJR har gjort en särskild studie i kvaliteten i verksamheten hos de kommuner
som önskar inträde i NJR.
Bergs kommun uppfyller ställda kvalitetskrav medan Ragunda och Bräcke bör
tillföra mer resurs för den bemanning som krävs för att uppnå den övningsnivå
som gäller inom NJR.
Ragunda behöver dessutom tillföra medel för långsiktig kapacitet för det
utökade förbundet att nyinvestera i fordon inom Ragunda kommun.
Enligt NJR´s förbundsordning finns i § 21:
”Ny medlem får inträda i förbundet förutsatt att samtliga medlemmar är överens
om villkoren för inträdet samt även är eniga om nödvändiga förändringar av
förbundsordningen.”
Det innebär att när en ny medlem vill inträda i förbundet, måste beslut tas i
kommunfullmäktige i respektive ny medlemskommun. För att ändra i förbundsordning, vilket krävs för att anta nya medlemmar (justering av respresentation,
andelstal od), krävs beslut i kommunfullmäktige i respektive kommun. Nytt
konsortialavtal ska även beslutas av respektive kommunfullmäktige.
Personalen i de enheter som ska ingå i det nya förbundet ska byta arbetsgivare
och därvid ska frågan om pensionsåtaganden regleras.
Det är en stor fördel att utöka ett befintligt förbund eftersom det då redan finns
upparbetade rutiner och policys, istället för att starta ett helt nytt förbund. För att
genomföra en namnändring krävs även enligt kommunallagen, beslut av
respektive kommunfullmäktige.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 27 oktober 2009
Förutsättningar för att bilda gemensamt räddningstjänstförbund 2009-10-27
Konsortialavtal 2009-10-27 (bifogas tidigare konsortialavtal)
Förslag Förbundsordning för Jämtlands Räddningstjänstförbund ver.2.0 alt
8 ledamöter 2009-10-27 (markeringar/understrykningar är nytillkommen text)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 12
10 november 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 137 (forts)

Dnr KS 09/248

Jämtlands Räddningstjänstförbund, utökning och namnändring för gemensamt
räddningstjänstförbund med Östra Jämtlands Kommunalförbund och räddningstjänsten i Bergs kommun___________________________________________
Yrkanden/förslag
Stefan Wikén, S, yrkar att det under konsortialavtalet § 2 ändras och läggs till
*
........direktion bestående av 8 ledamöter och med jämn könsfördelning.
*
Till ordförande och andre vice ordförande, för förbundet, väljs ledamöter ur
direktionen från de olika kommunerna.
*
Antalet närvarande ledamöter, för att direktionen ska vara beslutsför, ska
anges.
Maria Jacobsson, S, yrkar bifall till Stefan Wikéns, S, förslag.
Elisabeth Friberg, C, yrkar på återremiss av ärendet, för ytterligare utredning.
Yttrar sig gör också Mi Bringsaas, S, Christer Toft, S, Jörgen Blom, V, Rolf Lilja,
S och Ulf Jonasson, C.
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut. Det är grundförslaget om att godkänna utökning
med Östra Jämtlands Kommunalförbund samt räddningstjänsten i Bergs
kommun under förutsättning att den ekonomiska insatsen till förbundet från
inkommande kommuner kommer till stånd. Kommunfullmäktige antar nytt
konsortialavtal och ny förbundsordning samt beslutar om namnändring av
förbundet till Jämtlands Räddningstjänstförbund. Direktionens ledamöter
föreslås till 8, varav en ordinarie och en ersättare från Krokoms kommun.
Utökningen och namnändringen sker från och med den 1 januari 2010
Till grundförslaget har föreslagits tillägg och ändringar i konsortialavtalets § 2.
Ett formellt yrkande finns om återremiss.
Ordförande kommer först att ställa proposition på det formella yrkandet.
Efter proposition på det formella yrkandet om återremiss för ytterligare
utredning finner ordförande att ärendet återremitteras.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunstyrelsens presidium

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 13
10 november 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 138

Dnr KS 09/243

Program för barn- och ungdomsinflytande i Krokoms kommun 2010-2012
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige antar program för barn- och ungdomsinflytande i
Krokoms kommun under åren 2010-2012.

2

Medinflytandeprogrammet för barn och ungdom ska vara till stöd och
inspiration för skolan och övrig kommunal verksamhet.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 21 november 2007 att anta Jämtlands läns
landstings policy för ungdomsdemokrati. Barnkonventionsgruppen gavs ett
uppdrag att ansvara för samordning och uppföljning av insatser enligt policyns
intentioner.
Barnkonventionsgruppen har sedan på uppdrag av kommunstyrelsen, utformat
handlingsprogrammet för barn- och ungdomsinflytande i Krokoms kommun.
Delar av barnkonventionsgruppen har vid Sveriges Kommuner och Landstings
konferens om ungdomsdemokrati inhämtat andra kommuners arbete med
ungdomsinflytande. Kommunens ungdomskulturråd, högstadieskolornas
elevråd och rektorsgruppen har deltagit och lämnat synpunkter på förslaget till
Program för barn- och ungdomsinflytande.
Barnchecken har beaktats vid framtagandet av handlingsprogrammet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 30 oktober 2009
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 15 september 2009
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till grundförslaget om att föreslå kommunfullmäktige
anta program för barn- och ungdomsinflytande i Krokoms kommun för åren
2010-2012.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 14
10 november 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 138 (forts)

Dnr KS 09/243

Program för barn- och ungdomsinflytande i Krokoms kommun 2010-2012
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som är grundförslaget.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 15
10 november 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 139

Dnr KS 09/162

Revidering av kulturprogram för Jämtlands län
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen ställer sig bakom barn- och utbildningsnämndens
förslag, till remissvar.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Beredning för folkhälsa, livsmiljö och kultur har från landstingsfullmäktige fått i
uppdrag att revidera kulturprogrammet utifrån aktuella omvärldsförhållanden.
Remiss har tillsänts kommunerna och partierna.
Målsättningen med det reviderade programmet blir en kulturstrategi som anger
riktningen för länets samverkansorgan Kultur Z för utveckling inom kulturområdet i länet. Strategin ska enligt uppgift samspela med den regionala utvecklingsstrategin, RUP, den nationella kulturpolitiken och Lissabonstrategin.
Landstingsstyrelsen beslutar i januari 2010 om revideringen av kulturprogrammet och beslut i samtliga kommun- och landstingfullmäktige beräknas i
januari-mars 2010.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 30 oktober 2009
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 13 oktober 2009
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget om att ställa sig bakom barnoch utbildningsnämndens förslag till remissvar.
Yttrar sig gör också Mi Bringsaas, S, Christer Toft, S, Leif Olsson, C och Jörgen
Blom, V.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som är grundförslaget.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Jämtlands läns landsting
Barn- och utbildningsnämnden
Mats Hurtig, kultursamordnare
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 16
10 november 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 140

Dnr KS 08/233

Igångsättningstillstånd för energibesparande åtgärder i Ås skola
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beviljar samhällsbyggnadsnämnden igångsättningstillstånd för energibesparande åtgärder i Ås skola med 3,7 mkr ur
investeringsram 2010. Igångsättningstillståndet ges under förutsättning av
kommunfullmäktiges budgetrambeslut, där investeringen ingår.
_______________________________________________________________
Bakgrund
En fördjupad förstudie har utförts i samband med om- och tillbyggnaden av Ås
skola med syfte att finna energibesparande åtgärder.
Inomhusklimatet beräknas förbättras och åtgärderna på befintliga byggnaders
värme- och ventilationssystem ger en minskad förbrukning av energi och en
kostnadsreducering på ca 430 tkr per år.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 30 oktober 2009
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 20 oktober 2009
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar att meningen ”Igångsättningstillståndet ges under
förutsättning av kommunfullmäktiges budgetrambeslut, där investeringen ingår.”
läggs till i beslutspunkten.
Rolf Lilja, S, yrkar att samhällsbyggnadsnämnden gör omprioriteringar i
investeringsbudgeten med 3,7 miljoner kronor.
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till grundförslaget med Maria Söderbergs, C,
tilläggsyrkande.
Göte W Swén, M, yrkar bifall till grundförslaget med Maria Söderbergs, C,
tilläggsyrkande.
Stefan Wikén, S, yrkar bifall till Rolf Liljas, S, ändringsyrkande.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Rolf Liljas, S, ändringsyrkande.
Yttrar sig gör också Ulf Jonasson, C och Elisabeth Friberg, C.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 17
10 november 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 140 (forts)

Dnr KS 08/233

Igångsättningstillstånd för energibesparande åtgärder i Ås skola
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut och det är grundförslaget om att bevilja
samhällsbyggnadsnämnden igångsättningstillstånd för energibesparande
åtgärder i Ås skola med 3,7 mkr ur investeringsram 2010. Grundförslaget läggs
tillsammans med tilläggsyrkandet från Maria Söderberg, C om att
igångsättningstillståndet ges under förutsättning av kommunfullmäktiges
budgetrambeslut, där investeringen ingår. Från Rolf Lilja, S, finns ett
ändringsyrkande om att samhällsbyggnadsnämnden omprioriterar i
investeringsbudgeten med 3,7 miljoner kronor.
Ordförande kommer att ställa dessa förslag mot varandra. Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen beslutar bifalla grundförslaget med tilläggsyrkandet.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler reservation till förmån för egna
yrkanden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 18
10 november 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 141

Dnr KS 08/281

Motion om inrättande av ett elevfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att ungdomarna
själva inte önskar ett elevfullmäktige.
_______________

Bakgrund
Jörgen Blom, V, vill i motion, inkommen den 18 november 2008 att
*
*
*

Krokoms kommun inrättar ett elevfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden tillsammans med kommunfullmäktige,
arbetar fram hur ett elevfullmäktige ska vara utformat
Medel avsätts och/eller söks för inrättandet av detta.

Underlag för beslut
I samband med upprättande av handlingsprogram för ungdomsdemokrati/inflytande i vår kommun fick barnkonventionsgruppen till svar från skolungdomarna att de inte önskar ett elevfullmäktige. Den nuvarande ordning som
finns med ungdomskulturråd, elevråd och ett årligt besök av fullmäktigerepresentanter i de äldre årskurserna anser de tillgodoser behoven.
Barncheckens användning i styrelsen/nämnderna är också en påminnelse att
höra och väga in konsekvenserna för barn- och ungdomar i den kommunala
beslutsprocessen.
Underlag för beslut
Utlåtande den 28 oktober 2009
Barn- och utbildningsnämnden den 15 september 2009
Utlåtande från Tomas Lönneborg, Mp, ordförande i barn- och
utbildningsnämnden
Motion från Jörgen Blom, V, inkommen den 18 november 2008

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 19
10 november 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 141 (forts)

Dnr KS 08/281

Motion om inrättande av ett elevfullmäktige
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut och det är grundförslaget som föreslår
kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till att ungdomarna själva
inte önskar ett elevfullmäktige.
Efter proposition på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 20
10 november 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 142

Dnr KS 08/192

Motion angående inrättande av en kommitté för de mänskliga rättigheterna i
____________
Krokoms kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige avslår motionen.
_____

Bakgrund
Marina Edfeldt, S och Stefan Wikén, S föreslår i en motion att
-

Krokoms kommun inrättar en parlamentarisk kommitté för mänskliga
rättigheter.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda former, förutsättningar och
reglemente för en kommitté för de mänskliga rättigheterna.

Motionärerna skriver att ett av de viktigaste dokumenten som världens nationer
och folk enats om i modern tid är FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det är lätt att instämma i.
Vidare skriver motionärerna "ingen kan på ett mer konkret sätt arbeta för att de
mänskliga rättigheterna efterlevs än den lokala politiska nivån".
Kommunfullmäktige med kommunstyrelsen som övergripande ansvarig för
kommunens verksamheter är ytterst ansvarig även för dessa frågor i kommunen och att perspektivet finns med i alla de frågor som kommunen arbetar med.
Frågor rörande de mänskliga rättigheterna ska därför hanteras av kommunstyrelsen i kommunen.
Underlag för beslut
Utlåtande 3 november 2009
Motion 17 juni 2008
Yrkanden/förslag
Stefan Wikén, S, yrkar bifall till motionen.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till motionen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 21
10 november 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 142 (forts)

Dnr KS 08/192

Motion angående inrättande av en kommitté för de mänskliga rättigheterna i
____________
Krokoms kommun
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut. Det är grundförslaget som föreslår avslag på
motionen samt bifall till motionen från oppositionen, Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet.
Ordförande kommer att ställa dessa förslag mot varandra.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på de två förslagen, mot varandra, finner ordförande att
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige avslå motionen.
_____
Reservation
Stefan Wikén, S, anmäler reservation till förmån för eget yrkande.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 22
10 november 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 143

Dnr KS 06/288

Bidrag barn- och ungdomsföreningar, svar på revisionsrapport
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen lämnar svar enligt förslag daterat den 26 oktober 2009
med tillhörande bilaga.
_____

Bakgrund
Den 24 oktober 2006 begärde kommunens revisorer uppgifter om vilka åtgärder
kommunstyrelsen avsåg att vidta med anledning av granskningsresultat för
bidrag till barn- och ungdomsföreningar.
Under hösten 2006 och några månader in på 2007 har idrottssamordnare
Mårten Suorra tillsammans med Ante Strängby, PricewaterhouseCoopers gjort
en genomgång av kommunens alla föreningsbidrag.
Ett arbetsmaterial lämnades den 17 oktober 2006 till Öhrlings
PricewaterhouseCoopers.
Den 22 september 2009 inkom en uppföljning av tidigare granskningar från
kommunens revisorer, där man efterfrågar kommunstyrelsens svar i ärendet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 27 oktober 2009
Bidragsöversyn av föreningsbidrag 26 oktober 2009
Uppföljning av tidigare granskningar 22 september 2009
Granskning av bidrag till barn- och ungdomsföreningar 24 oktober 2006
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår att svar lämnas
enligt förslag daterat den 26 oktober 2009 med tillhörande bilaga.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Komrev, Maj-Britt Åkerström inklusive svar med bilaga
Mårten Suorra, idrottssamordnare

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 23
10 november 2009

Ks § 144
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
Dnr KS 09/057
Listor över färdtjänstbeslut 090901-091031
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Färdtjänsthandläggare

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 24
10 november 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 145
Meddelanden
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

Dnr 3
Länsstyrelsen Jämtlands län: 091007, broschyren ”Naturguide”

2

Dnr 11
Naturvårdsverket: 091013, broschyren ”Svenskt Naturskydd 100 år”

3

Dnr 20
Jämtlands läns landsting: 090828, sammanträdesdagar för landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige 2010

4

Dnr 22
Kommunala pensionärsrådet: 090908, sammanträdesprotokoll

5

Handikapprådet: 090925, sammanträdesprotokoll

6

Dnr 23
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 090911, cirkulär – avtal om
notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2009/2010

7

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 090923, kommuner och regioner
i internationellt klimatarbete

8

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 090924, skriften ”Aktuellt om
skola och förskola”

9

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 090929, skriften ”Information till
alla? – en granskning av kommunernas information till medborgarna

10

Dnr 24
Kommunförbundet och Rådet för regional utveckling: 090925, mötesdagar
2010

11

Dnr 28
Länstrafiken i Jämtlands län AB: 090911, sammanträdesprotokoll

12

Gummi & Sproti: 090925, Stort tack för uppvaktningen efter VM-guldet!

13

Projekt ”Agenda 50 – verktyg för våra rättigheter”: 0910, FN:s konvention
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

14

Svensk Biblioteksförening: 0910, lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 25
10 november 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 145 (forts)
Meddelanden

15

Dnr 28
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan: 090928, sammanträdesprotokoll

16

Skattebetalarnas förening: 091006, Östersund får inspirationspriset i
Jämtland

17

Rådet för regional utveckling: 090921, sammanträdesprotokoll

18

Dnr KS 05/164
Kammarrätten i Sundsvall: 090924, protokoll ang undersökningstillstånd,
fråga om prövningstillstånd

19

20

21

Länsrätten i Norrbottens län: 090930, underrättelse ang tillämpning av
minerallagen (Nöjdfjället och Lill-Juthatten)
Dnr KS 05/164, 07/237
Länsrätten i Norrbotten: 090930, dom ang tillämpning av minerallagen
(1991:45), ML, undersökningstillstånd i Krokoms kommun
Dnr KS 05/164
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 091012, brev till
Regeringsrätten ang undersökningstillstånd, fråga om prövningstillstånd
Mål nr 2230-09

22

Dnr KS 07/190
Leader Storsjöbygden: 080928, medfinansiering till landsbygdsutveckling
via Leader Storsjöbygden – med sjö, skog och fjäll

23

Dnr KS 07/237
Länsrätten i Norrbottens län: 091008, underrättelse ang tillämpning av
minerallagen

24

Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 091020, yttrande till
Länsrätten ang tillämpning av minerallagen Hotagen nr 1

25

Dnr KS 07/243
Migrationsverket: 090903, betydande extraordinära kostnader för
strukturella insatser

26

Dnr KS 08/015
Länsstyrelsen Jämtlands län: 091016, delbeslut till Åkersjöns och Valsjöns
fvof ang stöd till åtgärder för att utveckla turistfisket i Jämtlands län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 26
10 november 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 145 (forts)
Meddelanden

27

Dnr KS 08/251
Östersunds tingsrätt: 090914, mål nr T 243-08 nya yrkanden

28

Dnr KS 09/030
SmåKom: 091004, nyhetsbrev september 2009

29

Dnr KS 09/059
Jämtland Härjedalen Turism: 091005, delårsbokslut för första halvåret
2009

30

Dnr KS 09/137
Regeringskansliet, integrations- och jämställdhetsdep: 0909, rättigheter
stärks för de nationella minoriteterna

31

Dnr KS 09/149
Bygg- och miljönämnden: 091002, sammanträdesprotokoll

32

Dnr KS 09/196
Kommunchef Elisabet Sjöström: 091102, pandemiplan för Krokoms
kommun

33

Dnr KS 09/198
Länsstyrelsen Jämtlands län: 090929, beslut ang utvecklingsmedel för
alkohol- och narkotikaförebyggande insatser

34

Dnr KS 09/212
Lärarförbundet Krokom: 090915, utbilda Sverige ur lågkonjunkturen –
namninsamling

35

Dnr KS 09/234
Östersunds och Krokoms kommuner: 091006, invitation till Mr Hu Liye,
Division Chief of Jilin Municipal Foreign Affairs Office, China

36

Dnr KS 09/238
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 091024, brev till
Vägverket ang åtgärder på väg 339 Ockeråbron – Lövsjön

Dnr KS 09/101
37 Energi- och klimatstrategi, genomförandeplan för Krokoms kommun.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

