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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 1
2 december 2009

Kommunstyrelsen
Plats och tid:

Almdalen, Apotekshuset, Krokom
Onsdagen den 2 december 2009, kl 08.30–16.50

Beslutande:

Maria Söderberg, C, ordf
Göte W Swén, M
Rolf Lilja, S,
Ulf Jonasson, C
Elisabeth Friberg, C
Owen Laws, Mp
Evert Fogelberg, Fp, till kl 12.00 tjg ers för Anne Catrine Hedman, Kd
Anne Catrine Hedman, Kd från 12.00
Agneta Gabrielsson, Fp
Judith Hult, S, tjg ers för Maria Jacobsson, S
Mi Bringsaas, S, tjg ers för Christer Toft, S
Marina Edfeldt, S
Stefan Wikén, S
Jörgen Blom, V

Övriga
deltagande:

Anette Lihuvudh, kommunsekreterare
Elisabet Sjöström, kommunchef
Evert Fogelberg, Fp, 12.00-16.50

Utses att justera:

Ulf Jonasson och Judith Hult

Justeringens
plats och tid:

Kommunhuset, Krokom, torsdagen den 3 december 2009

Underskrifter

Sekreterare:

…………………………………………….

Anette Lihuvudh
Ordförande:

Paragrafer: 146-158

……………………………………………...

Maria Söderberg
Justerande:

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

Ulf Jonasson

Judith Hult

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdes
datum:
2
Datum för anslags
uppsättande:

december 2009

4 december 2009

Datum för anslags
nedtagande: 25

december 2009

Förvaringsplats
för protokollet:

Kommunhuset, Krokom, kansliet

Underskrift:

…………………………………………………..

Anette Lihuvudh

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 2
2 december 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 146

Dnr KS 09/017

Informationer
Kommunstyrelsen får information enligt följande:
*
*
*
*
*

*
*
*

Obligatoriska nyckeltal tredje kvartalet, Gunilla Sundqvist, personalchef
Pilotmodell för företagshälsovård i Jämtlands län, Agneta Sunder, företagshälsovårdssamordnare
Samverkansavtal med försäkringskassan
Rekrytering kommunchef
Östersunds kommuns köp av Vattenfalls aktier i Jämtkraft AB, Bengt
Marsh, kommundirektör, Annsofie Andersson, kommunstyrelsens förste
vice ordförande samt Ulf Edström, ledamot i kommunstyrelsen i
Östersunds kommun
Budget, Björn Torbjörnsson, ekonomichef och Hans Morén, ekonom
Krokoms Golfklubb, Elisabet Sjöström, kommunchef och Björn
Torbjörnsson, ekonomichef
Regionalt samverkansorgan (RSO), Maria Söderberg, kommunstyrelsens
ordförande

Kommunstyrelsen ajournerar sig för lunch och partiöverläggningar klockan
12.00-15.00. Kommunstyrelsen har också korta överläggningar klockan 16.0016.10 samt klockan 16.20-16.25.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 3
2 december 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 147

Dnr KS 09/087

Rambudget 2010, plan 2011-12; tilläggsanvisningar
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Fullmäktige beslutar som tillägg till budgetbeslut ”Rambudget 2010, plan
2011-2012” att ramarna för 2010 ökas enligt följande; 1400 tkr till
pensionskostnader, 550 tkr till barn- och utbildningsnämnden och 1118 tkr
till socialnämnden. Det blir totalt 3068 tkr.

2

För 2011 ökas ramarna enligt följande; 2025 tkr till barn- och utbildningsnämnden och 2482 tkr till socialnämnden. Det blir totalt 4507 tkr.

3

För 2012 ökas ramarna enligt följande 2025 tkr till barn- och utbildningsnämnden och 1200 tkr till socialnämnden. Det blir totalt 3225 tkr.
Totalt över planperioden är det kostnadsökningar med 10,8 mkr.

4

Finansieringen av detta görs genom tillskott på 10,8 mkr enligt regeringens
höstbudget 2009. Dessa läggs som intäktspost 2010. Periodiseringar görs
2010 för att täcka ramökningarna för 2011 och 2012.

5

Barn- och utbildningsnämndens budgetramar utökas även med 110 tkr för
biblioteksverksamheten i Kluk. Finansiering sker ur resultatet.

Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till oppositionens, S och V, rambudgetförslag samt
avslag till majoritetens rambudgetförslag, C, M, Mp, Kd och Fp.
Maria Söderberg, C, yrkar att barn- och utbildningsnämndens budgetramar
även utökas med 110 tkr för biblioteksverksamheten i Kluk. Finansiering sker ur
resultatet.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till oppositionens rambudgetförslag samt avslag till
majoritetens rambudgetförslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 4
2 december 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 147 (forts)

Dnr KS 09/087

Rambudget 2010, plan 2011-12; tilläggsanvisningar
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut och det är grundförslaget som är majoritetens
förslag samt oppositionens rambudgetförslag.
Ordförande kommer att ställa dessa förslag mot varandra.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på de båda förslagen, mot varandra, finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget till kommunfullmäktige.
_____
Reservation
Oppositionen, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler reservation till
förmån för egna yrkanden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 5
2 december 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 148

Dnr KS 09/087

Detaljbudget inkl mål 2010, plan 2011-12, kommunstyrelsens verksamheter
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen fastslår detaljbudget, inklusive mål för 2010, plan 20112012 för kommunstyrelsens verksamheter enligt förslag.

2

I Vision, under mål för Näringsliv läggs följande meningar till
* Fler personer är företagare än idag
* Fler personer besöker vår kommun än idag
* Fler företag säljer på en marknad utanför länet

Bakgrund
Detaljbudget har arbetats fram utifrån de ramar som beslutades i kommunfullmäktige i juni. I detaljbudgetarbetet har de ekonomiska ramarna uppdaterats
med 2009 års lönenivåer.
I rambudgetbeslutet finns minskningar av ramen mellan åren. Vissa av de
besparingar som kopplas till detta är ännu inte identifierade/beslutade. Således
ligger besparingen som en central post, och är ännu inte utfördelad i
verksamheternas ramar.
Vad gäller kostnader för personalprogrammet, så finns en temporär besparing
på 775 tkr/år under projektperioden i ”Pilotmodell för företagshälsovård...”. Från
och med 2012 bör dock medel föras tillbaks till personalprogrammet, alternativt
kan kostnadsanpassningar göras. För närvarande är personalprogrammet för
2012 budgeterat i den högre nivån, men detta ryms alltså inte i befintlig ram.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 25 november 2009
Förslag till detaljbudget 10 november 2009
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar tillägg med följande tre meningar i Vision, under mål
för Näringsliv;
* Fler personer är företagare än idag
* Fler personer besöker vår kommun än idag
* Fler företag säljer på en marknad utanför länet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 6
2 december 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 148 (forts)

Dnr KS 09/087

Detaljbudget inkl mål 2010, plan 2011-12, kommunstyrelsens verksamheter
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till oppositionens budgetförslag, med hänvisning till
rambudgetförslag 2010 samt avslag till majoritetens detaljbudget 2010, plan
2011-2012.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till oppositionens rambudgetförslag 2010 samt
avslag till majoritetens detaljbudget 2010, plan 2011-2012.
Propositionsordning
Det finns tre tilläggsmeningar yrkade samt två förslag som är grundförslaget,
från majoriteten om att fastslå kommunstyrelsens detaljbudget 2010, plan 20112012 och oppositionens förslag om att avslå densamma.
Ordförande kommer först att ställa proposition på de tre tilläggsmeningarna och
sedan proposition på grundförslaget mot oppositionens förslag, bifall mot
avslag.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på den tre tilläggsmeningarna, under mål för näringsliv, finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller dessa.
Efter proposition på grundförslaget mot oppositionens förslag, bifall mot avslag,
finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller majoritetens förslag.
_____

Reservation
Oppositionen, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, anmäler reservation till
förmån för egna yrkanden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 7
2 december 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 149

Dnr KS 09/087

Detaljbudget 2010, plan 2011-2012
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige antar detaljbudget 2010, plan 2011-2012, inklusive
nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för år 2010
enligt förslag.

2

Kommunfullmäktige beslutar om en kvartalsvis återrapportering av
måluppfyllelse och helårsprognos måluppfyllelse från nämnderna under
2010.

Bakgrund
Liggande detaljbudgetförslag utgår från rambudgetförslag från juni månad, med
uppdateringar enligt separat ärende (kommunstyrelsen den 2 december och
fullmäktige den 8 december). Uppdateringarna avser tillkommande statsbidrag i
regeringens höstbudget samt att skatteintäkterna är uppdaterade utifrån senast
tillgängliga prognos (1 oktober 2009) från SKL. Förslaget innebär att
nämndernas framarbetade detaljbudgetar är grunden för beslutet.
Underlag för beslut
Tjänstutlåtande 30 november 2009
Förändrad rambudget 24 november 2009
Förslag till detaljbudget 2 december 2009
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar avslag på punkten 1 i majoritetens förslag,
grundförslaget.
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut som är grundförslaget samt ett avslagsyrkande
på punkten 1 i grundförslaget.
Ordförande kommer först att ställa proposition på punkten 2 och sedan
proposition på punkten 1, bifall mot avslag.
Propositionsordningen godkännes.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 8
2 december 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 149 (forts)

Dnr KS 09/087

Detaljbudget 2010, plan 2011-2012
Efter proposition på punkten 2 finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
den.
Efter proposition på punkten 1, bifall mot avslag, finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller den.
_____
Reservation
Oppositionen, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler reservation till
förmån för eget yrkande.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 9
2 december 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 150

Dnr KS 08/098

Uppföljning av socialnämndens verksamheter
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar att socialnämnden inte omfattas av
nettosparande motsvarande 1% av tilldelad ram för 2009.

Bakgrund
Kommunstyrelsen fattade den 16 juni 2009 att
1
”Kommunstyrelsen avvaktar med att ställa som absolut krav att
socialnämnden för 2009 ska spara 1% av tilldelad nettoram. Efter
nämndernas uppföljning/prognos efter åtta månader tas förnyat
ställningstagande.
2

Kommunstyrelsen ställer som krav att socialnämnden, för 2009, ska hålla
tilldelad nettoram.

Socialnämnden anger i sin helårsprognos, lämnad efter åtta månader, att
nämnden beräknar gå med underskott med cirka 2,9 mkr för 2009. Detta
inklusive extraordinära kostnader i samband med personalärenden.
Helårprognos efter 10 månader beräknas underskottet till 1,6 mkr, inklusive
personalärenden. Det innebär att verksamheten i sig prognostiserar ett
nollresultat.
Att begära att nämnden, med så kort tid kvar av året, utöver detta ska klara ett
anslagssparande på 1 % anses inte rimligt.
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V och Rolf Lilja, S, yttrar sig.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som är grundförslaget där kommunstyrelsen
föreslår att socialnämnden inte omfattas av nettosparande motsvarande 1 % av
tilldela ram för 2009.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia
Justerandes signatur

Socialnämnden
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 10
2 december 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 151

Dnr KS 09/227

Remissyttrande över delbetänkande av 2008 års postlagsutredning,
SOU 2009:82___________________________________________
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar att Krokoms kommun avger yttrande enligt
förslag daterat den 18 november 2009, med följande ändringar;
* Ordet huvudort stryks i tredje styckets första mening.
* Första strecksatsen, i yttrandet, får följande lydelse;
Vår kommun ställer sig positiv till att staten garanterar den
samhällsomfattande posttjänst på minst nuvarande nivå och omfattning
för varje innevånare och företag.
* Näst sista meningen, i yttrandet, får följande lydelse;
Sammanfattningsvis tillstyrker Krokoms kommun utredningens
grundförslag att staten garanterar en samhällsomfattande posttjänst på
minst nuvarande nivå och omfattning och ser fram emot slutbetänkandet.

Bakgrund
På regeringens uppdrag har en allmän översyn av postlagen genomförts.
Utgångspunkten för översynen var bland annat att analysera definitioner,
bemyndiganden samt den sammanhållna strukturen i postlagen. Översynen
innefattar också en genomgång av 2008 års postdirektiv samt
finansieringsmöjligheter till den samhällsomfattande tjänsten.
Postlagsutredningen fastslår att den samhällsomfattande posttjänsten ska ha
samma omfattning och tillförsäkra medborgarna en tjänst av samma kvalitet
som finns idag.
En sammanfattande bedömning är att förslaget stärker de mindre
postoperatörernas ställning på marknaden. Den samhällsomfattande
posttjänsten garanteras. Konkurrensen på postmarknaden förbättras.
Yttrande efterfrågas senast den 11 december 2009.
Underlag för beslut
Bifogat förslag till yttrande avseende ny postlag
Delbetänkandet av 2008 års postlagsutredning, SOU 2009:82

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 11
2 december 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 151 (forts)

Dnr KS 09/227

Remissyttrande över delbetänkande av 2008 års postlagsutredning,
SOU 2009:82___________________________________________
Yrkanden/förslag
Elisabeth Friberg, C, vill i ändringsyrkande att ordet huvudort stryks i tredje
styckets första mening.
Stefan Wikén, S, vill i ändringsyrkande att första strecksatsen får följande
lydelse;
”Vår kommun ställer sig positiv till att staten garanterar den samhällsomfattande
posttjänst på minst nuvarande nivå och omfattning för varje innevånare och
företag.
Stefan Wikén, S, vill i ändringsyrkande att näst sista meningen, i yttrandet, får
följande lydelse;
Sammanfattningsvis tillstyrker Krokoms kommun utredningens grundförslag att
staten garanterar en samhällsomfattande posttjänst på minst nuvarande nivå
och omfattning och ser fram emot slutbetänkandet.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som är grundförslaget som föreslår styrelsen att
avge yttrande enligt förslag daterat den 18 november 2009. Det har också
kommit in tre ändringsyrkanden.
Ordförande kommer att slå ihop grundförslaget med de tre ändringsyrkandena.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget med det tre ändringsyrkandena finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Näringsdepartementet
Carl Jonsson, näringsliv

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 12
2 december 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 152

Dnr KS 09/263

Jämtland Härjedalens Turism, strategisk marknadsföring 2010
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beviljar Jämtland Härjedalens Turism 42.000 kronor i
utökad medfinansiering för strategisk marknadsföring år 2010.

2
Finansiering sker ur näringslivsavdelningens budget 2010.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Jämtland Härjedalens Turism, JHT, har inkommit med önskan om samverkan
kring strategisk marknadsföring med ett bruttoanslag på 2 mkr/år, varav från
kommunerna 375.000 kronor.
Fördelningen per kommun år 2010 är enligt tidigare beslut för Krokoms
kommun 143.000 kronor. Finansieringen med fördelning enligt invånarantal för
strategisk marknadsföring innebär ytterligare 42.000 kr i medfinansiering för
kommunen.
För perioden 2011-2013, ingår strategisk marknadsföring i fördelningen per
kommun och beslutas i kommande ärende.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 17 november 2009
Kommunernas medfinansiering av JHT
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som är grundförslaget.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Jämtland Härjedalens Turism, JHT
Turistkompaniet
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 13
2 december 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 153

Dnr KS 09/264

Kommunernas medfinansiering av Jämtland Härjedalens Turism, 2011-2013 i
projektet ”Turism 2020” ___________________________________________
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beviljar Jämtland Härjedalens Turism, 183.000 kronor i
medfinansiering för projektet ”Turism 2020”.

2

Finansiering sker ur projektbudget 2011-2013 under förutsättning att EU
medel beviljas i sökt projekt.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Jämtlands Härjedalens Turism ekonomisk förening, JHT, har i Regionala Rådet
informerat kommunerna och Jämtlands läns landsting om det fortsatta
insatserna för länets turism med önskan om samverkan kring insatserna och
medfinansiering i EU projekt. Sedan tidigare finns medfinansiering under
perioden 2007-2010.
Fördelningen per kommun år 2010 är enligt tidigare beslut för Krokoms
kommun 143.000 kronor. Finansieringen med fördelning enligt invånarantal för
strategisk marknadsföring innebär ytterligare 42.000 kronor i medfinansiering
för kommunen.
För perioden 2011-2013, ingår strategisk marknadsföring i fördelningen per
kommun och insatsen per år för Krokoms kommun är 183.000 kronor.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 23 november 2009
Kommunernas medfinansiering av JHT
Jämtlands Härjedalens Turism 2010-2013
Vision Mål Strategi 2020
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som är grundförslaget.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Jämtland Härjedalens Turism, JHT
Turistkompaniet
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 14
2 december 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 154

Dnr KS 09/248

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

Kommunfullmäktige beslutar medge att nuvarande Norra Jämtlands
Räddningstjänstförbund utökas med Östra Jämtlands Kommunalförbund
samt räddningstjänsten i Bergs kommun under förutsättning att den ekonomiska insatsen till förbundet från inkommande kommuner kommer till
stånd.

2

Kommunfullmäktige antar nytt konsortialavtal och ny förbundsordning med
följande ändringar och tillägg;
* Direktionen, som består av åtta ledamöter, ska ha en jämn
könsfördelning
* Till ordförande och andre vice ordförande, för förbundet, väljs ledamöter
ur direktionen från de olika kommunerna
* Direktionen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande
Föreslagna förändringar redigeras in på rätt ställe i förbundsordning och
konsortialavtal.

3

Kommunfullmäktige beslutar om namnändring av förbundet till Jämtlands
Räddningstjänstförbund.

4

Direktionens ledamöter föreslås till 8, varav en ordinarie och en ersättare
från Krokoms kommun.

5

Utökningen och namnändringen sker från och med den 1 januari 2010.

6

Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta formellt beslut om slutligt
konsortialavtal respektive förbundsordning efter den revidering som krävs
med ledning av hur många kommuner som avser att ingå i det utökade
räddningstjänstförbundet.
_______________________________________________________________
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.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 15
2 december 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 154 (forts)

Dnr KS 09/248

Jämtlands Räddningstjänstförbund, utökning och namnändring för gemensamt
räddningstjänstförbund med Östra Jämtlands Kommunalförbund och
räddningstjänsten i Bergs 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.
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 16
2 december 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 154 (forts)

Dnr KS 09/248

Jämtlands Räddningstjänstförbund, utökning och namnändring för gemensamt
räddningstjänstförbund med Östra Jämtlands Kommunalförbund och
räddningstjänsten i Bergs kommun__________________________________
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 23 november 2009
Förutsättningar för att bilda gemensamt räddningstj.förbund 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)
Yrkanden/förslag
Kommunstyrelsen står fast vid de yrkanden som lades vid kommunstyrelsen
den 10 november 2009. Dessa är;
* Direktionen, som består av åtta ledamöter, ska ha en jämn
könsfördelning
* Till ordförande och andre vice ordförande, för förbundet, väljs ledamöter
ur direktionen från de olika kommunerna
* Direktionen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som är grundförslaget. Till det finns också de
yrkanden som lades vid kommunstyrelsens möte den 10 november 2009.
Ordförande kommer att lägga ihop grundförslaget med yrkandena från förra
styrelsemötet.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget, med yrkandena från mötet den
10 november 2009, finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia
Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 17
2 december 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 155

Dnr KS 09/265

Borgensavgift för det kommunala bolaget Krokomsbostäder AB
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för inhämtande av mer juridiska
kunskaper.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Den ekonomiska situationen för kommunen på grund av lågkonjunkturen med
nedreviderade skatteintäkter gör att kommunen behöver se över sina kostnader. I budgetdirektiv 2010 finns följande formulering avseende samhällsbyggnadsnämnden: ”SABY ges i uppdrag att omförhandla hyror med KBAB”.
Kommunfullmäktige 29 september 2009 återremitterade ärendet Tillägg till
ägardirektiv för Krokomsbostäder AB för 2009 och 2010 för ytterligare
utredning.
I samband med budget 2010 och planperioden 2011-2012 har det inkommit
förslag på borgensavgift istället för ett tillägg i ägardirektivet för det kommunala
bolaget Krokomsbostäder AB. Skälen till en borgensavgift är dels att få en
kompensation för sitt borgensåtagande samt att beakta EU:s konkurrens- och
statsstödsregler. Tar inte kommunen ut en marknadsmässig ersättning för sitt
borgensåtagande torde detta strida mot dessa regler, vidare skapar borgensavgiften en konkurrensutjämnande faktor jämfört med privata bolag på
marknaden. Idag tillämpar ett stort antal kommuner denna princip med borgensavgifter där avgifterna är på mellan 0,1-0,5% av den totala borgenssumman.
Krokoms kommun har idag en borgenssumma om ca 314 mkr för
Krokomsbostäder AB, detta skulle innebära att totalt ca 942 tkr i borgensavgift,
beräknat på 0,3% av borgenssumman.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 24 november 2009
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar avslag på grundförslaget.
_____
Kommunstyrelsen ajournerar sig för överläggningar klockan 16.20-16.25.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 18
2 december 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 155 (forts)

Dnr KS 09/265

Borgensavgift för det kommunala bolaget Krokomsbostäder AB
Maria Söderberg, C, yrkar på återremiss av ärendet för att inhämta mer
juridiska kunskaper.
Yttrar sig gör också Rolf Lilja, S, Ulf Jonasson, C och Elisabeth Friberg, C.
Propositionsordning
Det finns ett avslagsyrkande på grundförslaget samt ett återremissyrkande.
Ordförande kommer först att ställa proposition på det formella yrkandet,
återremiss.
Efter proposition på återremiss av ärendet finner ordförande att
kommunstyrelsen återremitterar det för inhämtande av mer juridiska kunskaper.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Krokomsbostäder AB
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 19
2 december 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 156

Dnr KS 09/266

Istölt 2010, ansökan om bidrag till Dille Gård Naturbruksgymnasium och
Näldens IF________________________________________________
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beviljar 25.000 kronor till Näldens IF för Istölt 2010.

2

Finansiering sker ur kommunstyrelsens förfogandeanslag 2009 med
25.000 kronor.

3

Bidrag erhålls med motprestation att Krokoms kommunvapen används i
annonser, affischer och programblad.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Dille Gård Naturbruksgymnasium och Näldens IF, planerar att genomföra
tävlingen Istölt med islandshästar i Näldens ishall den 20 mars 2010.
Intresset för islandshästen har växt enormt i vår kommun, framförallt genom
tillkomsten av Dille Gård Naturbruksgymnasium. I en elittävling med showinslag
där ishallen i Nälden kan användas är ett nytt och unikt grepp som kommer att
sätta både sporten och kommunen på kartan, enligt arrangörerna.
I stödet ingår kostnader för istillverkning, produktion av trycksaker och affischer.
För att förverkliga detta arrangemang, krävs några veckors längre istillverkning i
ishallen efter avslutad ishockeysäsong. Genom samverkan med ansvariga inom
barn- och utbildningsförvaltningen kommer överenskommelser att träffas så att
skolan, matsal och sporthallen i Nälden kan användas vid evenemanget. Barnchecken ska beaktas och genomföras.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 13 november 2009
Skrivelse från Näldens IF och Dille Gård Naturbruksgymnasium
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Rolf Lilja, S, Anne Catrine Hedman, Kd, Owen Laws, Mp, Mi
Bringsaas, S, Ulf Jonasson, C, Judith Hult, S och Stefan Wikén, S.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Dille Gård Naturbruksgymnasium
Näldens IF
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 20
2 december 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 157
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:

1

Dnr KS 08/156
Pilotmodell för företagshälsovård i Jämtlands län
Kommunchef
avtal gällande
- rehabilitering
- ledarstöd inkl spridningskonferenser
- rehabiliteringsomställning
samtliga tre med avtalstid 2009-05-01—2011-09-30,
samt
- följeforskning-utvärdering-slutrapport av EU-projekt,
avtalstid 2009-09-01—2011-09-30

Dnr KS 09/253
2
Avtal IVPA (I Väntan På Ambulans) mellan Jämtlands Kommunchef
läns landsting och Krokoms kommun, avtalstid
2010-01-01—2010-12-31
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 21
2 december 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 158
Meddelanden
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

Dnr 3
Länsstyrelsen Jämtlands län, landshövding Britt Bohlin: 091020, regional
utvecklingsstrategi för Jämtlands län

2

Dnr 23
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 091016, cirkulär 09:57 – nya
regler om planering och prövning av vindkraft

3

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 091026, pressmeddelande,
tillfällig lättnad 2010 men tufft läge för 2011-2012

4

Dnr 28
Sveriges ungdomsråd: 091023, beställ rapporten ’Ungdomar i demokratin
– om ungdomars politiska deltagande’

5

Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund: 090925, direktionsprotokoll

6

Vän av ordning: 091103, brev och foto över nedskräpning i Rödöskogarna

7

SISU Idrottsutbildarna: 091103, angående stöd till studieförbundet SISU
Idrottsutbildarna

8

Dnr KS 05/164
Bergsstaten: 091016, beslut till Mawson Energi AB ang förlängning av
giltighetstiden för undersökningstillståndet Hotagen nr 2

9

Länsstyrelsen Jämtlands län, miljöskydd: 091104, beslut till Mawson
Energi AB ang samråd enl 12 kap 6 § miljöbalken om diamantborrning på
fastigheterna Rörvattnet 1:70 och Rörvattnet 1:30

10

Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 091117, yttrande till
Miljödomstolen och Östersunds tingsrätt ang samråd enl 12 kap 6 §
miljöbalken om diamantborrning på fastigheterna Rörvattnet 1:70 och
Rörvattnet 1:30 inom undersökningstillståndet Tallsjön nr 1

11

Justerandes signatur

Dnr KS 06/300
Tillväxtverket: 091015, ändringsbeslut av projektnamn ’Förstärkt
attraktionskraft i Föllinge’ till ’Fria Föllinge’

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 22
2 december 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 158 (forts)
Meddelanden

12

Dnr KS 07/237
Kommunalrådet Maria Söderberg: 091030, minnesanteckningar ang
information till kommunen om tillstånd för undersökningar efter uran

13

Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 091102, överklagan till
Länsrätten i Norrbottens län ang förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Hotagen nr 2

14

Länsstyrelsen Jämtlands län, miljöskydd: 091104, beslut till Mawson
Energi AB ang samråd enl 12 kap 6 § miljöbalken om berggrundsprovtagning på fastigheterna Rörvattnet 1:241, Stenfjäll 1:1, Rörvattnet 1:70
och Rörvattnet 1:30

15

Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 091117, yttrande till
Miljödomstolen och Östersunds tingsrätt ang samråd enl 12 kap 6 § miljöbalken om berggrundsprovtagning på fastigheterna Rörvattnet 1:241,
Rörvattnet 1:70 och Rörvattnet 1:30 och Stenfjäll 1:1 inom undersökningsområdet Hotagen nr 1

16

Länsstyrelsen Jämtlands län, miljöskydd: 091104, beslut till Mawson
Energi AB ang samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken om diamantborrning
på fastigheterna Rörvattnet 1:241, Stenfjäll 1:1, Rörvattnet 1:70 och
Rörvattnet 1:30

17

Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 091117, yttrande till
Miljödomstolen och Östersunds tingsrätt ang samråd enligt 12 kap 6 §
miljöbalken om diamantborrning på fastigheterna Rörvattnet 1:241,
Rörvattnet 1:70, Rörvattnet 1:30 och Stenfjäll 1:1

18

Bergsstaten: 091116, beslut till K-Å Stoneblaster och W. Fransson ang
förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Flinten nr 2

19

Dnr KS 07/243
Regeringskansliet, justitiedep: 091104, brev till kommunstyrelsens
ordförande Maria Söderberg ang kommunplaceringar ensamkommande
asylsökande barn

20

Dnr KS 08/156
EQI Consulting AB: 091012, avtal hälsoinspiratörsutbildning i anslutning till
EU-projekt

21

Dnr KS 09/026
Länsstyrelsen Jämtlands län, avd för Hållbar Tillväxt: 091026, revidering
av Regional utvecklingsstrategi i Jämtlands län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 23
2 december 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 158 (forts)
Meddelanden

22

Dnr KS 09/030
SmåKom: 091006, brev om EU-medel

23

SmåKom: 091028, utkast om Transportplanen 2010-2021

24

SmåKom: 091029, nyhetsbrev augusti-oktober, program höstkonferens
2009, extra nyhetsbrev oktober

25

SmåKom: 091103, remissvar kring Transportplanen 2010-2021

26

SmåKom: 091106, program höstkonferens 2009, budget 2010

27

Dnr KS 09/057
Handläggare Anne Karlsson: 090928, yttrande till Länsrätten, Östersund,
gällande överklagat färdtjänstbeslut

28

Dnr KS 09/107
Länsstyrelsen Jämtlands län, social tillsyn: 091026, beslut ang ansökan
om utvecklingsmedel för utbildning av personligt ombud

29

Dnr KS 09/159
Nätverket KOMPASS: 091005, erbjudande om medlemskap samt
deltagande på podcar city 9-10 december

30

31

Dnr KS 09/168
Länsstyrelsen: 091110, fastställt förslag Länstransportplan 2010-2021
Dnr KS 09/231
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Nils Johnsson och samhällsbyggnadschef Kenneth Karlsson: 090709, yttrande ang tidigare budgetdirektiv rörande utökad källsortering och kompostering av kommunala
verksamheter

32

Dnr KS 09/237
Tillväxtverket: 091027, remiss beträffande förslag till föreskrifter och
konsekvensutredning för en kontaktpunkt enligt tjänstedirektivet

33

Tillväxtverket: 091030, infoblad ”Den svenska kontaktpunkten”

34

Justerandes signatur

Dnr KS 09/238
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 091110, brev till
generaldirektör Lena Erixon, Vägverket, ang utebliven åtgärd på väg 339
Ockeråbron – Lövsjön
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 24
2 december 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 158 (forts)
Meddelanden

35

Dnr KS 09/250
Vågbrytaren: 0911, öppet brev till alla Sveriges kommuner ang hälsovådlig
elektromagnetisk strålning

36

Dnr KS 09/251
Lärarförbundet, Krokom: 091106, brev ang arbetssituation för personal i
förskolor och fritidshem

Dnr KS 09/255
Länsstyrelsen Jämtlands län: 091117, protokoll ang tillsyn av
överförmyndarnämnden i Krokoms kommun den 19 oktober 2009
_____
37

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

