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Ks § 33

Dnr 2014-000022

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1 Ärende 6, Kulturpolitiskt program, dras ur listan. I övrigt godkänns
dagens föredragningslista.
___
Kopia till
Kommunstyrelsen 9 april
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Ks § 34

Dnr 2014-000012

Informationer

Justerandes sign

*

Regionförbundet, Dialog inför verksamhetsåret 2015
Anders Byström, regiondirektör, Berit Eriksson, områdeschef
verksamhetsstöd, James Winoy, förbundssekreterare. Deltar gör också
kommunchefens ledningsgrupp

*

Mid Sweden Science Park, MSSP
Magnus Burvall, VD

*

Årsredovisning 2013
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Kommunstyrelsens budget
Sara Anselmby, kanslichef

*

Ungdomskulturverksamheten
Louise Öhnstedt, ungdomskultursamordnare

*

Motorkollo
Louise Öhnstedt, ungdomskultursamordnare
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Ks § 35

Dnr 2014-000125

Årsredovisning 2013, Krokoms kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2013.
____
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar om att extra nedskrivning av fastigheterna
Torsta/Rösta görs med 7 mnkr, att belasta 2013 års resultat. Resultat
efter denna nedskrivning är +12,6 mnkr.
2

Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen med följande ändring:
Andra meningen under rubriken Folkhälsa stryks, och ersätts med:
"Varje nämnd och kommunstyrelsen har ett ansvar att redovisa sitt
bidrag till måluppfyllelse. Måluppfyllelse kräver samverkan och dialog”.

Bakgrund
Kommunens årsredovisning för 2013 har upprättats och överlämnas nu till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Den presenteras för fullmäktige
den 29 april.
Revisionens granskning sker under perioden fram till utskick av handlingar
till fullmäktigesammanträdet enligt ovan.
Av årsredovisningen framgår att Krokoms kommuns resultat år 2013 är
+19,6 miljoner kronor, exklusive den extra nedskrivning som föreslås med
7,0 mnkr av fastigheterna Torsta/Rösta som kommunen förvärvade av
Jämtlands läns landsting år 2012. Skälet för denna nedskrivning är, att för att
få ekonomisk bärkraft i fastigheterna bör de bokförda värdena minskas ned
mot den nivå som angavs i den externa värdering som gjordes under 2010,
inför Landstingets försäljningsprocess. Den värderingen angav riktvärdet 20
mnkr (+-5mnkr). Köpeskillingen bestämdes till 27,5 mnkr. Med
marknadsmässig hyressättning och utan hyresvakanser ger nuvarande
bokförda värden för litet överskott för att fastigheterna skall kunna
refinansiera sig själva utan driftstillskott från skattekollektivet.
Resultatet för 2013 efter denna nedskrivning stannar på 12,6 mnkr, vilket är
1,9 mnkr bättre än budgeterat, men sämre än kommunens långsiktiga
resultatmål.
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Ks § 35 (forts)

Dnr 2014-000125

Årsredovisning 2013, Krokoms kommun
Kommunens resultatutjämningsreserv lämnas oförändrad (+16,7 mnkr)
2013. I budget fanns ett ianspråktagande med 6,0 mnkr för året. I bokslutet
konstateras att nyttjandet inte har behövts.
Den enskilt största orsaken till att resultatet är bättre än budgeterat, är
återbetalning av försäkringspremier till kommunen som uppgick till 13,0
mnkr. Denna intäkt redovisas som jämförelsestörande post i bokslutet.
Lagkravet om balans i ekonomin innebär att intäkterna skall överstiga
kostnaderna. Krokom uppfyller balanskravet för 2013. Detta gäller även
koncernen som helhet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 17 mars 2014
Årsredovisning 2013
Barncheck: Bedöms inte vara tillämplig i detta ärende
Yrkanden/förslag
Owen Laws, MP, vill i ändringsyrkande att andra meningen, under rubriken
Folkhälsa, stryks och ersätts med:
"Varje nämnd och kommunstyrelsen har ett ansvar att redovisa sitt bidrag till
måluppfyllelse. Måluppfyllelse kräver samverkan och dialog”.
Yttrar sig gör också Mi Bringsaas, S, och Maria Söderberg, C.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som förslår kommunstyrelsen besluta
om att extra nedskrivning av fastigheterna Torsta/Rösta görs med 7 mnkr, att
belasta 2013 års resultat. Resultat efter denna nedskrivning är +12,6 mnkr.
Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen samt föreslår
kommunfullmäktige godkänna densamma. Till det har kommit ett
ändringsyrkande om att stryka andra meningen under rubriken Folkhälsa och
ersätta den med: "Varje nämnd och kommunstyrelsen har ett ansvar att
redovisa sitt bidrag till måluppfyllelse. Måluppfyllelse kräver samverkan och
dialog”.
Ordförande kommer först att fråga på ändringsyrkandet mot grundförslagets
skrivning och sedan på grundförslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
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Dnr 2014-000125

Årsredovisning 2013, Krokoms kommun
Efter fråga på ändringsyrkandet mot grundförslagets skrivning finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet.
Efter fråga på grundförslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunens revisorer
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
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Ks § 36

Dnr 2014-000131

Tillförordnad socialchef
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen tillförordnar Sara Anselmby till chef för
socialförvaltningen från och med den 1 april 2014 till dess
arbetsmiljöbrottmål prövats och dom har fastställts i slutlig instans, dock
längst till och med den 31 december 2014.

Bakgrund
Efter dom i Tingsrätten där socialchefen dömts för arbetsmiljöbrott genom
vållande till annans död, har en överenskommelse mellan socialchef och
kommunstyrelsens ordförande gjorts, innebärande att socialchefen fram till
dom fastställts i slutlig instans, arbetar med andra arbetsuppgifter underställd
kommunchefen.
Sara Anselmby har tidigare tillförordnats att vara chef för
socialförvaltningen från och med den 6 mars till och med den 31 mars 2014,
i delegationsbeslut 3 mars 2014.
Sara Anselmby, tf chef för socialförvaltningen deltar i handläggningen av
ärendet.
Underlag för beslut
Överenskommelse om förändrade tillfälliga villkor för Ulf Norring
Förhandlingsprotokoll
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Lisa Sallin, M, Rolf Lilja, S, Christer Toft, S, Mi Bringsaas, S,
Jörgen Blom, V, Göte W Swén, M, Ulf Jonasson, C, och Cristine Persson, C.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen
tillförordna Sara Anselmby till chef för socialförvaltningen från och med den
1 april 2014 till dess arbetsmiljöbrottmål prövats och dom har fastställts i
slutlig instans, dock längst till och med den 31 december 2014.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
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Dnr 2014-000131

Tillförordnad chef för socialförvaltningen
Kopia till
Sara Anselmby, tf chef för socialförvaltningen
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Ks § 37

Dnr 2014-000019

Revisionsrapport, Granskning av inköpsrutiner och
ramavtal
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar besvara revisionsrapporten med att Krokoms
kommun instämmer i rapportens rekommendationer och anser att de
ligger i linje med den planering och det förbättringsarbete som pågår.
2

Inköpssamordnaren återrapporterar arbetet med ramavtal till
kommunstyrelsen den 18 juni 2014.

Bakgrund
Kommunens revisorer överlämnar revisionsrapport ”Granskning av
inköpsrutiner och ramavtal” till kommunstyrelsen för yttrande.
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Krokoms kommun har
Deloitte granskat inköpsrutiner och ramavtal. Granskningen syftar till att
undersöka vilka olika ramavtal som finns med leverantörer och hur dessa
används. Intressant är även att veta vilka varugrupper som omfattas och hur
arbetet inom kommunen är organiserat för att hantera ramavtal.
Övergripande revisionsfråga är om rutiner och organisation säkerställer att
ramavtal upphandlas på ett effektivt sätt och att dessa leder till ekonomisk
nytta för kommunen.
Barncheck
Ej relevant för ärendet
Underlag för beslut
Revisionsrapport ”granskning av inköpsrutiner och ramavtal”
Tjänsteutlåtande 19 mars 2014
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar i tillägg att inköpssamordnaren återrapporterar
arbetet med ramavtal till kommunstyrelsen den 18 juni 2014.
Yttrar sig gör också Christer Toft, S.
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Ks § 37 (forts)

Dnr 2014-000019

Revisionsrapport, Granskning av inköpsrutiner och
ramavtal
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besvara
revisionsrapporten med att Krokoms kommun instämmer i rapportens
rekommendationer och anser att de ligger i linje med den planering och det
förbättringsarbete som pågår. Till det har kommit ett tilläggsyrkande om att
inköpssamordnaren återrapporterar arbetet med ramavtal till
kommunstyrelsen den 18 juni 2014.
Ordförande kommer att ställa fråga på grundförslaget tillsammans med
tilläggsyrkandet.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget tillsammans med tilläggsyrkandet finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Stefan Fax, ordförande i kommunrevisionen
Kjell Pettersson, Deloitte, sakkunnigt biträde
Åsa Olofsson, inköpssamordnare
Kommunstyrelsen 18 juni 2014
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Ks § 38

Dnr 2014-000094

Fastställande av taxor för myndighetsutövning
Jämtlands Räddningstjänstförbund, avgifter och taxor
Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet återremitteras för att få svar och tillägg med följande:
* Är det frågan om en taxehöjning?
* Varför ska beslut av vissa avgifter delegeras?
* I beslutsunderlaget ska framgå tydligt vad det beslutas om angående
avgifterna.

Bakgrund
Avgifter och taxor som rör Jämtlands Räddningstjänstförbund verksamhet
har tidigare beslutats av förbundets direktion. Den 12 december 2013 fattade
Högsta förvaltningsdomstolen ett beslut som i korthet medför att alla beslut
om avgifter och taxor ska fattas av respektive kommuns fullmäktige.
Förbundet har lämnat förslag till beslut av nya avgifter, att gälla från och
med 1 maj 2014.
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor förkortas LSO.
Lagen (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara förkortas LBE.
Rättsläget kring vilket behörigt organ som ska fatta beslut om avgifter och
taxor i kommunalförbund har länge varit oklart. Den 12 december 2014
meddelade Högsta förvaltningsdomstolen ett beslut som tydliggör rättsläget.
Målet gällde ett överklagat beslut om kontrollavgift i ett enskilt fall för
offentlig livsmedelskontroll. Taxan som avgiften grundade sig på hade
beslutats av ett kommunalförbund och enligt HFD får en kommun, som med
stöd av 8 kap 9 eller 10 §§ regeringsformen tilldelats en viss föreskriftsrätt,
inte utan uttryckligt stöd i grundlag delegera sin föreskriftsrätt till någon
annan, inte heller till ett kommunalförbund. Sådant grundlagsstöd finns inte
enligt HFD och eftersom taxan inte var beslutad av ett behörigt organ så fick
den inte tillämpas i målet.
Vidare skiljer domstolen på avgifter som har grund i speciallag som
exempelvis Lagen (2003:778) skydd mot olyckor och de avgifter som fattas
med kommunallagen (1991:900) 8 kap 3 b § som grund.
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Dnr 2014-000094

Fastställande av taxor för myndighetsutövning
Jämtlands Räddningstjänstförbund, avgifter och taxor
Fram till 12 december 2013 så har kommunalförbunden fattat dessa avgifter
i god tro varför avgifter fram till den 12 december 2013 varit gällande.
Fullmäktige i varje medlemskommun måste därför fatta beslut om taxor.
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun måste fatta tre beslut.
Det första beslutet blir att fastställa att avgift ska tas ut. Huvudregeln inom
kommunalrätten är att kommunal verksamhet ska skattefinansieras. Ska
avsteg göras från den regeln så krävs ett fullmäktigebeslut.
I det andra beslutet ska kommunfullmäktige besluta storleken på taxan. Det
vill säga i kronor hur stor avgiften ska vara. Det tredje beslutet innebär att
medlemskommunen delegerar rätten att ändra taxan i de ärenden där avgift
tas ut med stöd av 8 kap 3 b § kommunallagen.
Underlag för beslut
Kommunchefens tjänsteutlåtande den 4 februari 2014
Beslut Jämtlands Räddningstjänstförbund 31 januari 2014
Beslut Jämtlands Räddningstjänstförbund 1 oktober 2010
Yrkanden/förslag
Mi Bringsaas, S, yrkar på återremiss för utredning av följande:
* Är det frågan om en taxehöjning?
* Varför ska beslut av vissa avgifter delegeras?
* I beslutsunderlaget ska framgå tydligt vad det beslutas om angående
avgifterna.
Yttrar sig gör också Owen Laws, MP, Maria Jacobsson, S, Christer Toft, S,
Maria Söderberg, C, och Rolf Lilja, S.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget. Till det har kommit ett
återremissyrkande.
Ordförande kommer först att fråga kommunstyrelsen på återremissyrkandet,
om ärendet ska avgöras idag eller senare.
Efter fråga på återremissyrkandet finner ordförandet att kommunstyrelsen
bifaller det.
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Dnr 2014-000094

Fastställande av taxor för myndighetsutövning
Jämtlands Räddningstjänstförbund, avgifter och taxor
Kopia till
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsen 9 april 2014
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Ks § 39

Dnr 2013-000352

Trafikbeställning 2015
Kommunstyrelsens beslut
1 Tillägg av trafik: Anropsstyrd trafik från Nälden kl. 22.50 till
Trångsviken (måndag-fredag). Linje 156 tur 33 kommer till Nälden kl.
22.50.
2

Tillägg av trafik: Anropsstyrd trafik från Krokom kl. 22.40 till Änge
(måndag-fredag).

3

Tillägg av trafik: Anropsstyrd trafik från Trångsviken till Nälden
(lördagar). Ansluter med linje 156 tur 56. Linje 156 tur 56 börjar i
Nälden kl. 10.00 och slutar i Östersund kl. 10.50.

4

Tillägg av trafik: Anropsstyrd trafik från Nälden kl. 17.00 till
Trångsviken (lördagar). Utifrån Linje 156 tur 51. Linje 156 tur 51 börjar
i Östersund kl.16.15 och slutar i Nälden kl.17.00.

5

Tillägg av trafik: Linjelägger från Wången-Östersund-Wången
(söndagar). Kostnad: 75 000 kronor/år.

6

Ta bort linje 533 tur 72. Söndagar och helgdagar från Kougsta kl.19.05Nälden kl. 19.40. Besparing: 35 000 kronor/år.

7

I övrigt beställer Krokoms kommun samma trafikutbud som nuvarande
trafikår.

Bakgrund
Sedan årsskiftet 2011/2012 är Regionförbundet Jämtlands län regional
kollektivtrafikmyndighet (RKM). Regionförbundet Jämtlands län äger
Länstrafiken i Jämtlands län AB. Länstrafiken är den instans som operativt
verkställer beslut om allmän trafik. Tidtabeller publiceras för ett år i taget,
skiftet görs samtidigt med tågtrafik och annan allmän kollektivtrafik i landet,
den andra söndagen i december.
Inför varje nytt trafikår med Länstrafiken genomförs ett trafiksamråd. Vid
samrådet deltar företrädare från Länstrafiken, kommunstyrelsens, regionala
kollektivtrafikmyndighet (RKM) samt trafikhandläggaren. Trafiksamrådet
för kommande trafikår hölls den 24 januari 2014. Efter samrådet ska
kommunen lägga en trafikbeställning till regional trafikmyndigheten (RKM).
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Dnr 2013-000352

Trafikbeställning 2015
Wången skola har i dag en tur på söndagar som går till Östersund och hämtar
ungdomar vid busstationen, tåget och vid flygplatsen, för vidare transport till
Wången. Rektor och programansvarig gymnasiet, Erik Holmer är positiv för
att samordna trafiken med Krokoms kommun på söndagar.
Under nuvarande trafikår betalar kommunen 7,9 mkr i trafikbidrag/kostnad
till Regionförbundet Jämtlands län (RKM). 2013 betalade kommunen 5,9
mkr i trafikbidrag. Ökningen har att gör med den nya
kostnadsfördelningsmodellen.
2013 var kostnaden för skolskjuts och elevkort i grundskolan i Krokoms
kommun 18,9 mkr. Kostnad för skolskjuts gymnasiet 2,6 mkr. Den totala
kostnaden för skolskjuts 18,9 + 2,6 = 21,5 mkr. Kommunen befarar att under
2014 kommer skolskjuts kostnaderna att öka.
2012 låg kostnaden för färdtjänst på 4,8 mkr. Under 2013 var kostnaden för
färdtjänst i Krokoms kommun 4,5 mkr.
Den totala kostnaden för kollektivt resande i Krokoms kommun under 2013
var sammanlagt 5,9 + 21,5 + 4,5 = 31,9 mkr 2013.
Ett antagande görs om att den anropsstyrda trafiken utnyttjas t.ex. från
Nälden till Trångsviken 50 gånger på ett år. Grundavgiften är 50
kronor/tillfälle + 20 kronor till beställningscentralen (BC), och 23.14
kronor/kilometern, och det är beräknat utifrån ett fordon med 4-8
passagerare. Avståndet från Nälden till Ytterån är beräknad på ca 15 km. (50
gånger på ett år * 50 kronor/tillfälle) + (20 kronor * 50 gånger) + (23.14
kronor/kilometern * 15 km* 50 gånger). Om den anropsstyrda trafiken
utnyttjats 50 gånger på ett år blir den totala kostnaden ca 21 000 kronor. Det
kan bli lite mer med indexuppräkning. Sedan tillkommer det ob-tid (måndag
– fredag klockan 19.00 – 06.00, lördag, söndag och helgdag).
Barncheck
Se barncheck
Underlag för beslut
Trafikbeställning 2015
Tjänsteutlåtande
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Dnr 2013-000352

Trafikbeställning 2015
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Mi Bringsaas, S, Maria Söderberg, C, Owen Laws, MP, Maria
Jacobsson, S, Rolf Lilja, S, och Jörgen Blom, V.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslagets 7 punkter.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Regional kollektivtrafikmyndighet (RKM)
Thomas Jonsson, reseplanerare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000037

Medborgarförslag, Café i Krokom
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige svarar förslagsställaren med att arbete pågår med en
ny mötesplats där nytt café planeras.

Bakgrund
Vid ett möte med elever på Nyhedens skola inkom en del medborgarförslag.
Bland dessa kom ett förslag från om att skapa ett café och mötesplats i
centrala Krokom.
Arbete pågår just nu med att skapa just denna mötesplats i före detta
konsumlokalen. Där kommer ett café att inrymmas liksom möjligheter till att
”spontanmötas”, det som förslagsgivaren eftersöker.
Underlag för beslut
Mötesprotokoll från förstudiemöte ombyggnad ”f d Konsum”
Tjänsteutlåtande
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige svara
förslagsställaren med att arbete pågår med en ny mötesplats där nytt café
planeras.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000095

Översyn av barn- och utbildningsnämndens reglemente
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för barn- och
utbildningsnämnden.
________________________________________________________________
Bakgrund
Från den 1 januari 2014 övergår kultur- och fritidsverksamheterna från barnoch utbildning till kommunstyrelsen. I och med det så behöver nämndens
reglemente revideras.
Barncheck
Ej relevant för ärendet.
Underlag för beslut
Nämndsreglemente, reviderat januari 2014.
Tjänsteutlåtande 2 januari 2014, Helena Wiktorsson
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000147

Dokumenthanteringsplan kommunikationsenheten
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen antar dokumenthanteringsplan för
kommunikationsenheten.

Bakgrund
Kommunikationsenheten behöver en egen dokumenthanteringsplan med
anledning av omorganisationen 1 januari 2013. Närvaron i sociala medier
ställer nya krav på dokumenthanteringsplanen.
Barncheck, miljöcheck, MBL
Ej aktuellt.
Underlag för beslut
Dokumenthanteringsplan för kommunikationsenheten.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen anta
dokumenthanteringsplan för kommunikationsenheten.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunikationsenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000154

Delegation gällande prioritering av de Allmänna
Bygdeavgiftsmedlen år 2014
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen ger presidiet delegation på att fatta beslut om
prioritering av de ansökningar som inkommer till de Allmänna
bygdeavgiftsmedlen år 2014.
2 Förslag till bidrag ur Allmänna bygdemedel lämnas till kommunstyrelsen
som får lämna synpunkter till kommunstyrelsens presidium.
3

Kommunstyrelsen delges besluten.

4

Påtryckningar görs om att Länsstyrelsen förkortar sin handläggningstid
så kommunen får mer tid på sig för att gå igenom ansökningarna.

Bakgrund
Allmänna bygdeavgiftsmedel är bidrag till bygder som direkt eller indirekt
berörs av reglerade vattendrag för vattenkraft. Medlen går till ändamål som
gynnar bygden, som är till nytta för många och som helst skapar
arbetstillfällen eller väsentligt gagnar service och infrastruktur. Sökande kan
vara en förening eller en klubb.
Länsstyrelsen i Jämtlands län fattar beslut om vilka som ska beviljas medel.
Besluten har hittills fattats utifrån de yttranden som Kommunstyrelsen i
Krokoms kommun lämnat. Sista ansökningsdag för medlen är den 31 januari
varje år. Ungefär i mars – april brukar Krokoms kommun få ta del av
ansökningarna. Handläggning hos tjänstemän, föredragning och diskussion i
presidiet samt beslut om prioritering i kommunstyrelsen brukar vara klar
under maj. Efter det ska Länsstyrelsen fatta det formella beslutet. I regel
brukar sökande få sina beslut runt midsommar.
Då handläggningstiden hos Länsstyrelsen och Krokoms kommun är lång,
och innebär att sökande tappar värdefull tid föreslås att presidiet får
delegation på att fatta beslut om prioriteringarna. Om presidiet får delegation
kortas handläggningstiden avsevärt. Det i sin tur leder till att sökande kan
komma igång med sina projekt enligt plan. Många av dem som ansöker om
Allmänna bygdeavgiftsmedel är i behov av att starta sina projekt i maj då
snön försvunnit. Kommer beslutet först runt midsommar kan det innebära att
många projekt måste skjutas upp till kommande vår, vilket är olyckligt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000154

Delegation gällande prioritering av de Allmänna
Bygdeavgiftsmedlen år 2014
Yrkanden/förslag
Maria Jacobsson vill i tilläggsyrkande att förslag till bidrag ur Allmänna
bygdemedel lämnas till kommunstyrelsen som får lämna synpunkter till
kommunstyrelsens presidium, innan beslut tas den 8 april 2014.
Maria Söderberg, C, lägger till att beslutet gäller för år 2014.
Mi Bringsaas, S, vill i tilläggsyrkande att påtryckningar görs om att
Länsstyrelsen förkortar sin handläggningstid så kommunen får mer tid på sig
för att gå igenom ansökningarna.
Yttrar sig gör också Rolf Lilja, S.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen ge
presidiet delegation att fatta beslut om prioritering av de ansökningar som
inkommer till de Allmänna bygdeavgiftsmedlen år 2014. Till det har kommit
ett tilläggsyrkande om att förslag till bidrag ur Allmänna bygdemedel lämnas
till kommunstyrelsen som får lämna synpunkter till kommunstyrelsens
presidium, innan beslut tas den 8 april 2014. Ett tilläggsyrkande finns också
om att påtryckningar görs om att Länsstyrelsen förkortar sin handläggningstid så kommunen får mer tid på sig för att gå igenom ansökningarna.
Ordförande kommer att fråga på grundförslaget tillsammans med
tilläggsyrkandena.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget tillsammans med tilläggsyrkandena finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Linda Näsén, Avdelningen näringsliv, kultur och fritid
Kommunstyrelsens presidium

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000027

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut
som förtecknats nedan.
____
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidium, ordförande
och tjänstemän som framgår i kommunstyrelsens delegationsordning.
Besluten ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte
att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett
beslut i ett enskilt ärende, av den som fått beslutanderätten, genom att själv
ta över ärendet och fatta beslut.
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
1

Justerandes sign

Dnr KS 14/093
Avtal mellan Aditro AB och Krokoms kommun
avseende lösningar och tjänster baserat på Aditros
publika erbjudande

Kommunchef

2

Dnr KS 14/099
Ordförandebeslut, Bidrag 2014 till Djurskyddet
Jämtlands län

Ks ordf

3

Dnr KS 14/111
Avtal mellan Loomis Sverige AB och Krokoms
kommun ang kassahantering, dagskassor m.m.

Ekonomichef

4

Dnr KS 14/117
Avtal mellan MittMedia Annons AB och kommunen
ang annonseringar under 2014

Kommunchef

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000027

Redovisning av delegationsbeslut

5

Dnr KS 14/131
Tillförordnad socialchef fr.o.m. 140224

6 Tillförordnad socialchef fr.o.m. 140306-140331
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000023

Meddelanden

2

Dnr 17
Lantmäteriet: 140203, ändrad stavning av traktnamnet Åldfjäll i
Offerdals socken
Dnr 22
Samrådsgrupp för Samiskt förvaltningsområde: 130830 protokoll

3

Folkhälsorådet: 140203, sammanträdesprotokoll

4

Kommunala pensionärsrådet: 140210, sammanträdesprotokoll

5

Dnr 28
Jämtlands räddningstjänstförbund: 130131, protokollsutdrag § 2
verksamhetsplan 2014

6

vindkraftcentrum.se: 140218, nyhetsbrev nr 1-2014

7

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, GNU: 140224,
protokoll

1

8

9

Dnr KS 12/039
Kommunstyrelsens ordförande: överklagan till Kammarrätten i Sundsvall
ang medgivande enligt 6 kap. 1 § minerallagen att överlåta
undersökningstillstånd, avseende Nöjdfjället samt Lill-Juthatten
Dnr KS 12/222
Förvaltningsrätten i Härnösand: 140221, dom i mål ang överklagat beslut
i kommunfullmäktige 130502, § 43, motion - avtal om mottagande av
asylsökande

Dnr KS 13/353
10 Skolinspektionen: 140203, beslut angående anmälan om skolsituation för
elev vid vuxenutbildningen i Krokoms kommun
Dnr KS 14/009
11 Inlandskommunerna Ekonomisk Förening, IEF: 140120,
styrelsesammanträde
Dnr KS 14/119
12 Kommunchef: Riktlinjer för styrdokument
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000026

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag

1

2

3

Dnr KS 12/252
Motion om digital utrustning remitteras till socialnämnden.
Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den
25 september 2013. Motionen behandlades vid fullmäktige den 28
november 2013, där den blev återremitterad.
Dnr KS 12/266
Motion – Boenden för alla, remitteras till kommunstyrelsen. Den
ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 24 oktober
2013. Motionen bereds efter att nytt ägardirektiv för
Krokomsbostäder AB är antaget
Dnr KS 13/098
Medborgarförslag – Höjning av inackorderingsbidrag. Synpunkter
inhämtas från Gymnasieförbundet. Eftersom en höjning av
inackorderingsbidraget är en kostnad som i slutänden hamnar på
ägarkommunerna, vill förbundet först lyfta frågan på ett
ägarsamråd. Det innebär att Gymnasieförbundet tar upp ärendet
vid sammanträde den 9 december 2013. Därefter kommer yttrande
till kommunen. Vid behandling av förslaget vid
Kommunfullmäktige den 26 februari 2014 återremitterades det för
utredning av hur många som får inackorderingsbidrag idag samt
kostnad för en eventuell höjning.

4

5

Justerandes sign

Dnr KS 13/221
Medborgarförslag – Håll badhusen öppna sommartid. Förslaget
remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv tar beslut i
ärendet, senast i december 2013. Överflyttat till kommunstyrelsen där
förslaget blev återremitterat vid möte den 13 februari 2014.
Dnr KS 13/228
Motion - Öka undervisningen om kommunismens brott mot
mänskligheten. Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden
för beslut i fullmäktige senast 1 oktober 2014.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000026

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag

6

7

8

9

10

Justerandes sign

Dnr KS 13/297
Motion – Juniorkort för resor med Länstrafiken. Motionen remitteras
till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast 1 oktober 2014.
Dnr KS 13/298
Motion – Utredning och utförande av personalrotationssystem.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast 1 oktober 2014.
Dnr KS 13/299
Motion – Förenkla språket i kommunfullmäktige och nämnderna.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast 1 oktober 2014.
Dnr KS 13/336
Motion - För en bättre åldersstruktur i kommunens skogsinnehav.
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
fullmäktige senast den 1 oktober 2014.
Dnr KS 14/032
Medborgarförslag – Kollektivtrafiken, remitteras till kommunstyrelsen.
Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

11

Dnr KS 14/033
Medborgarförslag – Bättre datautbildning, remitteras till barn- och
utbildningsnämnden. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

12

Dnr KS 14/034
Medborgarförslag – Billigare att åka buss, remitteras till
kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

13

Dnr KS 14/035
Medborgarförslag – Ridplan i Dvärsätt, remitteras till
kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

14

Dnr KS 14/036
Medborgarförslag – Frukt till lunchen, remitteras till barn- och
utbildningsnämnden. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000026

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag

15

Dnr KS 14/037
Medborgarförslag – Ett café i Krokom, remitteras till
kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

16

Dnr KS 14/038
Medborgarförslag – Billigare buss, remitteras till kommunstyrelsen.
Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

17

Dnr KS 14/039
Medborgarförslag – Vattenpark på campingen i Krokom, remitteras till
kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

18

19

20

21

Justerandes sign

Dnr KS 14/040
Medborgarförslag – Före detta Konsum ska bli en fritidslokal,
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden. Svar sker i fullmäktige den
29 april 2014.
Dnr KS 14/041
Medborgarförslag – Bussar Rödön/Nälden, remitteras till
kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.
Dnr KS 14/042
Medborgarförslag – Maten måste varieras mer och ha högre kvalitet,
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden. Svar sker i fullmäktige den
29 april 2014.
Dnr KS 14/043
Medborgarförslag – Skidspår och löparrundor även i centrala Krokom,
remitteras till kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april
2014.

22

Dnr KS 14/044
Medborgarförslag – Skateboardramp vid Ås skola, remitteras till barnoch utbildningsnämnden. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

23

Dnr KS 14/045
Medborgarförslag – Multiplan vid Ås skola, remitteras till barn- och
utbildningsnämnden. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000026

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag

24

Dnr KS 14/046
Medborgarförslag – Konstgräsplan i Änge, remitteras till
kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

25

Dnr KS 14/047
Medborgarförslag – Bättre arbetsmiljö vid Änge skola, remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.

26

27

28

Dnr KS 14/049
Medborgarförslag – Ipads istället för datorer på högstadiet, remitteras
till barn- och utbildningsnämnden. Svar sker i fullmäktige den 29 april
2014.
Dnr KS 14/050
Medborgarförslag – Samarbete med Norge, remitteras till
kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 29 april 2014.
Dnr KS 14/055
Medborgarförslag – Utökad satsning på Krokomsvikens camping,
remitteras till kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 1 oktober
2014.

29

Dnr KS 14/122
Motion – Framtagande av policy för arbetskläder, remitteras till
kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige senast i februari 2015.

30

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

31

Dnr KS 14/124
Motion – Säkerhet på vägen, remitteras till kommunstyrelsen. Svar
sker i fullmäktige senast i februari 2015.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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