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Maria Söderberg, C, ordf
Göte W Swén, M, tjg ers för Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf
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Jörgen Blom, V
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Anette Lihuvudh, kommunsekreterare

Justerare
Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

§§ 1-18

Anette Lihuvudh
Ordförande

Maria Söderberg
Justerare

Owen Laws

Christer Toft

ANSLAG/BEVIS
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Kommunstyrelsen
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Förvaringsplats för protokollet
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1 mars 2014
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Sammanträdesdatum

29 januari 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 1

Dnr 2014-000022

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1 Ärendelistan godkänns.
_____
Kommunstyrelsen ajournerar sig för lunch klockan 12.00-13.00, för kaffe
klockan 14.35-14.45, för överläggningar klockan 15.25-15.35 och klockan
15.45-15.50.
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Sammanträdesdatum

29 januari 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 2

Dnr 2014-000012

Informationer
*

Ung företagsamhet
Sara Larsson, regionchef Ung företagsamhet med är också Sara
Strandberg, kanslichef, Krokoms kommun

*

Servicegarantier
Sara Strandberg, kanslichef

*

Utredning sopsortering
Oscar Aspman, va- och renhållningsingenjör

*

Igångsättningstillstånd för manganfilteranläggning vid Uddero
vattenverk, Dvärsätt
Oscar Aspman, va- och renhållningsingenjör

*

Upphandling
Åsa Olofsson, inköp/upphandling

*

Ömsesidig respekt
Elisabeth Englund, verksamhetschef förskola

*

Presentation av nytillkommen verksamhet, Idrott
Mårten Eneberg, fritidssamordnare presenterar sin verksamhet. Med är
också Håkan Nilsson, ordförande i Idrottsalliansen, Krokoms kommun

*

Samråd översiktsplan, Krokoms kommun
Anne Dahlgren, stadsarkitekt

*

Översyn av den politiska organisationen
Gunnar Hellström, sammankallande i gruppen för översyn av den
politiska organisationen, delredovisar gruppens arbete. Gruppen har
beslutat att inte föreslå någon förändring beträffande antalet ledamöter
i fullmäktige.

_____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

29 januari 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 3

Dnr 2013-000329

Remiss - Kostnadsfördelning, mellan kommunerna i
Jämtlands län, i kollektivtrafikmodellen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen besvarar remissen enligt följande:
Krokoms kommun anser att den nuvarande överenskomna modellen
avseende kostnadsandelar ska behållas med hänvisning till kommande
regionbildning från och med årsskiftet 2015.

Bakgrund
Bilaga 1. Regionförbundet Jämtlands län. Andelar i
kostnadsjämningssystemet
Bilaga 2. Skrivelse från Östersunds kommun till Finansdepartementet
Bilaga 3. Remiss från Finansdepartementet
Barncheck
Ärendet bedöms inte ställa krav på barncheck
Underlag för beslut
Se bilagor under bakgrund
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besvara
remissen med följande:
Krokoms kommun anser att den nuvarande överenskomna modellen
avseende kostnadsandelar ska behållas med hänvisning till kommande
regionbildning från och med årsskiftet 2015.
Ordförande frågar om styrelsen bifaller grundförslaget och finner att den gör
det.
_____
Kopia till
Finansdepartementet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

29 januari 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 4

Dnr 2013-000320

Samråd översiktsplan Krokoms kommun
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att skicka förslag, med tillägg och ändringar i
punkterna 2 och 3 nedan, till ”Framtidsplan, Översiktsplan över Krokoms
kommun” på samråd till och med den 30 april 2014. Beslut om utställning
tas i kommunstyrelsen den 28 maj 2014.
2

En ny punkt skrivs in i textrutan på sidan 21, ”Röster från byaturnén”, som
lyder: ”Krokoms samhälle bör bli en stad. Centrum bör planeras för höghus
för attraktivt boende och arbetsplatser för centrumverksamhet”.

3
*

Följande redaktionella ändringar görs:
Det ska framgå på sidan 6 huruvida de befintliga planerna och programmen
fortsätter att gälla parallellt med den nya översiktsplanen.
Formulering om kommunens motstånd mot uranbrytning tillförs.
På sidan 9 under rubriken Hälsa på lika villkor ändras ”Folkhälsorådets
rapport” till ”Landstingets rapport”.

*
*

Reservation
Rolf Lilja, S, Maria Jacobsson, S, Christer Toft, S, Gabriella Carlsson, S, Mi
Bringsaas och Jörgen Blom, V, reserverar sig till förmån för eget yrkande i
punkten 2.
_____
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 24:e mars 2010 att en ny översiktsplanering
över Krokoms kommun skulle påbörjas.
Ett förslag till översiktsplan har upprättats.
Planen omfattar hela kommunen och är ett dokument som i första hand visar
kommunens mål när det gäller mark- och vattenanvändning samt riktlinjer för
hur tätorterna och bebyggelsen ska utvecklas.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande
Plandokument ”Framtidsplan, Översiktsplan för Krokoms kommun”
Daterad 29 januari 2014

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

29 januari 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 4 (forts)

Dnr 2013-000320

Samråd översiktsplan Krokoms kommun
Yrkanden/förslag
Owen Laws, MP, yrkar att en ny punkt skrivs in i textrutan på sidan 21, ”Röster
från byaturnén”, som lyder:
”Krokoms samhälle bör bli en stad. Centrum bör planeras för höghus för
attraktivt boende och arbetsplatser för centrumverksamhet”.
Lena Persson, KD, yrkar bifall till Owen Laws, MP, yrkande om ny punkt i
textrutan på sidan 21.
Protokollsanteckning från Owen Laws, MP
Översiktsplanen är ett övergripande politiskt dokument som ska uttrycka
politikens visioner för hur kommunen ska utvecklas. Jag har en vision om att
utveckla hela Krokoms kommun genom en tydlig satsning på att göra
Krokoms samhälle till en “stad”. Det krävs ett djärvt grepp för att få snurr på
utvecklingen!
Krokom är en mycket glest befolkat kommun, med långa pendlingsavstånd
för väldigt många. En förutsättning för en god utveckling i hela kommunen
är tillgång till attraktiva arbetsplatser. På lite längre sikt bör därför Krokoms
samhälle växa till att bli en “stad”, med attraktiva stadsboendemiljöer, och
förutsättningar för nya arbetsplatser som minskar pendlingsavstånden för
kommunens invånare. Då blir det allt lättare att bo ocentralt, och en positiv
utveckling kan sättas igång. Första steget - och förutsättningen – för en sådan
utveckling är att den ambitionen uttrycks tydligt i Översiktsplanen. Jag
trodde verkligen att visionen om Krokom som “stad” skulle delas av
kommunstyrelsen och skrivas in i samrådsupplagan av översiktsplanen. Men
jag hade fel. För att medborgarna ändå ska kunna ta del av den i
samrådsprocessen framför jag visionen genom denna protokollsanteckning.
_____
Owen Laws, MP, yrkar på redaktionella ändringar i följande:

Justerandes sign

*

det ska framgå på sidan 6 huruvida de befintliga planerna och programmen
fortsätter att gälla parallellt med den nya översiktsplanen.

*

Formulering om kommunens motstånd mot uranbrytning tillförs.

*

På sidan 9 under rubriken Hälsa på lika villkor ändras ”Folkhälsorådet
rapport” till ”Landstingets rapport”

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

29 januari 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 4 (forts)

Dnr 2013-000320

Samråd översiktsplan Krokoms kommun
_____
Ajournering begärs klockan 15.25-15.35.
_____
Rolf Lilja, S, yrkar avslag på Owen Laws, MP, yrkande om en ny punkt i
textrutan på sidan 21, ”Röster från byaturnén”.
Protokollsanteckning från S och V
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar avslag på Owen Laws, MP,
yrkande på grund av att andra byröster inte kommer fram i dokumentet samt att
det föregriper samrådsprocessen.
_____
Yttrar sig gör också Mi Bringsaas, S, Leif Olsson, C, Jörgen Blom, V, Maria
Söderberg C, Christer Toft, S, och Maria Jacobsson, S.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta att
skicka ”Framtidsplan, Översiktsplan över Krokoms kommun” på samråd till
och med den 30 april 2014. Till det har kommit ett tilläggsyrkande och
ändringsyrkanden.
Ordförande kommer först att fråga styrelsen om bifall eller avslag till Owen
Laws, MP, yrkande om ny punkt i textrutan på sidan 21. Därefter frågar
ordförande om de redaktionella ändringarna. Sist frågar hon styrelsen om
grundförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Ordförande frågar kommunstyrelsen om bifall eller avslag till Owen Laws, MP,
yrkande om en ny punkt i textrutan på sidan 21. Ordförande finner att styrelsen
bifaller yrkandet.
Ordförande frågar kommunstyrelsen om de redaktionella ändringarna godkänns
och finner att den gör det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8(38)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

29 januari 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 4 (forts)

Dnr 2013-000320

Samråd översiktsplan Krokoms kommun
Ordförande frågar om styrelsen bifaller grundförslaget och finner att den gör
det.
_____
Kopia till
Anne Dahlgren, stadsarkitekt

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

29 januari 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 5

Dnr 2013-000364

Revisionsrapport - Granskning av Projektstyrning
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen besvarar revisionsrapporten enligt följande:
En kommungemensam projektpolicy med riktlinjer ska utarbetas under
första halvåret.
I riktlinjerna ska tydliggöras att projekten löpande ska avrapporteras och
att en sammanfattande bedömning görs vid projektets avslut.
Det är inte aktuellt att i dagsläget skapa en gemensam ekonomi- och
administrationsfunktion.

Bakgrund
Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten ” Granskning av
projektstyrning”
Den sammanfattande bedömningen är att den interna kontrollen och
rutinerna för projektstyrning i utvalda projekt är tillfredsställande.
Revisorerna ger fyra kommunövergripande förslag och rekommendationer
för att ytterligare utveckla den interna kontrollen vilka besvaras enligt
förslag till beslut.
Barncheck
Ärendet bedöms inte ställa krav på barncheck
Underlag för beslut
Revisionsrapport - Granskning av Projektstyrning
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besvara
revisionsrapporten enligt följande: En kommungemensam projektpolicy med
riktlinjer ska utarbetas under första halvåret. I riktlinjerna ska tydliggöras att
projekten löpande ska avrapporteras och att en sammanfattande bedömning
görs vid projektets avslut. Det är inte aktuellt att i dagsläget skapa en
gemensam ekonomi- och administrationsfunktion.
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Sammanträdesdatum

29 januari 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 5 (forts)

Dnr 2013-000364

Revisionsrapport - Granskning av Projektstyrning
Ordförande frågar om styrelsen bifaller grundförslaget och finner att den gör
det.
_____
Kopia till
Kommunens revisorer
Kjell Pettersson, Deloitte
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Bygg- och miljönämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Näringslivschef
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Sammanträdesdatum

29 januari 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 6

Dnr 2013-000369

Igångsättningstillstånd för manganfilteranläggning vid
Uddero vattenverk, Dvärsätt
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd till att uppföra en
manganfilteranläggning vid Uddero vattenverk i Dvärsätt.

2

4,5 miljoner kronor anslås genom omfördelningar ur VA-verksamhetens
investeringsbudget 2014.

_________________________________________________________
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden begär igångsättningstillstånd för
manganfilteranläggning vid Uddero vattenverk.
Vid Uddero vattentäkt finns tre stycken vattenbrunnar med ett inbördes
avstånd på cirka 5 meter mellan varandra. Brunn nummer 1 har lägst och en
stabil halt av mangan och de andra två brunnarna uppvisar högre halter av
mangan. Även om det är låga halter av mangan i vattnet, så sedimenterar
manganet ute på ledningsnätet och rivs loss vid hastiga vattenutströmningar
(till exempel vid hastigt öppnade ventiler och brandposter, vattenläckor etc.).
För att lösa mangan-problemet så föreslås att det byggs en
manganfilteranläggning i direkt anslutning till Uddero vattenverk. I
byggnaden kommer att inrymmas två stycken parallellkopplade och
trycksatta snabbfilter, en spolvatten-reservoar och en spolvattenpump . Den
nya byggnaden kommer att bli cirka 60 m² stor och anpassas till befintligt
vattenverksbyggnad.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 9 oktober 2013
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om förstudie 21 maj 2013, § 54
Samhällsbyggnadsnämnden 17 december 2013, § 116
Beslutsgång
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår
kommunstyrelsen bevilja igångsättningstillstånd till att uppföra en
manganfilteranläggning vid Uddero vattenverk i Dvärsätt. Finansiering sker
genom omfördelningar ur VA-verksamhetens investeringsbudget 2014.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

29 januari 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 6 (forts)

Dnr 2013-000369

Igångsättningstillstånd för manganfilteranläggning vid
Uddero vattenverk, Dvärsätt
Ordförande frågar om styrelsen bifaller grundförslaget och finner att den gör
det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

29 januari 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 7

Dnr 2013-000370

Bidrag till enskilda vägar
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden 275.000
kronor i tilläggsanslag för driftbidrag till enskilda vägar.
2

Vägbidrag ska inte gå till väg som är belägen i annan kommun eller som
i huvudsak betjänar fastighet i statens, landstingets eller annan kommuns
ägo.

_________________________________________________________
Bakgrund
I beslutad detaljbudget för samhällsbyggnadsnämnden 2014 skall kostnaden för
driftbidrag till enskilda vägar minskas med 300 000 kronor.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför kommunfullmäktige att besluta om
en minskning av underhållsbidraget för enskilda vägar från nuvarande 10 % till
6 % samt besluta om att vägbidrag ej skall utgå till väg som är belägen i annan
kommun eller väg som i huvudsak betjänar fastighet i statens, landstingets eller
annan kommuns ägo.
En minskning från nuvarande nivå om 10 % till 6 % tillsammans med slopande
av bidragsutbetalning till vägar som förvaltas av Statens fastighetsverk ger en
minskad kostnad om ca 300 000 kronor per år.
Kommentar från kommunstyrelsen
Att infrastrukturen fungerar, inte minst att vägarna är framkomliga är mycket
viktigt för en kommun som Krokom med långa avstånd. Enskilda vägar är en
viktig del av vägnätet. Krokoms kommun vill därför upprätthålla den andel av
bidraget till enskilda vägar så att de kan underhållas och kan vara framkomliga.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 6 december 2013.
Samhällsbyggnadsnämnden 17 december 2013, § 120
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar avslag på samhällsbyggnadsnämndens förslag att
minska det kommunala underhållsbidraget till enskilda vägar från 10% till
6 %.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

29 januari 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 7 (forts)

Dnr 2013-000370

Bidrag till enskilda vägar
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag om
att bidrag inte ska gå till väg som är belägen i annan kommun eller som i
huvudsak betjänar fastighet i statens eller annan kommuns ägo.
Maria Söderberg, C, yrkar i tillägg att kostnaden för samhällsbyggnadsnämnden finansieras genom ett tilläggsanslag på 275.000 kronor som tas ur
budgeterat resultat för 2014.
____
Ajournering begärs klockan 15.45-15.50.
_____
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till Maria Söderbergs, C, yrkande om tilläggsanslag
med 275.000 kronor för driftbidrag till enskilda vägar.
Beslutsgång
Det finns ett förslag till beslut som föreslår kommunfullmäktige bevilja
samhällsbyggnadsnämnden 275.000 kronor i tilläggsanslag för driftbidrag
till enskilda vägar. Vägbidrag ska inte gå till väg som är belägen i annan
kommun eller som i huvudsak betjänar fastighet i statens, landstingets eller
annan kommuns ägo.
Ordförande frågar om styrelsen bifaller förslaget och finner att den gör det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

29 januari 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 8

Dnr 2013-000351

Förvärv av fastigheten Föllinge-Backen 1:26
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige att godkänner förvärv av fastigheten Föllinge-Backen
1:26 till en köpeskilling om 75 000 kronor, enligt
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
2

Medel för investeringen tas ur samhällsbyggnadsnämndens beviljade
investeringsutrymme.
_________________________________________________________
Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige förvärva
fastigheten Föllinge-Backen 1:26.
Kommunen har ett ansvar och behov av att kunna erbjuda boenden för
medborgare som av olika anledningar inte kan finna lämpliga boenden
inom de traditionella boendeformer som står till buds. Idag har kommunen 4
stycken bostäder att tillgå när vi får hyresgäster som har behov av att bo på ett
avskilt sätt. Dessa boenden ligger alla i Krokoms samhälle men behovet uppstår
även i kommunens norra delar.
Krokomsbostäder har förvärvat en fastighet i utkanten av Föllinge samhälle för
att lösa ett akut behov som uppkommit med anledning av att
samhällsbyggnadsnämnden saknar delegation att förvärva fastigheter.
Då ägandet av fastigheter för dessa speciella ändamål bättre lämpar sig för ett
kommunalt ägande har Krokomsbostäders beslut om förvärv av rubricerad
fastighet föregåtts av ett resonemang om att kommunen bör verka för ett beslut
om ett kommunalt förvärv av densamma.
Fastigheten består av ett markområde om drygt 6000 kvadratmeter. På
fastigheten finns en modernt inredd manskapsbarack med bland annat
trinettkök, sovrum och dusch samt två uthusbyggnader. Baracken är ansluten
till det kommunala vatten och avloppssystemet. Köpeskillingen som
Krokomsbostäder erlagt är 75 000 kronor och kommunen föreslås förvärva
fastigheten till samma köpeskilling.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 9 december 2013
Kartbilaga
Samhällsbyggnadsnämnden 17 december 2013, § 125

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000351

Förvärv av fastigheten Föllinge-Backen 1:26
Beslutsgång
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår
kommunfullmäktige godkänna förvärv av fastigheten Föllinge-Backen 1:26 till
en köpeskilling om 75 000 kronor. Medel för investeringen tas ur samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsutrymme.
Ordförande frågar om styrelsen bifaller förslaget och finner att den gör det.
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000253

Medborgarförslag - Behåll dagmammorna i Krokoms
kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget, med att verksamheten
pedagogisk omsorg (dagmamma) kommer att bibehållas.
_____________________________________________________________
Bakgrund
I ett medborgarförslag som kom in den 12 augusti 2013 vill förslagsställaren
att dagmammorna ska finnas kvar. Det framförs att det är viktigt med
valfrihet, samt att barnen och föräldrarna älskar verksamheten.
Utifrån ett besparingsförslag inför detaljbudgeten 2014 har en avveckling av
pedagogisk omsorg diskuterats. Resultatet av dessa diskussioner är att
verksamheten pedagogisk omsorg kommer att bibehållas även under 2014
och över tid.
Barn- och utbildningsnämnden har gett i uppdrag till förvaltningen att ta
fram förslag på nyckeltal för pedagogisk omsorg, det vill säga hur många
barn det bör vara per pedagog. Förslagsställaren har också informerats om
det.
Barncheck
Barnchecken är beaktad.
Underlag för beslut
Medborgarförslag 12 augusti 2013
Tjänsteutlåtande 8 november 2013, Elisabeth Englund
Barncheck
Barn- och utbildningsnämnden 3 december 2013, § 118
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V och Mi Bringsaas, S.

Justerandes sign
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Dnr 2013-000253

Medborgarförslag - Behåll dagmammorna i Krokoms
kommun
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår kommunfullmäktige bifalla
medborgarförslaget, med att verksamheten pedagogisk omsorg (dagmamma)
kommer att bibehållas.
Ordförande frågar om styrelsen bifaller förslaget och finner att den gör det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012-000099

Ägardirektiv Krokomsbostäder AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för Krokomsbostäder AB med
följande ändring av första stycket under verksamhetskrav:
Bolaget har att följa kommunens miljöpolicy och miljöstrategi samt i
övrigt, i tillämpliga delar, följa de riktlinjer och policyer som gäller för
Krokoms kommun.
_____
Bakgrund
Nytt förslag till ägardirektiv för Krokomsbostäder AB har tagits fram.
Underlag för beslut
Förslag till ägardirektiv Krokomsbostäder AB
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, vill i ändringsyrkande att första stycket under rubriken
”Verksamhetskrav” får följande lydelse:
Bolaget har att följa kommunens miljöpolicy och miljöstrategi samt i övrigt,
i tillämpliga delar, följa de riktlinjer och policyer som gäller för Krokoms
kommun.
I övrigt yttrar sig Owen Laws, MP.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, till det har kommit ett ändringsyrkande.
Ordförande kommer att fråga kommunstyrelsen bifaller grundförslaget
tillsammans med ändringsyrkandet.
Beslutsgången godkänns.
Ordförande frågar om styrelsen bifaller grundförslaget tillsammans med
ändringsyrkandet och finner att den gör det.
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Dnr 2014-000021

Komplettering om riktlinjerna för serveringstillstånd
och folköl
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige antar, enligt socialnämndens förslag, att tillfälliga
serveringstillstånd för 1 – 5 tillfällen och fler än 5 tillfällen ska gälla
under ett år.
2

Kommunfullmäktige antar, enligt socialnämndens förslag, komplettering
i riktlinjerna gällande provsmakning på tillverkningsställe.

3

Kommunfullmäktige antar, enligt socialnämndens förslag, komplettering
i riktlinjerna om gemensamt serveringsutrymme för de med
stadigvarande serveringstillstånd.

_____________________________________________________________
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2012 om nya riktlinjer för
serveringstillstånd och folköl. Socialnämnden föreslår följande ändringar:
I riktlinjerna om ansökningsavgifterna, kap 11, kompletteras texten för
tillfälliga serveringstillstånd, 1-5 tillfällen eller fler, med gäller under ett år.
(Idag finns ingen tidsbegränsning)
Ny rubrik 3.4: Tillstånd för provsmakning på tillverkningsställe.
Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna
gården får erbjuda provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker vid
tillverkningsstället efter särskilt tillstånd för provsmakning.
Vid provsmakning ställs inga krav på matservering. Bara en liten mängd får
erbjudas. För övrigt gäller samma regler som för serveringstillstånd t ex om
lämplighet och laglydnad.

Justerandes sign
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Dnr 2014-000021

Komplettering om riktlinjerna för serveringstillstånd
och folköl
Ny rubrik 5.6: Gemensamt serveringsutrymme
Enligt 8 kap 14 § kan ett särskilt tillstånd ges till flera tillståndshavare för
ett gemensamt serveringsutrymme. En förutsättning är att de som söker om
ett gemensamt serveringsutrymme har ett eget tillstånd. Varje
tillståndshavare ansvarar för ordning och nykterhet och varje
tillståndshavare ska ha minst en serveringsansvarig. Särskilda villkor kan
meddelas i samband med beslutet. Exempelvis förordnade ordningsvakter
eller att endast bordsservering är tillåten på det gemensamma
serveringsutrymmet. Utrymmet ska vara klart avgränsat och överblickbart.
Villkoren för ett gemensamt serveringstillstånd bedöms i varje enskilt fall.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterad den 17 december 2013
Bilaga
Socialnämnden 14 januari 2014, § 5
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
att tillfälliga serveringstillstånd för 1 – 5 tillfällen och fler än 5 tillfällen ska
gälla under ett år. Kommunfullmäktige antar komplettering i riktlinjerna
gällande provsmakning på tillverkningsställe. Kommunfullmäktige antar
komplettering i riktlinjerna om gemensamt serveringsutrymme för de med
stadigvarande serveringstillstånd.
Ordförande frågar om styrelsen bifaller grundförslaget och finner att den gör
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000020

Uppföljning av taxa för tillsyn över handel med vissa
receptfria läkemedel
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar, enligt socialnämndens förslag, om en fast
årsavgift för receptfria läkemedel om 500 kronor per år. Årsavgiften
inkluderar ett kontrollbesök som görs planenligt vart tredje år.
Årsavgiften debiteras i förväg och avser kalenderår.
____________________________________________________________
Bakgrund
Den 1 november 2009 trädde den nya lagen om handel med receptfria
läkemedel i kraft. Samtidigt upphävdes lagen (2007:1455) om detaljhandel
med nikotinläkemedel.
Enligt 20 § ska kommunen kontrollera efterlevnaden av lagen och de
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.
Enligt 23 § får kommunen för sin kontroll ta ut avgift av den som bedriver
detaljhandel i enlighet med självkostnadsprincipen.
Den 29 februari 2012 beslutade kommunfullmäktige om taxa för receptfria
läkemedel. En utvärdering skulle göras efter två år.
Tidsåtgången och det administrativa arbetet för tillsynen av receptfria
läkemedel är att jämställa med den tid det tar att arbeta med folköl- och
tobakstillsynen.
Från början var det planerat att särskilja tillsynsbesöken för receptfria
läkemedel och för folköl och tobak. Anledningen var att det var två stora
områden som skulle tillsynas och att tillsynen skulle bli tidskrävande och
vissa handlare ville att tillsynsbesöken skulle delas upp. Efter två år har ökad
kunskap hos både handeln och alkoholhandläggaren gjort att arbetet löper
smidigare och är mer effektivt. Handeln ta ansvar för egenkontrollen och
oftast räcker ett besök för alla tre tillsynsområdena. Med anledning av detta
kan tillsynsavgiften sänkas till nivån för folköl och tobak.

Justerandes sign
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Dnr 2014-000020

Uppföljning av taxa för tillsyn över handel med vissa
receptfria läkemedel
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 19 december 2013
Kommunfullmäktige 29 februari 2012, § 18
Specifikation över kostnad för kontroll och handläggning
Socialnämnden 14 januari 2014
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besluta om en fast årsavgift för receptfria läkemedel om 500 kronor per år.
Årsavgiften inkluderar ett kontrollbesök som görs planenligt vart tredje år.
Årsavgiften debiteras i förväg och avser kalenderår.
Ordförande frågar om styrelsen bifaller grundförslaget och finner att den gör
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000024

Avgift vid särskilt boende gruppbostad i Krokoms
kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar, enligt socialnämndens förslag, att
vårdavgift för insatsen via socialtjänstlagen, särskilt boende
gruppbostad, blir samma som vid kommunens andra särskilda boenden,
enligt maxtaxan (1 780 kronor under 2013).
_____________________________________________________________
Bakgrund
En ny gruppbostad enligt Socialtjänstlagen införs (särskilt boende
gruppbostad) och verksamheten kommer att bedrivas på Slingervägen i
Nälden. Där har tidigare funnits en gruppbostad enligt LSS.
På Slingervägens gruppboende i Nälden finns det 3 boendeplatser samt en
lägenhet för personalen och två av lägenheterna är nu lediga. Verksamheten
har en brukare där enligt Lagen om stöd och service 9§9 och kommer alltså
att erbjuda 2 brukare som har insatser via Socialtjänstlagen särskilt boende
gruppbostad.
Tidigare har LSS-enheten endast bedrivit verksamhet enligt LSS men
kommer nu att även bedriva verksamhet enligt Socialtjänstlagen. LSSenheten byter därför namn till Stöd och Service.
Boende vid kommunens särskilda boenden, t ex Blomstergården, (enligt
socialtjänstlagen) betalar hyra och mat själva.
De betalar dessutom en vårdavgift för heldygnsomsorg. Vårdavgiften
motsvarar högsta beloppet i maxtaxan, 1780 kronor för år 2013.
Avgiften är inkomstprövad och beräknas enligt nedanstående:
Uppgifter om aktuella pensioner, bostadstillägg mm hämtas från
Försäkringskassan. Övriga uppgifter såsom tjänstepension, bostadskostnad,
kapitalinkomster – räntor och dylikt inhämtas på särskild blankett.
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Dnr 2014-000024

Avgift vid särskilt boende gruppbostad i Krokoms
kommun
Avgiftsutrymmet beräknas på följande sätt:
+ Nettoinkomst (alla inkomster minus skatt)
+ Bostadstillägg/bostadsbidrag
- Bostadskostnad
- Minimibelopp *
= Avgiftsutrymme
Man betalar aldrig mer för service, vård och omsorg än det beräknade
avgiftsutrymmet.
Minimibelopp*
Det ska räcka till bland annat livsmedel, kläder och skor, dagstidning,
telefon, TV-avgift, medicin, öppen hälso- och sjukvård.
Minimibeloppet för år 2013 är:
5 023 kronor per månad för ensamstående över 61 år.
4 245 kronor per person och månad för makar och sambor över 61 år.
5 525 kronor per månad för ensamstående under 61 år
4 670 kronor per person och månad för makar och sambor under 61 år
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 13 januari 2014
Socialnämnden 14 januari 2014, § 11
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besluta att vårdavgift för insatsen via socialtjänstlagen, särskilt boende
gruppbostad, blir samma som vid kommunens andra särskilda boenden,
enligt maxtaxan (1 780 kronor under 2013).
Ordförande frågar om styrelsen bifaller grundförslaget och finner att den gör
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Dnr 2011-000354

Föräldrautbildningsprogrammet 'Ömsesidig respekt'
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen avslår begäran om att avsätta 30.000 kronor, för år
2013, till föräldrautbildningsprogrammet ”Ömsesidig respekt”.
_______________________________________________________
Bakgrund
Den 10 april 2013 återremitterade kommunstyrelsen barn- och
utbildningsnämndens begäran om att avsätta 30.000 kronor till
föräldrautbildningsprogrammet ”Ömsesidig respekt”.
Krokoms kommun har i cirka 2,5 år varit med i ”Ömsesidig respekt”.
”Ömsesidig respekt” vill värna om respekten mellan människor, såväl vuxna
som barn. Människors lika värde och tolerans för varandra, att vi har en
ömsesidig och respektfull människosyn. Vi ser barnens
inneboende resurser och förmågor. Ärlighet är ett ledord och skapar goda
förutsättningar för tillit och trovärdighet.
I Krokoms kommun har det hållits utbildningar för drygt 140 föräldrar
hittills.
Underlag för beslut
Barn- och utbildningsnämnden 26 februari 2013, § 16
Kommunstyrelsen 10 april 2013, § 63
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar avslag till att avsätta 30.000 kronor till
föräldrautbildningsprogrammet ”Ömsesidig respekt”.
Yttrar sig gör också Mi Bringsaas, S och Owen Laws, MP.
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår avslag till att avsätta 30.000 kronor, för år
2013, till föräldrautbildningsprogrammet.
Ordförande frågar om styrelsen bifaller förslaget och finner att den gör det.
_____

Justerandes sign
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Dnr 2011-000354

Föräldrautbildningsprogrammet 'Ömsesidig respekt'
Kopia till
Folkhälsorådet
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2013-000029

Valärende
Kommunstyrelsens beslut
1 Till ny ledamot i Lennart och Brita Hallströms premiefond väljs
kommunchef Ola Skyllbäck.
_____
Bakgrund
Den 10 december återremitterades ärendet för att undersöka vad som stod i
statuterna.
Ny ledamot ska väljas till Lennart och Brita Hallströms premiefond.
Förslag finns om att välja kommunchef Ola Skyllbäck till ny ledamot i
styrelsen för fonden, istället för Lisa Sallin, M.
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Ordförande frågar om styrelsen bifaller förslaget, om att välja kommunchef
Ola Skyllbäck till ny ledamot, och finner att den gör det.
_____
Kopia till
Nils-Åke Hallström
Ola Skyllbäck, kommunchef
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Dnr 2014-000025

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 13/211
Avtal Q 10225 mellan Krokoms kommun och Quadracom Networks AB avseende övertagande av Quadracoms passiva och aktiva nät

Kommunchef

2

Dnr KS 13/255
Ordförandebeslut, Bidrag 2014 till Jämtlands läns
Nämndemannaförening

Ks ordf

3

Dnr KS 13/347
Avtal mellan Krokoms kommun och Arbetsförmedlingen, SFI för invandrare 2013-12-13--2014-06-30

Kanslichef

4

Dnr KS 13/351
Ordförandebeslut, Förvärv av Föllinge-Backen 1:26

Ks ordf

5

Dnr KS 13/359
Ordförandebeslut, Policy för arbetskläder

Ks ordf
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Dnr 2014-000025

Redovisning av delegationsbeslut

6

Dnr KS 13/365
Avtal mellan Krokoms kommun och Regionförbundet
Jämtlands län för uppdrag Spotlight/Ung Kultur 20142015

Dnr KS 14/018
7 Uppräkning ersättning till Krokoms kommuns
förtroendevalda fr o m 2014
_____

Justerandes sign
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Dnr 2014-000023

Meddelanden
1

2

3

Dnr 3
Länsstyrelsen Västernorrland: beslut 131218, tillstånd enligt miljöbalken
till täkt av morän inom fastigheterna Skärvången 1:63 och 1:163,
Krokoms kommun
Länsstyrelsen Jämtlands län: 131220, broschyren ”De största hoten och
riskerna i vårt län”, om det svenska krishanteringssystemet
Dnr 22
Folkhälsorådet: 131218, sammanträdesprotokoll

Dnr 23
4 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 131115, styrelsens beslut nr 7,
rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin,
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin

Justerandes sign

5

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 131213, styrelsens beslut nr 9,
överenskommelse mellan staten och SKL om förbättrad patientsäkerhet
2014

6

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 131213, styrelsens beslut nr
14, överenskommelse mellan staten och SKL om fördjupade medicinska
utredningar 2014-2015

7

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 131213, styrelsens beslut nr
15, överenskommelse för 2014 mellan staten och SKL om stöd till en
evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten

8

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 131213, styrelsens beslut nr
16, överenskommelse mellan SKL och staten om stöd till riktade insatser
inom området psykisk ohälsa 2014

9

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 131213, styrelsens beslut nr
17, överenskommelse mellan staten och SKL om sammanhållen vård och
omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000023

Meddelanden
10 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 131213, styrelsens beslut nr
18, överenskommelse mellan staten och SKL om att stärka barnets
rättigheter i Sverige
11 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 131213, styrelsens beslut nr
19, överenskommelse mellan staten och SKL om fortsatta insatser för att
främja en mer jämlik hälso- och sjukvård 2014
Dnr 24
12 Regionförbundet Jämtlands län: 131216, regionstyrelsens protokoll
Dnr 24
13 Regionförbundet Jämtlands län, Primärkommunala nämnden:
protokollsutdrag 131125, § 57, Synpunkter på betalningssystem
Dnr 25
14 Regeringen, Utbildningsdepartementet: beslut 131219, Regleringsbrev
för budgetåret 2014 avseende Statens skolverk
Dnr 28
15 Polisstyrelsen i Jämtlands län: skrivelse 131127 till
Genomförandekommittén ang den pågående omorganisationen av
Polisen
16 Svensk kollektivtrafik: 131202, skriften Färdplan - Kollektivtrafikens
roll i en hållbar samhällsutveckling
17 Strömsunds kommun: protokollsutdrag 131203, § 290, Uppsägning av
avtal om samordning av samhällsbetalda resor
18 Svensk Solarieförening: 131206, öppet brev till alla kommuner,
Cancerfonden saknar argument för reglering av solarier
19 Statistiska Centralbyrån, SCB: 131219, Kommunalekonomisk utjämning
för kommuner, år 2014
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33(38)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

29 januari 2014
Kommunstyrelsen
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Dnr 2014-000023

Meddelanden
20 Skolinspektionen: informationsbrev 131220, Regelbunden tillsyn i
Krokoms kommun
21 Jämtlands Räddningstjänstförbund, JRF: protokollsutdrag 131217, § 64,
Mötesplan 2014
22 Jämtlands Räddningstjänstförbund, JRF: protokollsutdrag 131217, § 65,
Budget 2014
23 Jämtlands Räddningstjänstförbund, JRF: protokollsutdrag 131217, § 67,
Förändring av tillsyns- och tillståndsavgifter
Dnr KS 12/039
24 Bergsstaten: beslut 131211, medgivande enligt 6 kap 1 § minerallagen att
överlåta undersökningstillstånd
Dnr KS 13/055
25 SmåKom: nyhetsbrev november 2013, samt yttrande över
regeringsuppdraget Strandskydd
26 SmåKom: nyhetsbrev december 2013, samt sammanfattande
kommentarer ang regeringsuppdraget Strandskydd - en utvärdering och
översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna
Dnr KS 13/117
27 Länsstyrelsen Jämtlands län: meddelande 131217, Svar på skrivelse
gällande skoterled vid Munsfjället-Kronkilen, Hotagens
naturreservat/skoterregleringsområde, Strömsund och Krokoms
kommuner
Dnr KS 13/165
28 Privatperson: 131204, skrivelse ang beslut beträffande begäran om
omprövning av ersättning till berörd bygd vid regleringen av Stora
Foskvattnet
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Dnr 2014-000023

Meddelanden
Dnr KS 13/189
29 Trafikverket: 131127, svar på planläggning av väg 675 Valne – Änge
exkl. kurvan i Ede
Dnr KS 13/249
30 Bräcke kommun: protokollsutdrag 131202, § 174, Andelar i kostnadsutjämningssystemet - kollektivtrafik
Dnr KS 13/257
31 Regionprojektet Vaajma: 131205, Gränspassering från Sverige till Norge
med hund och katt, ansökan om försöksprojekt hos Mattilsynet,
Brumunddal, Norge
Dnr KS 13/300
32 Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 131217, § 129,
Tillgänglighetsprogram för Krokoms kommun
Dnr KS 13/358
33 Länsstyrelsen Jämtlands län: 131202, återkoppling av Länsrapporten
2012
Dnr KS 13/362
34 Regeringskansliet, Socialdepartementet: 131213, Remiss av Boverkets
rapport 2013:35 Ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på
bygglov - Friggebodar mm
Dnr KS 13/363
35 Kommunrevisorerna: 131216, Revisionsrapport ”Granskning av
försörjningsstöd”
Dnr KS 13/371
36 Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 131217, § 128,
Tjänstegarantier
37 Kanslichef Sara Strandberg: 131227, information tjänstegarantier i
Krokoms kommun

Justerandes sign
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Dnr 2014-000023

Meddelanden
Dnr KS 14/004
38 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB: 131218,
Information om ny överenskommelse om kommunernas krisberedskap
fr o m 2014
Dnr KS 14/017
39 Svenska ESF-rådet: 131220, beslut angående ansökan om stöd från
Europeiska socialfonden, projekt Kongero 20140201-20140630
Dnr KS 14/030
40 Länsstyrelsen Västernorrland: 131014, inspektionsprotokoll från
inspektion hos överförmyndarnämnden i Krokoms kommun den 12
september 2013
_____
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Dnr 2014-000026

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag
1

2

3

Dnr KS 12/252
Motion - 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.

4

5

6

Justerandes sign

Dnr KS 13/253
Medborgarförslag – Behåll dagmammorna i Krokoms kommun
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för
beslut i fullmäktige senast 28 november 2013. Medborgarförslaget
behandlas vid barn- och utbildningsnämnden den 3 december
2013 och beslutas i fullmäktige den 26 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.
Dnr KS 13/297
Motion – Juniorkort för resor med Länstrafiken. Motionen remitteras
till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast 1 oktober 2014.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000026

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag
7

8

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.

9

Motion - För en bättre åldersstruktur i kommunens skogsinnehav.
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
fullmäktige senast den 1 oktober 2014.
_____
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