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Sammanträdesdatum

13 februari 2014
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Almdalen, Apotekshuset, Krokom, torsdagen den 13 februari 2014,
klockan 10.00-15.35

Beslutande

Ledamöter

Maria Söderberg, C, ordf
Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf
Katarina Rosberg, S, tjg ers för Rolf Lilja, S
Ulf Jonasson, C
Cristine Persson, C, tjg ers för Mikaela Munck af Rosenschöld, C
Owen Laws, MP
Jonne Danielsson, FP
Lena Persson, KD
Maria Jacobsson, S
Christer Toft, S
Gabriella Carlsson, S, tjg ers för Eva Handmark, S
Mi Bringsaas, S
Jörgen Blom, V

Övriga närvarande

Sara Anselmby, t f kommunchef
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare

Justerare
Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

§§ 19-32

Anette Lihuvudh
Ordförande

Maria Söderberg
Justerare

Ulf Jonasson

Mi Bringsaas

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

13 februari 2014

Datum då anslaget sätts upp

18 februari 2014

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Underskrift

Anette Lihuvudh

Sista dag för överklagan

11 mars 2014
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Sammanträdesdatum

13 februari 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 19

Dnr 2014-000022

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1 Föredragningslistan godkänns.
_____
Kommunstyrelsen ajournerar sig för lunch klockan12.15-13.00 samt för
eftermiddagsfika klockan 14.40-15.00.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

13 februari 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 20

Dnr 2014-000012

Informationer
*

Plan för hantering av extraordinära händelser
Jan Eriksson, säkerhetschef

*

Riktlinjer för hantering av hot och våld mot förtroendevalda
Jan Eriksson, säkerhetschef

*

Näringslivsprojekt samt lite allmänt om näringsliv
Anna-Carin Svedén, näringslivschef

*

Mötesplats Krokom
Jonas Bernhardsson, byggprojektledare

*

Mobila nätet och bredband
Bo-Gunnar Larsson, bredbandsamordnare teknik och Gunilla Gisslén,
näringslivsutvecklare

*

Personalärende
Birgitta Lundgren, barn- och utbildningschef (Mötet stängs för
allmänheten)

*

Bokslut
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

13 februari 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 21

Dnr 2014-000008

Remiss –Serviceprogram Jämtlands län 2014-2018
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att avge remissyttrande enligt förslag daterat
den 5 februari 2014, med nedanstående tillägg och redaktionella
ändring.
Följande text ska in i slutet av sista meningen under rubriken "Stöd till
kommersiell service", efter ordet mötesplats ”samt att andra
servicefunktioner som exempelvis paketutlämning och
kontanthantering”.
Redaktionell ändring görs i listor över butiker/tankställen. Dessa
uppdateras till nu gällande butiker/tankställen.
Bakgrund
Länsstyrelsen i Jämtlands län har utarbetat ett remissförslag till ett nytt
Regionalt Serviceprogram för perioden 2014-2018. Programmet ska vara ett
styrande dokument i syfte att samla resurser och insatser för att uppnå
gemensamma mål för en god servicetillgänglighet i länet. Programmet
utarbetas efter riktlinjer från Tillväxtverket, och ska träda i kraft den 1 april
2014. Remissutkastet grundar sig på en analys av läget i länet, erfarenheter
från nuvarande program och de synpunkter Länsstyrelsen i Jämtlands län
fick vid ett partnerskapsmöte den 10 december 2013. Serviceprogrammet ska
också kompletteras med årliga handlingsplaner.
Barncheck
Barncheck 30 januari 2014
Underlag för beslut
Remiss Regionalt serviceprogram 2014-2018, 9 januari 2014
Tjänsteutlåtande 5 februari 2014
Remissvar angående Regionalt Serviceprogram i Jämtlands län 2014-2018,
daterat 5 februari 2014

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

13 februari 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 21 (forts)

Dnr 2014-000008

Remiss –Serviceprogram Jämtlands län 2014-2018
Yrkanden/förslag
Ulf Jonasson, C, vill i tilläggsyrkande lägga till följande text i slutet av sista
meningen under rubriken "Stöd till kommersiell service", efter ordet
mötesplats ”samt att andra servicefunktioner som exempelvis
paketutlämning och kontanthantering”.
Jörgen Blom, V, yrkar att redaktionell ändring görs i listor över
butiker/tankställen. Dessa uppdateras till nu gällande butiker/tankställen.
Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C, Owen Laws, MP, Lisa Sallin, M,
Lena Persson, KD, och Christer Toft, S.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen avge
yttrande enligt förslag från den 5 februari 2014. Till det har kommit ett
tilläggsyrkande och en redaktionell ändring.
Ordförande kommer först att fråga kommunstyrelsen om den bifaller tillägg
och ändring. Därefter frågar ordförande om styrelsen bifaller remissyttrandet
i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Ordförande frågar kommunstyrelsen om den bifaller tillägg och ändring och
finner att den gör det.
Ordförande frågar kommunstyrelsen om den bifaller remissyttrandet i övrigt
och finner att den gör det.
_____
Kopia till
Länsstyrelsen i Jämtlands län, inklusive remissvaret
Linda Näsén, näringslivsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

13 februari 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 22

Dnr 2014-000003

Förstudie om samarbete mellan kommunerna i
Jämtlands län
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner remissvaret med följande tillägg och
ändringar:
-

”Samarbete är positivt och att då samverkan sker ska arbetstillfällena
decentraliseras till olika kommuner i länet”.

-

Det som är viktigast att gå vidare i samarbete just nu, för Krokoms
kommuns del,är Överförmyndarfrågor.

-

Övriga samverkansfrågor bör kommuncheferna ha på sin agenda.

-

I remissvaret under punkten 1.1.16 stryks Förbund eller Bolag.

Bakgrund
Under 2012 lämnades en motion in till regionförbundet med förslag om att
utreda om samarbetet mellan kommunerna i länet ytterligare skulle kunna
utvecklas. Efter remiss till kommunerna beslöt primärkommunala nämnden i
april 2013 att en förstudie ska göras som ska kartlägga inom vilka områden
kommunerna vill samarbeta kring innan man gör en fördjupad utredning i
frågan. Förstudien kartlägger nuläget inom intressanta områden vad gäller
organisation, kompetens, köpta tjänster, intressanta nyckeltal, problem mm.
Krokoms kommun har valt att i remissyttrandet fokusera på huruvida
avsnitten ”Bedömning/analys” överensstämmer med den bild av
verkligheten som råder i kommunchefens ledningsgrupp. Inom varje
verksamhetsområde anges om kommunen håller med om bedömningen i
förstudien eller om kommunen är av en annan åsikt.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 5 februari 2014
Remissvar – Förstudierapport Supercenter 30 januari 2014

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

13 februari 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 22 (forts)

Dnr 2014-000003

Förstudie om samarbete mellan kommunerna i
Jämtlands län
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar i tillägg att ”Samarbete är positivt och att då
samverkan sker ska arbetstillfällena decentraliseras till olika kommuner i
länet”.
Jörgen blom, V, yrkar bifall till Maria Söderbergs yrkande.
Christer Toft, S, yrkar bifall till Maria Söderbergs yrkande.
Maria Söderberg, C, vill i tilläggsyrkande att då det gäller att hantera övriga
samverkansfrågor bör kommuncheferna ha dessa på sin agenda.
Lisa Sallin, M, yrkar att det som är viktigast för Krokoms kommuns del att
gå vidare i just nu är Överförmyndarfrågor.
Maria Söderberg, C, vill i ändringsyrkande att det i remissvaret under
punkten 1.1.16 stryks Förbund eller Bolag.
Yttrar sig gör också Maria Jacobsson, S, Cristine Persson, C, och Lena
Persson, KD.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen anta
remissyttrandet. Till det har kommit tilläggsyrkanden och ett
ändringsyrkande.
Ordförande kommer att fråga kommunstyrelsen om den bifaller tilläggs- och
ändringsyrkanden och sedan frågar ordförande på yttrandet i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller tilläggs- och
ändringsyrkanden och finner att den gör det.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller remissyttrandet i övrigt och
finner att den gör det.
_____
Kopia till
Regionförbundet Jämtlands län inklusive remissyttrande
Ola skyllbäck, kommunchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

13 februari 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 23

Dnr 2014-000063

Riktlinjer för hantering av hot och vål, förtroendevalda
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen antar riktlinjer för hantering av hot och våld mot
förtroendevalda med följande ändringar och tillägg:
-

De tre sista raderna i stycket 2.2 stryks.

-

Stycket 2.3 stryks i sin helhet.

-

En lathund tas fram som förslagsvis läggs in på baksidan av
sammanträdeskalendern.
________________________

Underlag för beslut
Hot och våld mot förtroendevalda kan ses som ett försök att påverka den
demokratiska processen. Gemensamma rutiner för hantering av hot och våld
mot förtroendevalda är viktigt för att kunna få en samlad bild över läget, för
att kunna sätta in motåtgärder samt för att kunna ge stöd till den drabbade.
Barncheck
Inte aktuellt
Underlag för beslut
Riktlinjer för hantering av hot och våld mot förtroendevalda
Yrkanden/förslag
Kommunstyrelsen diskuterar sig fram till följande ändringar och tillägg:
De tre sista raderna i stycket 2.2 stryks.
Stycket 2.3 stryks i sin helhet.
En lathund tas fram som förslagsvis läggs in på baksidan av
sammanträdeskalendern.
Yttrar sig gör Mi Bringsaas, S, Maria Jacobsson, S, Christer Toft, S, Jörgen
Blom, V, Owen Laws, MP, och Maria Söderberg, C,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

13 februari 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 23 (forts)

Dnr 2014-000063

Riktlinjer för hantering av hot och vål, förtroendevalda
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen anta
riktlinjer för hantering av hot och våld mot förtroendevalda. Styrelsen har
gemensamt diskuterat sig fram till att de tre sista raderna i stycket 2.2 stryks,
stycket 2.3 stryks i sin helhet samt att en lathund tas fram.
Ordförande kommer först att fråga om styrelsen bifaller ändrings- och
tilläggsyrkandena. Sedan frågar ordförande om styrelsen bifaller riktlinjerna
i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Ordförande frågar kommunstyrelsen om den bifaller ändring- och
tilläggsyrkanden och finner att den gör det.
Ordförande frågar kommunstyrelsen om den bifaller riktlinjerna i övrigt och
finner att den gör det.
_____
Kopia till
Jan Eriksson, säkerhetschef, för redigering av riktlinjerna. Det färdigställda
dokumentet går sedan till diariet för arkivering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

13 februari 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 24

Dnr 2014-000097

Igångsättningstillstånd ”Mötesplats Krokom”
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för ”Mötesplats
Krokom”.

2

Medel för investeringen på cirka 15 miljoner kronor tas ur
samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsutrymme.

_________________________________________________________
Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden begär i ordförandebeslut igångsättningstillstånd
för ”Mötesplats Krokom”.
Förstudien för ”Mötesplats Krokom” är nu avslutad. Medel till
byggprojektet, som motsvarar byggprojektets kalkyl på totalt 16,5 miljoner
kronor, finns avsatt i samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget. Av
dessa medel har 1,65 miljoner kronor aktiverats till förstudien och till
anpassningar i kommunhuset.
Underlag för beslut
Ordförandebeslut 7 februari 2014
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C, Jörgen Blom, V, och Mi Bringsaas, S.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen bevilja
igångsättningstillstånd för ”Mötesplats Krokom”. Medel för investeringen
tas ur samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsutrymme.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller grundförslaget och finner att
den gör det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

13 februari 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 24 (forts)

Dnr 2014-000097

Igångsättningstillstånd ”Mötesplats Krokom”
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

13 februari 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 25

Dnr 2014-000060

Kommunstyrelsens reglemente, revidering
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för
kommunstyrelsenmed uppdrag till t f kommunchef att kontrollera
skrivningarna i §§ 17 och 18 innan ärendet beslutas i
kommunfullmäktige den 26 februari 2014.
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunchefen får i uppdrag att göra en grundlig översyn av
kommunstyrelsens reglemente till nästa mandatperiod.

Bakgrund
Den 3 december 2013 beslutades att verksamheterna allmänkultur,
ungdomskultur och idrott/fritid flyttas från barn- och utbildningsnämnden till
kommunstyrelsen.
Dessa delar är inlagda på sidan 6, § 2 i reglementet, under
ledningsfunktionen. Punkterna är markerade med fet stil.
En ändring är gjord på sidan 9, § 6 i reglementet, under speciallagstiftning,
3.4. Där stod förut att kommunstyrelsen är krisledningsnämnd men det ska
vara kommunstyrelsens presidium. Det är markerat med fet stil.
Förslag till tillägg finns på sidan 13, § 16 i reglementet, under kallelse.
Förslaget är att digital kallelse ska läggas ut senast 6 dagar före
sammanträdesdagen.
Barncheck
Revidering av kommunstyrelsens reglemente bedöms inte vara en fråga som
kräver dialog med barn och ungdomar
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 7 februari 2014
Kommunstyrelsens reglemente

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

13 februari 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 25 (forts)

Dnr 2014-000060

Kommunstyrelsens reglemente, revidering
Yrkanden/förslag
Owen Laws, MP, yrkar att skrivningarna i §§17 och 18 kontrolleras innan
beslut tas i kommunfullmäktige den 26 februari 2014.
Maria Söderberg, C, vill i tilläggsyrkande att kommunchefen får i uppdrag
att göra en grundlig översyn av reglementet till nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, där kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige godkänna reviderat reglementet för kommunstyrelsen.
Till det har kommit ett yrkande om att skrivningarna i §§ 17 och 18
kontrolleras samt ett tilläggsyrkande om att ge kommunchefen i uppdrag att
göra en grundlig översyn av reglementet till nästa mandatperiod.
Ordförande kommer först att fråga kommunstyrelsen om tilläggsyrkadena
och sedan frågar hon på reglementet i övrigt.
Beslutsgången godkänns
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandena och
finner att den gör det.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller reglementet i övrigt och
finner att den gör det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
Ola Skyllbäck, kommunchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

13 februari 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 26

Dnr 2013-000221

Medborgarförslag – Håll badhusen öppna även
sommartid
Kommunstyrelsensbeslut
1 Medborgarförslaget återremitteras för att få en mer detaljerad beräkning
av kostnaderna för varje badhus och öppettider per dag och vecka.
Bakgrund
I ett medborgarförslag som kom in den 31 maj 2013 ställs frågan om varför
inte badhusen i kommunen kan ha öppet under sommaren.
Personalen som arbetar vid våra badhus, det vill säga simlärare och
badvakter, är idag inte i tjänst under sommarhalvåret. Simlärarna har
uppehållstjänster och är lediga under skolans sommarlov. Badvakterna är
timanställda under skolterminerna. Till detta saknas det idag även skötseloch vattenprovtagningspersonal under sommaren. Denna del sköts av
lokalvårds- och vaktmästarpersonal.
Vid öppet under sommaren krävs därmed utökning av budget för
personalkostnader för badvakter och för skötsel och underhåll.
Extra kostnader för öppet under sommaren:
Lokalvård och vattenprover ca 71 000 kr
Personalkostnader/badvakt ca 75 000 kr
Energiförbrukning ca 300 000 kr
Barncheck

Barnchecken är beaktad.
Underlag för beslut

Medborgarförslag 31 maj 2013
Tjänsteutlåtande 3 februari 2014
Barncheck
Yrkanden/förslag

Mi Bringsaas, S, yrkar på återremiss för att få en mer detaljerad beräkning av
kostnaderna för varje badhus och öppettider per dag och vecka.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

13 februari 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 26 (forts)

Dnr 2013-000221

Medborgarförslag – Håll badhusen öppna även
sommartid
Jonne Danielsson, FP, yrkar bifall till återmiss av medborgarförslaget.
Lena Persson, KD, yrkar bifall till återremiss av medborgarförslaget.
Beslutsgång

Ordförande kommer först att fråga kommunstyrelsen på det formella
yrkandet om återremiss. Om inte kommunstyrelsen bifaller
återremissyrkandet ställer ordförande fråga på sakyrkandet.
Beslutsgången godkänns.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller återremissyrkandet och
finner att den gör det.
_____
Kopia till

Mårten Eneberg, fritidssamordnare
För bevakning till presidielådan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

13 februari 2014
Kommunstyrelsen

Ks § 27

Dnr 2013-000098

Medborgarförslag - Höjning av inackorderingsbidrag
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar förslaget med nedanstående text, under
rubriken Svar på medborgarförslag. En kort sammanfattning läggs in i
början av svaret.
______________
Bakgrund
En elev lämnade den 19 februari 2013 in ett medborgarförslag om höjning av
inackorderingsbidrag. Bidraget ligger idag på 1.460-1.710 kronor i månaden.
Förslagsställaren tycker att bidraget borde ligga på minst 1.000 kronor mer
då det ska räcka till mycket. Priset på boende och bussresor ökar ständigt
men inackorderingsbidraget har varit detsamma under flera år.
Svar på medborgarförslaget
Medborgarförslaget har lämnats till Jämtlands Gymnasieförbund för
yttrande.
En kort sammanfattning av svaret:
Inackorderingstillägget har inte höjts sedan 1995 och bör höjas. Det har inte
Gymnasieförbundet råd med idag utan ökat bidrag från medlemskommunerna. Innan ett sådant förslag kan hanteras vill kommunen avvakta
beslut i den pågående statliga studiehjälpsutredningen, som både skulle ge
höjt inackorderingstillägg och ett rättvisare system.
Gymnasieförbundets svar i sin helhet:
Inackorderingstillägg är ett stöd till boende, fördyrat uppehälle samt resor till
och från hemmet (Skollagen 15 kap § 32). Ett krav för att få
inackorderingstillägg är att avståndet mellan skola och föräldrahem är så
långt att eleven skulle få resa minst två timmar varje dag om hon/han bodde
kvar hemma. Tillägget utbetalas nio månader per år, september till maj. Elev
som beviljas inackorderingstillägg har inte rätt till dagliga resor.
Inackorderingstillägget för elever inom Jämtlands gymnasieförbund utgår i
dagsläget med 1/30 av basbeloppet plus 100 kronor, vilket 2013 uppgår till
1.580 kronor per månad. Om eleven har mer än 500 kilometer mellan
hemmet och skolan utgår ett tillägg på ytterligare 300 kronor.
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Dnr 2013-000098

Medborgarförslag Höjning av inackorderingsbidrag
För elever vid fristående gymnasieskolor är det CSN som avgör rätten till
inackorderingstillägg. Idag ligger det stödet på mellan 1.190 och 2.350
kronor i månaden, beroende på avstånd mellan föräldrahem och skola.
Förutsättningarna för rätt till inackorderingsstöd skiljer sig alltså åt för elever
i kommunala respektive fristående skolor. Det statliga
inackorderingstilläggets storlek har inte höjts sedan 1995 och de flesta
kommuner väljer att inte lämna annat stöd än minimibeloppet.
I betänkandet av 2012 års studiehjälpsutredning, Moderniserad studiehjälp
(SOU 2013:52), föreslås att CSN ges det samlade ansvaret för
inackorderingsstöd. Det skulle innebära ett enhetligt regelverk, en enda
beslutande myndighet och ett mer likvärdigt stöd. I betänkandet föreslås
även en höjning av inackorderingsstödet med cirka 25 procent. Om förslaget
går igenom förväntas förordningen träda i kraft från och med hösten 2015.
Jämtlands Gymnasieförbund anser att det finns goda argument för att
inackorderingstillägget ska anpassas till kostnadsutvecklingen i samhället.
För närvarande har förbundet inte ekonomiska resurser för att genomföra en
höjning. Det finns också skäl att invänta beslut om de förslag som
framkommit i studiehjälpsutredningen, som både skulle ge höjt
inackorderingstillägg och ett rättvisare system.
Underlag för beslut
Medborgarförslag
Jämtlands Gymnasieförbunds yttrande
Yrkanden/förslag
Kommunstyrelsen kommer gemensamt fram till att en sammanfattande
skrivning läggs till i början av svaret på medborgarförslaget.
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C, och Owen Laws, MP.
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Dnr 2013-000098

Medborgarförslag Höjning av inackorderingsbidrag
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, där kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besvara medborgarförslaget med texten under ”Svar på
medborgarförslag”. En sammanfattande skrivning läggs till i början av
svaret.
Ordförande frågar kommunstyrelsen om den bifaller grundförslaget med
tillägg av en sammanfattande skrivning och finner att den gör det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2014-000002

Dokumenthanteringsplan, lotterier
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen antar dokumenthanteringsplan för lotterier.
_____________________________
Bakgrund
Kultur- och fritidsverksamheten har att hantera lotterier som lyder under
lotterilagen. Dokumenthanteringsplan finns upprättad och den har förut
tagits av barn- och utbildningsnämnden. Eftersom kommunstyrelsen har
övertagit kultur- och fritidsverksamheten föreslås styrelsen anta
dokumenthanteringsplanen.
Barncheck
Inte aktuellt
Underlag för beslut
Dokumenthanteringsplan för lotterier
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen anta
dokumenthanteringsplan för lotterier.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen antar dokumenthanteringsplan för
lotterier och finner att den gör det.
_____
Kopia till
Cissi Borgsten
Kommunkansliet
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Dnr 2014-000071

Val av representant till styrgruppen för projektet
”Samhällsplanering för hållbar näringsutveckling i ÅreKrokom-Östersund
Kommunstyrelsensbeslut
1 Lisa Sallin, M, ingår i styrgruppen, som ledamot
Mi Bringsaas, S, ingår i styrgruppen, som ersättare
_____________________________________________________________
Bakgrund
Medel har beviljats från Tillväxtverket till ett tvåårigt projekt för
”Samhällsplanering för hållbar näringslivsutveckling i Åre-KrokomÖstersund” fram till och med den 31 december 2015.
Projektets syfte är att stärka den gemensamma arbetsmarknadsregionen
gnom att bland annat:
*

Underlätta effektiv och hållbar arbetspendling mellan orterna i stråket

*

Utveckla former för gemensam bostadsförsörjning

*

Utveckla former för samverkan mellan kommunerna kring service och
tjänster för boende efter stråket

*

Utveckla samsyn kring näringslivsutveckling efter stråket

Projektägare är Regionförbundet och medfinansiärer är Åre, Krokoms och
Östersunds kommuner liksom Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Projektet föreslåsorganiseras med en styrgrupp och en arbetsgrupp.
Styrgruppens uppgift är att bevaka att projektet utvecklas i enlighet med
godkänd projektansökan och upprättad projektplan. Styrgruppen ska fatta
beslut i större frågor för att uppnå uppsatta mål. Styrgruppen ska också verka
för förankring av projektets förslag i sina respektive organisationer.
Styrgruppen bedöms behöva träffas 2-4 gånger per år. Regionförbundet
föreslår att styrgruppen består av en person från förbundet, en person från
vardera medverkande kommun och en person från Länsstyrelsen.
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Dnr 2014-000071

Val av representant till styrgruppen för projektet
”Samhällsplanering för hållbar näringsutveckling i ÅreKrokom-Östersund
Underlag för beslut
Skrivelse från Regionförbundet Jämtlands län
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, föreslår att Lisa Sallin väljs till ledamot i styrgruppen.
Christer Toft, S, föreslår att Mi Bringsaas, S, väljs till ersättare i styrgruppen.
Beslutsgång
Det finns ett förslag om att välja Lisa Sallin, M, till ledamot och Mi
Bringsaas, S, till ersättare i styrgruppen.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller valet och finner att den gör
det.
_____
Kopia till
Regionförbundet Jämtlands län
Lisa Sallin
Mi Bringsaas
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret
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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

Dnr KS 13/211
Överenskommelse till Avtal avseende avrop av optioner Kommunchef
gällande DSL mellan QuadracomNetworks AB och
Krokoms kommun

Dnr KS 14/058
2 Avtal mellan Krokoms kommun och Jämtland
Härjedalen Turism, JHT avseende medel för turismutveckling 2014
_____
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Dnr 2014-000023

Meddelanden
1
2

Dnr 22
Kommunala handikapprådet: 140113, sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljöchef: svar på enkät från Vattenmyndigheterna, återrapportering 2013

3

Dnr 24
Regionförbundet Jämtlands län: protokoll 131029 och 131205 från
styrgruppen för Region 2015

4

Dnr 28
Jämtlands Gymnasieförbund: protokollsutdrag 131108, § 82, Reformerad
gymnasieantagning i Jämtlands län

5

6

Jämtlands Gymnasieförbund: protokollsutdrag 131220, § 88,
Verksamhetsplan 2014/2015 och budget 2014 med flerårsplan
Dnr KS 13/286
Regionförbundet Jämtlands län: protokollsutdrag Primärkommunal
nämnd 130916, § 36, Begäran om medel till Brottsofferjouren

Dnr KS 14/048
Kommunalråd Maria Söderberg: 140120, ekonomisk redovisning för
energi- och klimatrådgivning 2013 för Krokoms kommun, till
Energimyndigheten
_____
7
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Dnr 2014-000026

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag
1

2

3

4

5

6

Justerandes sign

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.
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.
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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.

Dnr KS 13/
Motion - För en bättre åldersstruktur i kommunens skogsinnehav.
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
fullmäktige senast den 1 oktober 2014.
_____
9
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