KROKOMS KOMMUN
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

7 september 2011
Plats:

Almdalen, Apotekshuset

Datum och tid:

Onsdagen den 7 september 2011, kl 08.30-16.40

Beslutande:

Maria Söderberg, C, ordf
Göte W Swén, M
Katarina Rosberg, S, ej § 144, tjg ers för Rolf Lilja, S
Ulf Jonasson, C
Mikaela Munck af Rosenschöld, C
Owen Laws, Mp
Jonne Danielsson, Fp, tjg ers för Agneta Gabrielsson, Fp
Cristine Persson, C, tjg ers för Kjell Sundholm, Kd
Mi Bringsaas, S, tjg ers för Maria Jacobsson, S
Christer Toft, S
Eva Handmark, S
Stefan Wikén, S
Jörgen Blom, V

Övriga
deltagande:

Ola Skyllbäck, kommunchef
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare
Lisa Sallin, M, ej tjg ers, Eva Ljungdahl, Mp, ej tjg ers,
Ingela Rönnestrand, M, ej tjg ers I övrigt se respektive paragraf

Utses att justera:

Mikaela Munck af Rosenschöld och Mi Bringsaas

Justeringens
plats och tid:

Måndagen den 12 september 2011, kl 16.00

Underskrifter

Sekreterare:

.................................................
Anette Lihuvudh

Ordförande:

………………………………….
Maria Söderberg

Justerande:

………………………………….
Mikaela Munck af Rosenschöld

Paragrafer:

124-149

…………………………
Mi Bringsaas

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

Övriga deltagare:
Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

7 september 2011

Utses att justera
Plats och tid för
justeringar
Datum för anslags
uppsättande:

Underskrifter

13 september 2011
Sekreterare

Sista dag för
överklagan:

_______________________________

Paragraf

3 oktober 2011
______________

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Underskrift:

……………………………………...............
Ordförande
__________________________________________________________
Anette Lihuvudh
Justerare

Justerandes signatur

__________________________________________________________
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 september 2011

Ks § 124
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Dnr KS 2011-000038

Informationer
*

Naturbruksgymnasiet, Ola Skyllbäck, kommunchef

*

Halvårsuppföljning, verksamhetsplan för näringsliv. Kommunstyrelsen
kommer att få återkommande rapporter i uppföljningen.

*

Delårsbokslut, Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Handelsutredningen, Anne Dahlgren, stadsarkitekt

*
Sånghusvallen, Göte W Swén, M
_____
Kommunstyrelsen ajournerar sig för lunch och partiöverläggningar klockan
12.15-13.45 samt klockan 15.55-16.06 för överläggning.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunstyrelsens presidieberedning

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 september 2011

Ks § 125
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Dnr KS 2011-000170

Delårsrapport per juni 2011
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per juni 2011, inklusive
rapport och prognos avseende verksamhetsmål.

Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen rekommenderar facknämnderna att följa världsekonomins utveckling och ha beredskap för eventuella kommunekonomiska konsekvenser.
___

Bakgrund
Uppföljning har genomförts efter sex månader. I anslutning till uppföljningen har
en resultatprognos för helår 2011 upprättats och bokslut efter sex månader.
Dessutom är en uppföljning av verksamhetsmålen i nämnderna genomförd.
När det gäller nämndernas återrapportering av Verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning, aktiviteter och kommentarer och prognos för
måluppfyllelse, så har samtliga nämnder lämnat sådan rapport på anvisad mall.
Dock så har vissa nämnder ibland inte angivit om de tror sig nå målet eller ej
vid årets slut.
För de mål där alla eller nästan alla svarat Ja, kan man dra slutsatsen att
nämndernas sammanlagda ansträngningar innebär att kommunens mål nås.
Detta gäller dock med självklarhet endast mål som är kvantitativt
uppföljningsbara. Dessa är målet för sjuktal och våra finansiella mål.
För övriga övergripande mål krävs en tolkning eller värdering av
verksamheternas gemensamma aktiviteter. Är det så att dessa självklart
innebär att ett övergripande mål nås? I så fall kan KS svara Ja för
måluppfyllelse. Är det tvärtom så, att det står klart att alltför få nämnder svarat
Ja, eller till och med svart nej, bör KS svara Nej på det övergripande målet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 125 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr KS 2011-000170

Delårsrapport per juni 2011
Eftersom de flesta av kommunens övergripande mål är så pass övergripande
och är mer av typen inriktningsmål, bör KS även efter värdering av nämndernas
sammanlagda aktiviteter kunna ange plus (+) eller minus (-), inte för total
måluppfyllelse på den övergripande nivån, men väl att verksamheterna i
huvudsak arbetar mot det uppsatta målet, och att deras gemensamma
ansträngningar kan antas bidra till att vi kommer närmare målet. Om vi inte kan
dra några slutsatser alls, bör fältet för prognos lämnas tomt.
I den målsammanställning som finns i delårsrapporten inför kommunstyrelsens
sammanträde, finns förslag angivna att ta ställning till.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, 31 augusti 2011
Delårsrapport för Krokoms kommun per juni 2011.
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, föreslår att en beslutspunkt läggs till där kommunstyrelsen
rekommenderar facknämnderna att följa världsekonomins utveckling och ha
beredskap för eventuella kommunekonomiska konsekvenser.
Yttrar sig gör också Mi Bringsaas, S, Christer Toft, S, Göte W Swén, M, Eva
Ljungdahl, Mp, Mikaela Munck af Rosenschöld, C och Jörgen Blom, V.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
delårsrapport per juni 2011, inklusive rapport och prognos avseende
verksamhetsmål. Till det har kommit förslag om att kommunstyrelsen
rekommenderar facknämnderna att följa världsekonomins utveckling och ha
beredskap för eventuella kommunekonomiska konsekvenser.
Ordförande kommer ställa proposition på grundförslaget inklusive
rekommendation till facknämnderna om beredskap för eventuella
kommunekonomiska konsekvenser.
Propositionsordningen godkännes

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000170

Delårsrapport per juni 2011
Ordförande ställer proposition på grundförslaget inklusive kommunstyrelsens
rekommendation till facknämnderna och finner att styrelsen bifaller förslagen.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
Nämnderna

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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7 september 2011
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Dnr KS 2011-000247

Energi- och klimatstrategi för Krokoms kommun 2011 – 2020
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar att anta ”Energi- och klimatstrategi för Krokoms
kommun 2011 – 2020”, med de ändringar som lagts fram vid dagens möte
samt att årtalet stryks under punkten 3.2, på sidan 8.
____

Bakgrund
Anna Holmer, bygg- och miljöchef och Nils-Erik Werner, miljö- och
hälsoskyddsinspektör informerar i ärendet.
Sedan 1 januari 2010 finns Förordning (2009:1533) om statligt stöd till
energieffektivisering i kommuner och landsting. Förordningen syftar till att
kommuner och landsting ska föregå som goda exempel för en effektiv
användning av energi och bidra till att uppnå de av riksdagen antagna målen för
energieffektivisering. Stöd till strategiskt arbete lämnas under åren 2010 –
2014, som en del av regeringens femåriga nationella program för
energieffektivisering. Krokoms kommun har sökt och fått beviljat stöd för denna
period. Stödet omfattar 280. 000 kronor per år.
Bilagt dokument ”Energi- och klimatstrategi för Krokoms kommun 2011 – 2020”,
framtaget med utgångspunkt från punkten 1.3.3 i strategin, utgör förslag till
energi- och klimatstrategi för Krokoms kommun.
Enligt Energimyndighetens föreskrift STEMFS 2010:5 ska en strategi för
energieffektivisering avse kommunens förvaltning samt hel- och majoritetsägda
bolag samt innehålla en nulägesanalys i form av identifiering och översyn av
kommunens energiaspekter, mål som kommunen avser att uppnå till och med
år 2014 och år 2020 för byggnader och transporter i den egna verksamheten
samt en handlingsplan för arbetet med energieffektivisering som syftar till att
kommunens mål för energieffektivisering uppnås.
Syftet med att arbeta fram en energi- och klimatstrategi är att få ett systematiskt
arbetssätt för energifrågorna. Med systematiskt arbetssätt avses att
kontinuerligt arbeta med målsättningar, handlingsplaner och uppföljning.
Åtgärderna kan vara lönsamma ur flera aspekter såsom ekonomi, miljö, klimat,
inomhusklimat o s v.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000247

Energi- och klimatstrategi för Krokoms kommun 2011 – 2020
Nytt underlag presenteras vid mötet. Den gråmarkerade texten på sidorna 1, 8,
och 10 är antingen ny eller ändrad. Handlingsplanen läggs som bilaga 1, till
energi- och klimatstrategin.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 29 augusti 2011
Energi- och klimatstrategi för Krokoms kommun 2011 – 2020, daterat den 29
augusti 2011
Yrkanden/förslag
Mi Bringsaas, S, föreslår att årtalet på sidan 8, punkten 3.2 stryks.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V och Katarina Rosberg, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, inklusive de gråmarkerade förändringar
och tillägg som delats ut vid dagens sammanträde samt förslag om att stryka
årtalet på sidan 8, punkten 3.2.
Efter proposition på grundförslaget, inklusive dagens ändringar, tillägg samt att
stryka årtalet på sidan 8, finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Energimyndigheten
Samhällsbyggnadsnämnden
Bygg- och miljönämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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7 september 2011
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Dnr KS 2011-000225

Kommunikationsplattform och grafisk profil
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen antar Kommunikationsplattform för Krokoms kommun
2012–2014.

2

Aktivitetsplanen redovisas för kommunstyrelsen två gånger per år.

3

Kommunstyrelsen avsätter 100 000 kronor ur förfogandeanslaget till en ny
grafisk profil.
_____

Bakgrund
Åsa Sjödin, kommunikatör, informerar i ärendet.
En kommunikationsplattform är ett viktigt verktyg för att jobba långsiktigt och
konsekvent med kommunikation. Utifrån workshops med ledningsgruppen och
kommunstyrelsens politiker, en enkät till alla medarbetare, analys av SCB:s
medborgarundersökning, Svenskt Näringslivs företagsundersökning samt hur
Krokom beskrivs i media har en plattform för kommunikationsarbetet utarbetats.
Huvudbudskapet för kommunens kommunikationsarbete baseras på
växtkraften. Krokom är unik som liten inlandskommun – befolkningen ökar och
kommunen ligger i topp när det gäller nyföretagande. Medborgarna är nöjda
med den kommunala servicen och livet man lever i Krokom och kommunen
upplevs som en trygg kommun.
Den bild vi vill att omvärlden ska ha är: Krokoms kommun – Gör plats för
växtkraft. Krokoms kommun upplevs som en attraktiv kommun och associeras
med värden i linje med kommunens profil och ledord, dvs en kommun med
växtkraft – naturlig, nära och företagsam. De tre ledorden kommer inte att
kommuniceras i sig själva utan sammanfattar det som är speciellt för Krokoms
kommun.
Inför varje år utarbetas en aktivitetsplan som redovisas för kommunstyrelsen i
januari och september.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000225

Kommunikationsplattform och grafisk profil
I och med att den nya kommunikationsplattformen antas byter vi ut det gamla
huvudbudskapet, Krokoms kommun – En bra del av Jämtland, mot Krokoms
kommun – Gör plats för växtkraft. Vi markerar tydligt att vi gör en nystart med
en ny grafisk profil och ett bildspråk som förstärker de budskap vi vill förmedla.
Den nuvarande grafiska profilen är dessutom både svårjobbad och
kostnadskrävande.
Tillkommande kostnader för en ny grafisk profil: Kommunchefens
ledningsgrupp bedömer att de kostnader som tillkommer vid en ny grafisk profil
är ringa. De röda hörnen finns på skyltar, kuvert, visitkort och pennor.
Det finns 6-10 skyltar med röda hörn som måste ersättas, en stor del av denna
kostnad kommer dock att tas av samiskt förvaltningsområde. Lagret av kuvert
minskar successivt och bedömningen är att vi tvingas slänga ett mindre antal.
I dag förekommer även den gamla profilen på kuvert och skyltar (blå bågen)
vilket ytterligare understryker att vi bör ta fram en gemensam grafisk profil.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 31 augusti 2011
Kommunikationsplattform 2012-2014
Nuläge – grafisk profil
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Mi Bringsaas, S, Jörgen Blom, V och Stefan Wikén, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen anta
kommunikationsplattform 2012-2014. Aktivitetsplanen redovisas för
kommunstyrelsen två gånger per år. Kommunstyrelsen avsätter 100 000 kronor
till en ny grafisk profil. Till det har kommit en del redaktionella ändringar.
Efter proposition på grundförslaget inklusive de redaktionella ändringarna finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia
Justerandes signatur

Åsa Sjödin, kommunikatör
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000159

Kommuninvest, tydligt medlemsansvar
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1

att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i
föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal,

2

att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt
”Avtal”, daterat med början den 7 maj 1993,

3

att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens
ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar
avseende derivat,

4

att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i
förening att underteckna ovan angivna avtal för kommunens räkning.
_

Bakgrund
Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid
stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal
som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat.
Krokoms kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening år
2005. Kommuninvest skapades utifrån grundidén att tillsammans får
svenska kommuner och landsting bättre villkor för sina investeringar än
vad de får var och en för sig. Idag har föreningen 262 medlemmar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 128 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 september 2011

Dnr KS 2011-000159

Kommuninvest, tydligt medlemsansvar
Kommuninvests förmåga att bistå medlemmarna med stabil och
kostnadseffektiv finansiering baseras på dess mycket höga
kreditvärdighet. Avgörande för finansmarknadens förtroende för
Kommuninvest är den solidariska borgen som krävs för ett medlemskap i
Kommuninvest. Borgensåtagandet innebär att medlemmarna har ett
solidariskt ansvar för Kommuninvests samtliga förpliktelser.
Sedan verksamheten startade har sättet att arbeta med finansiering
ändrats på många olika sätt. Omvärlden ser annorlunda ut.
Medlemmarnas krav på finansiering har förändrats. De har önskemål om
snabb lånehantering samtidigt som inga bindande låneåtaganden lämnas
i förväg. För Kommuninvests del ställer detta krav på en högre
betalningsberedskap. Vidare använder Kommuninvest idag olika typer av
försäkringsinstrument, så kallade derivat, för att minska riskerna i
upplånings- och utlåningsverksamheten samt likviditetsförvaltningen.
Därutöver har medlemmarna i ägardirektiven angivit att Kommuninvest
vid alla tillfällen ska ha en tillfredsställande likviditet. Krav på likviditet
föreligger även från myndigheter och kreditvärderingsföretag.
Genom de förändringar som har skett i verksamheten och de krav som i
övrigt ställs, behöver medlemmarna ingå de två nya avtalen. Därigenom
tillförsäkras att medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden blir
tydligt även i framtiden. Ändringarna innebär inte något utökat
medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett
totalansvar för verksamheten, inte ändras.
Kommuninvest gör den bedömningen att genom de två nya avtalen ska
någon ytterligare ändring av de avtal som rör medlemsansvaret inte
behöva göras inom överskådlig tid.
Föreningsstämmans beslut att ingå de två avtalen har föregåtts av
utredningar och diskussioner i föreningsstyrelsen samt har presenterats
vid de 22 medlemssamrådsmöten som hållits under våren 2011.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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7 september 2011
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Dnr KS 2011-000159

Kommuninvest, tydligt medlemsansvar
Övrigt
Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen.
Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger
på de skyldigheter en medlem har gentemot föreningen och övriga
medlemmar. Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en förutsättning
för att kunna låna pengar från Kommuninvest.
Underlag för beslut
Avtalshandlingar, information mm från Kommuninvest 2011
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige att
ingå nytt regressavtal och att ingå avtal gällande kommunens ansvar för
Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat.
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef bemyndigas att
underteckna avtalen, för kommunens räkning.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Sida
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Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000243

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige antar uppdaterat reglemente, för barn- och
utbildningsnämnden, enligt nämndens förslag.
_____________________________________________________________
Bakgrund
En revidering av ”Reglemente för barn- och utbildningsnämnden” är utformad.
Anledningen är lagändringar i Skollagen (1985:1100) beslutat den 29 april
2009. Ett nytt begrepp ”pedagogisk omsorg” infördes och ersätter
familjedaghem. Kommunens tillstånd till enskild verksamhet är ersatt med ett
godkännande.
En revidering av § 16 utskott i ”Reglemente för barn- och utbildningsnämnden”
Följande formulering utgår:
De ärenden som skall avgöras av nämnden i dess helhet bör av utskottet om
beredning behövs.
Ordföranden eller under hans/hennes inseende överlämnar sådana ärenden till
utskottet.
När ärendet beretts skall förslag till beslut framläggas till nämnden i form av
utlåtande från nämndens ordförande, vice ordförande alternativ från
tjänsteman.
Ersätt med:
De ärenden som skall avgöras av nämnden i dess helhet skall beredas av
utskottet om beredning behövs. Ordföranden eller under hans/hennes inseende
överlämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts i arbetsutskottet
ska det lägga fram ett förslag till beslut, alternativt skall förslag till beslut
framläggas till nämnden i form av utlåtande från nämndens ordförande, vice
ordförande alternativ från tjänsteman.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000243

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Underlag för beslut
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 24 februari 2011
Barn- och utbildningsnämnden 9 juni 2011, § 57
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Mikaela Munck af Rosenschöld, C och Stefan Wikén, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
uppdaterat reglemente, för barn- och utbildningsnämnden, enligt nämndens
förslag.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000193

Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39)
Kommunstyrelsens beslut
Krokoms kommun instämmer i de förslag på uppdateringar och förändringar i
utjämningssystemets olika delmodeller som redovisas i betänkandet. Krokoms
kommun ser det också som viktigt att detta förslag innehållande ett uppdaterat,
robust system verkligen läggs på riksdagens bord.
Krokoms kommun vill dock framföra följande kommentarer:
*
Krokom delar SKL:s syn att anslaget för kommunalekonomisk utjämning
årligen bör uppräknas för att säkerställa att likvärdiga ekonomiska
förutsättningar upprätthålls över tid.
*

Finansieringsprincipen måste efterlevas. Ju mer man frångår denna
princip, desto mer urholkas målet med utjämningssystemet som en följd
av detta.

*

Krokom förordar en mer kontinuerlig uppdatering av olika
parametrar/delmodeller, för att slippa eftersläpningar i förhållande till
samhällsutvecklingen och istället för stora översyner av systemet med
långa intervall.

*

Kompensation för kraftiga befolkningsändringar: Modellen skulle behöva
kompletteras med ett ökat stöd till kraftigt krympande kommuner. Speciellt
när det gäller små kommuner får dessa ofta mycket höga kostnader för en
för stor kostym som tar lång tid att anpassa.

*

Behov av en ekonomisk buffert vid stora strukturomvandlingar: Förlust av
ett dominerande företag i en liten kommun kan innebära att kommunal
service inte kan upprätthållas inom en rimlig nivå.

*

Ändrade införanderegler: Enligt kommitténs förslag ska en kommun kunna
förlora max 250 kronor /invånare per år under en period av max 6 år.
Istället bör en lika stor minskning per år i 6 år kunna gälla. Detta skulle
lindra omställningen för kommuner som drabbas av ändringarna i
systemet. Det kan även finnas skäl för extra införanderegler för kommuner
som drabbas särskilt hårt av förändringar i modellen.

*

Det krävs en fördjupad analys för att bedöma vilka konsekvenser förslaget
får i ett läns- och LA-regionsperspektiv.
___

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 september 2011

Ks § 130 (forts)
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Dnr KS 2011-000193

Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39)
Bakgrund
Regeringen beslutade i september 2008 att tillkalla en kommitté med uppgift att
utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning. Kommittén
överlämnade i april 2011 sitt slutbetänkande till Regeringen.
Regeringskansliet har skickat ut betänkandet till 331 remissinstanser.
Kommunernas svar är frivilliga. Yttranden ska ha inkommit till
Finansdepartementet senast den 15 september 2011.
Se även separat sammanfattning av betänkandet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande med sammanfattning
Förslag t yttrande 31 augusti 2011
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Mi Bringsaas, S och Mikaela Munck af Rosenschöld, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, där Krokoms kommun lämnar yttrande till
Finansdepartementet i 7 punkter.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Finansdepartementet

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000191

Höjning av avgift för trygghetslarm
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar höja avgiften för trygghetslarm till 200
kronor per månad, enligt socialnämndens önskemål.
____________________________

Underlag för beslut
Krokoms kommun står inför att Telia har inlett ett arbete med att riva delar av
sina telefonstationer och detta innebär att delar av fasta nätet ersätts med
mobil-telefoni. Laxviken är den första station som stängs under juni månad.
För att säkerställa att ingen trygghetslarmsabonnent hamnar i situationen av att
larmet slutar fungera behöver kommunen införskaffa GSM-baserad trygghetstelefon. Även personer med IP-telefoni är i behov av samma lösning.
Införskaffandet av ny GSM-teknik kan komma att öka kostnaderna för
kommunen varför man nu vill höja avgiften för trygghetslarm. Nuvarande
avgiften är på 120 kronor och har inte höjts sedan 2002.
Avgiften för trygghetslarmet ingår i maxtaxan som under 2011 uppgår till 1712
kronor för hemtjänsten.
Underlag för beslut
Socialnämnden den 10 maj 2011, § 71
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V och Cristine Persson, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta
att höja avgiften för trygghetslarm till 200 kronor per månad, enligt
socialnämndens önskemål.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 september 2011

Ks § 131 (forts)

Dnr KS 2011-000191

Höjning av avgift för trygghetslarm
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000238

Handlingsplan för skydd mot olyckor
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen tycker att planen är bra och har inga invändningar eller
synpunkter i övrigt.
_____
____

Bakgrund
Jämtlands Räddningstjänstförbund har hemställt om synpunkter på förbundets
handlingsprogram för skydd mot olyckor avseende programmets innehåll samt
nivåerna på säkerhets och prestationsmålen.
Krokoms kommun tycker att planerna är bra och har inga invändningar eller
synpunkter i övrigt.
Underlag för beslut
Remiss, Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2011-2014
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen svara att
den inte har några invändningar eller synpunkter i övrigt.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Jämtlands Räddningstjänstförbund
Jan Eriksson, säkerhetssamordnare

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000005

Uttalande ny kollektivtrafiklag
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande uttalande
1
Den nya kollektivtrafiklagen som träder i kraft den 1 januari 2012 ger
kollektivtrafikföretag möjlighet att fritt etablera kommersiell kollektivtrafik
inom alla geografiska marknadssegment, med endast två veckors varsel.
En sådan etablering sker dock på marknadsmässiga villkor och utan
någon subvention. Då kollektivtrafiken idag är subventionerad till närmare
50% över skattsedeln kommer troligen inte den fria etableringsrätten
påverka glesbygds- och annan mindre lönsam trafik. Troligen blir endast
lönsamma linjer såsom Östersund-Ås, i Krokoms kommun, attraktiva för
kommersiell trafik omfattande samtliga eller ett urval av dygnets turer. Det
är dock i dagsläget inte möjligt att bedöma hur detta kommer att utvecklas,
varken ekonomiskt eller samordningsmässigt. Kommunstyrelsen
förutsätter att Regionförbundet Jämtlands län, som kollektivtrafikmyndighet, noggrant kommer att följa utvecklingen för hela länet. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa upp utvecklingen för Krokoms del.

Vid kommunfullmäktiges möte den 16 juni 2011 beslutades att förslag till
uttalande om den nya kollektivtrafiklagen skulle remitteras till kommunstyrelsen
för beredning och beslutas vid fulllmäktige den 28 september 2011.
Uttalandet var ett yrkande från Rolf Lilja, S där han vill att Krokoms
kommunfullmäktige uttalar sin starka oro över att den nya kollektivtrafiklagen
kommer att utarma busstrafiken i kommunens mer glesbefolkade områden.
Man kan där befara att kommersiella bussföretag inte kommer att bedriva
regional kollektivtrafik.
Uttalandet tas upp vid dagens kommunstyrelsemöte för beredning.
Yrkanden/förslag
Förslag till uttalande från Maria Söderberg, C, lämnas vid dagens möte och det
ser ut som följer;

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000005

Uttalande ny kollektivtrafiklag
Den nya kollektivtrafiklagen som träder i kraft den 1 januari 2012 ger
kollektivtrafikföretag möjlighet att fritt etablera kommersiell kollektivtrafik inom
alla geografiska marknadssegment, med endast två veckors varsel. En sådan
etablering sker dock på marknadsmässiga villkor och utan någon subvention.
Då kollektivtrafiken idag är subventionerad till närmare 50% över skattsedeln
kommer troligen inte den fria etableringsrätten påverka glesbygds- och annan
mindre lönsam trafik. Troligen blir endast lönsamma linjer såsom Östersund-Ås
i Krokoms kommun attraktiva för kommersiell trafik omfattande samtliga eller ett
urval av dygnets turer. Det är dock i dagsläget inte möjligt att bedöma hur detta
kommer att utvecklas, varken ekonomiskt eller samordnings-mässigt.
Kommunstyrelsen förutsätter att Regionförbundet Jämtlands län, som
kollektivtrafikmyndighet, noggrant kommer att följa utvecklingen för hela länet.
Kommunstyrelsen kommer årligen att följa upp utvecklingen för Krokoms del.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet återkommer i ärendet till
kommunfullmäktige den 28 september då de inte hunnit sätta sig in i det nya
uttalandet, som läggs fram vid dagens möte.
Yttrar sig gör också Mi Bringsaas, S och Jörgen Blom, V.
Propositionsordning
Efter proposition på förslag till uttalande som läggs fram vid dagens möte finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i beslutet då de inte hunnit
sätta sig in i det nya uttalandet, som läggs fram vid dagens möte.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000119

Medborgarförslag om helt ny idrottshall i Änge
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget enligt nedanstående.
___

Bakgrund
Olivia Wahlström, Jens Berglund, Andreas Eriksson och Josefine Rask har
kommit in med ett medborgarförslag om att bygga en ny idrottshall i Änge.
Ny idrottshall i Änge har diskuterats under lång tid.
Den 18 april i år var kommunstyrelsens presidium inbjudna till Änge av
föreningarna i Offerdal och skolan för att diskutera möjligheten att förverkliga en
idrottshall.
Föreningslivet var bla representerade av Maria Stenhammar, Offerdals IF.
Alla var överens om att kommunen och föreningarna från Offerdal gemensamt
skall finna lösningar på både hur hallen ska byggas och hjälpas åt att finna
bästa möjliga finansiering för denna hall.
Ett nytt möte hölls den 28 juni. Föreningslivet var representerade av Maria
Stenhammar, Offerdals IF, Ulrica Blad, Offerdalsbygden i samverkan och
Camilla Nord, Offerdals Friskvårdsförening. Skolan representerades av Peter
Karlsson Berlén som är idrottslärare i Änge.
Där följande bestämdes att:
Föreningarna i Offerdalsbygden och skolan skall gemensamt träffas för att
komma överens om vilket behov av hall bygden har. Offerdals IF är
sammankallande.
Olika finansieringar undersöks av kommunen. Bla Idrottslyftet och
anläggningsbidrag från Riksidrottsförbundet.
Kommunen undersöker statusen på Änge gymnastikhall och bad. För att kunna
bedöma vad som kan finnas kvar, simhall och omklädningsrum tex.
Ett nytt möte är bestämt till september i Änge.
I kommunens budgetplan för investeringar finns medel för kommunal
medfinansiering av en ny hall i Änge.
Målsättningen är att en ny idrottshall ska stå klar i Änge under 2014.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000119

Medborgarförslag om helt ny idrottshall i Änge
Hur hallen ska se ut, vilka funktioner som ska finnas mm ska beslutas i
samarbete med föreningarna i Offerdalsbygden.
Beredande förslag
Medborgarförslag
Utlåtande den 30 augusti 2011
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Mi Bringsaas, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige bifalla
medborgarförslaget.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2010-000241

Medborgarförslag om iordningsställande av elbelyst skidspår i Krokom
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige avger svar på medborgarförslaget enligt barn- och
utbildningsnämndens förslag.
__________________________

Bakgrund
Berndt Söderholm har inkommit med medborgarförslag om elbelyst skidspår i
Krokom.
Svar på medborgarförslaget
Elljusspåret på Nyheden byggdes av ideella krafter i slutet av 60-talet genom
Krokom/Dvärsätts IF. Vidare har föreningar som OK Storsjön och Tullus SG haft
ansvar för drift och skötsel genom åren. Elljusspåret togs bort 2007. Anledningen
var den höststorm som rasade 2006 som gjorde att elledningar och stolpar
raserades och blev farliga för allmänheten. Elljusspåret vid Hissmovallen togs bort
långt tidigare. Båda elljusspårens elbelysning var gammal och sliten och
skrotades.
Kommunstyrelsens presidium tog i juni 2007 beslut om att inget nytt elljusspår
skulle byggas på Nyheden. Det fanns helt enkelt inte ekonomi för detta och det
saknades en förening för att kunna driva anläggningen.
Det finns idag ingen förening med skidverksamhet i Krokom vilket gör driften och
underhållsansvaret för ett eventuellt nytt elljusspår mer komplicerat. Övriga
elljusspår i kommunen sköts och drivs av föreningslivet.
Framtiden
Den plats där det i framtiden är möjligt att åter bygga upp ett elljusspår är på
Nyheden eller som det egentligen heter, Krokoms Sportcentrum. Här finns även
närhet till omklädning vid Nyhedens sporthall. Det återstår att se om det går att
skriva nya markägaravtal, några sådana finns ej idag. Det är inte aktuellt att bygga
ett nytt elljusspår vid Hissmovallen då Krokom/Dvärsätts IF inte har något intresse
av detta idag. Några markägaravtal finns ej heller.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2010-000241

Medborgarförslag om iordningsställande av elbelyst skidspår i Krokom
Sedan ett år tillbaka har Hissmofors Folketshusförening rustat upp och röjt den
gamla 7,5-rundan på Hissmofors/Nyheden. Detta skidspår var öppet vintern
2010/2011. Om föreningen vill vara med och bygga ett elljusspår är något som
kommer att diskuteras längre fram.
I den uppdaterade versionen av Lomtjärnsbladet som finns hos OK Storsjön finns
inga skidspår utritade. Om sedan sponsring på kan bli aktuellt får tiden utvisa,
föreningssponsring för drift av elljusspår i vår kommun är ringa idag.
Underlag för utlåtande
Medborgarförslag från Berndt Söderholm inkommet 18 oktober 2010
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens presidium 15 augusti 2011
Barn- och utbildningsnämnden 24 maj 2011, § 51
Tjänsteutlåtande 19 maj 2011
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avge svar
på medborgarförslaget enligt barn- och utbildningsnämndens förslag.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2010-000260

Medborgarförslag om tjänst som fältarbetare
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, enligt socialnämndens
yttrande.

Bakgrund
Helene Öien, Trättgärde 321, 835 96 Ås inkom 2010-11-18 med ett
medborgarförslag om att tillsammans med övriga kommuner i länet inrätta en
tjänst som fältarbetare (Ks10/260). Helene Öien anför som skäl att 40% av
ungdomarna på gymnasierna i Östersunds kommun kommer från länets övriga
kommuner.
Östersunds kommun har inte inkommit med begäran från länets övriga
kommuner om bidrag till fältarbetsgruppen.
Frågan har behandlats i chefsgruppen för kommunernas Individ- och
familjeomsorg (IFO-chefsgruppen), där det framhålls att behov att ytterligare
tjänst som fältarbetare inte föreligger
Redan idag sker viss fältverksamhet i samband med skolavslutningar och
Storsjöyran samt vid vissa andra större evenemang. Andra utåtriktade
aktiviteter, på ideell basis är Nattvandrande föräldrar och Grannsamverkan
som är en brottsförebyggande aktivitet i samarbete med polismyndigheten.
Bedömningen görs att det är angeläget för Krokoms kommun att fortsätta
utveckla lokala fältverksamhetsinsatser genom Rådet för folkhälsa,
barnkonventions- och brottsförebyggande arbete, som stödjer en redan
påbörjad förebyggande ANDT-verksamhet inom ramen för Mobilisering mot
droger i samverkan med frivilligorganisationer och enskilda.
Underlag för beslut
Medborgarförslag från Helene Öien 9 november 2010
Socialnämnden 10 maj 2011
Kommunstyrelsens presidium 15 augusti 2011

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2010-000260

Medborgarförslag om tjänst som fältarbetare
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget, enligt socialnämndens yttrande.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2010-000278

Medborgarförslag om gratis tomter i Trångsviken
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, enligt samhällsbyggnadsnämndens yttrande.
____
_____

Bakgrund
Erik Lund har i medborgarförslag föreslagit att kommunen bör skänka bort
villatomter i Trångsviken för att stimulera ökad inflyttning.
Kommunen har tomter för försäljning till åretruntboende i ett flertal byar och
samhällen. Enligt gällande tomtpristaxa är priset per tomt inom detaljplan ca
50 000 kronor. Det får anses som en ringa kostnad i sammanhanget och
knappast kan vara avgörande för den enskildes beslut om uppförande av
åretruntbostad.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget om gratis tomter i Trångsviken.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens presidium 15 augusti 2011
Samhällsbyggnadsnämnden 17 maj 2011, § 60
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget, enligt samhällsbyggnadsnämndens yttrande.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000101

Medborgarförslag om nytt samhällsråd/bygderåd
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget att i nuläget inte
bilda ett nytt bygderåd eller instifta en ny tjänst som föreningsutvecklare.
___

Underlag för beslut
I kommunen finns idag en idrottssamordnare, vars roll är att stötta ALL
föreningsverksamhet, samt en kultursamordnare som samarbetar med
föreningslivet i kommunen. Kommunens näringslivsavdelning har också
landsbygdsfrågor på sitt bord, med uppgift att bland annat stötta byalagen.
Hembygdsföreningar har ett eget forum på länsnivå, ”Heimbygda” och
bygdegårdsföreningarna har sin organisation ”Bygdegårdarnas riksförbund”, på
såväl riks som länsnivå. Efter samtal med ett antal föreningar vid en
Inspirationskväll för en tid sedan så kom den träffen fram till att det inte finns
något större behov av ytterliggare råd. Varje enskild fråga styr vilken kontakt
och samarbete som behövs. Därför anser utredarna i tjänsteutlåtande att det
inte behövs något ytterligare råd eller föreningsutvecklare.
Yrkanden/förslag
Stefan Wikén, S, yrkar bifall till medborgarförslaget.
Propositionsordning
Det finns två förslag och det är grundförslaget, som föreslår avslag till
medborgarförslaget och till det har kommit ett bifall till medborgarförslaget.
Ordförande kommer att ställa dessa förslag mot varandra.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på förslagen, mot varandra, finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget som föreslår avslag på medborgarförslaget.

Kopia
Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2010-000113

Medborgarförslag om bättre trafiksäkerhet samt trottoarer efter Offerdalsvägen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med följande yttrande från
bygg- och miljönämnden och stadsarkitekten, punkterna 1 och 2. Punkten 3 är
förslag från kommunstyrelsen.
1

Huvudmannaskapet måste redas ut innan beslut om åtgärder som
ska vidtas på Offerdalsvägen.

2

Huvudmannaskapet och ställningstagande till fördjupade studier av en
ombyggnad ska utredas under hösten 2011. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inlett diskussioner med Trafikverket.

3

Krokoms kommun begär hos Trafikverket att tung genomfartstrafik genom
Krokoms samhälle förbjuds snarast möjligt.
____

Bakgrund
Ensio Gustavsson har inkommit med medborgarförslag om bättre trafiksäkerhet
samt trottoarer efter Offerdalsvägen.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens presidium 15 augusti 2011
Bygg- och miljönämnden 19 maj 2011, 87
Yttrande från stadsarkitekt Anne Dahlgren 31 augusti 2011
Medborgarförslag
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar att Krokoms kommun, hos Trafikverket, begär att tung
genomomfartstrafik genom Krokoms samhälle förbjuds snarast, möjligt.
Yttrar sig gör också Mi Bringsaas, S, Stefan Wikén, S, Göte W Swén, M och
Cristine Persson, C.
_____
Ajournering klockan 15.55-16.06 för överläggningar.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 september 2011

Ks § 139 (forts)

Sida
31

Dnr KS 2010-000113

Medborgarförslag om bättre trafiksäkerhet samt trottoarer efter Offerdalsvägen
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besvara
medborgarförslaget enligt yttrande från bygg- och miljönämnden och
stadsarkitekten. Till det har kommit ett tilläggsyrkande om att hos Trafikverket
begära att tung genomfartstrafik genom Krokoms samhälle förbjuds snarast
möjligt.
Ordförande kommer först att ställa proposition på grundförslagets två punkter
med yttrande från bygg- och miljönämnden samt stadsarkitekten. Sedan ställer
ordförande proposition på tilläggsyrkandet, som benämns som punkten 3.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på punkterna 1 och 2 finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller dessa.
Efter proposition på punkten 3 finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
den.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 september 2011

Ks § 140

Sida
32

Dnr KS 2010-000197

Taktil massage till boende inom särskilt boende
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige tar del av projektplanerna och avslår begäran om
extra anslag på 140.000 kronor för taktil massage. Socialnämnden får
återkomma i en senare budgetprocess om den bedömer att taktil massage
är en verksamhet som ska finnas i nämnden.
____
________

Underlag för beslut
Fullmäktige beslutade den 23 februari 2011 att uppdra till socialnämnden att
utreda frågan om taktil massage på särskilda boenden och återkomma med
förslag på hur ett försök/projekt kan genomföras.
Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att fördela medel för
utbildningssatsningar för personal inom äldreomsorgen 2011 och 2012. För
Krokoms kommuns del innebär det 217.200 kronor för 2011. Utbildning i taktil
massage är inte möjlig att finansiera med medel från statsbidraget. Kurser som
är möjliga att finansiera med statsbidraget är kurser som ingår i
gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram 2011 med inriktning mot äldre.
Från 2013 är det möjligt att söka medel från omvårdnadslyftet för
specialistkompetens.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 25 maj 2011
Kommunfullmäktiges protokoll 23 februari 2010
Projektplaner
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Eva Handmark, S, Cristine Persson, C och Stefan Wikén, S.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 september 2011

Ks § 140

Sida
33

Dnr KS 2010-000197

Taktil massage till boende inom särskilt boende
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige ta del av
projektplanerna och avslå begäran om extra anslag på 140.000 kronor för taktil
massage. Socialnämnden får återkomma i en senare budgetprocess om den
bedömer att taktil massage är en verksamhet som ska finnas i nämnden.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 september 2011

Ks § 141

Sida
34

Dnr KS 2010-000120

Medborgarförslag, om kvälls/nattöppet café
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, då kommunen inte har
möjligheten att driva ett café.

2

Förslaget lämnas vidare för detaljplanearbetet i Krokoms samhälle.
____
_____

Bakgrund
Rasmus Ejnebrand, Mikael Hult och Ida Strand föreslår i medborgarförslag att
ett kvälls/nattöppet café ska införas i Krokom.
Förslaget är bra men kommunen har inte den möjligheten, att driva ett café.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens presidium 15 augusti 2011
Medborgarförslag
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V, Maria Söderberg, C och Mi Bringsaas, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget, då kommunen inte har möjligheten att driva ett café.
Förslaget lämnas vidare för detaljplanearbetet i Krokoms samhälle.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 september 2011

Ks § 142

Sida
35

Dnr KS 2011-000095

Motion om information/utbildning kring avvikelserapportering och Lex Sarah för
personal och chefer i äldreboenden i Krokom
___
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige avslår motionen med motivering att befintliga rutiner
och kontinuerlig utbildning i avvikelserapportering och Lex Sarah redan
görs och kommer även fortsättningsvis att göras. Förslagen är i enlighet
med socialnämndens yttrande.
____
___

Bakgrund
Vänsterpartiet i Krokom yrkar att Krokoms kommuns äldreboenden, inklusive
de som ligger på entreprenader, ska genomgå ett utbildningstillfälle kring
avvikelserapportering och Lex Sarah där representanter från anhöriga och
nämnden deltar.
Socialnämnden har under en längre tid betonat vikten av att
avvikelserapporteringar sker både vad gäller Socialtjänstlagen och Hälso- och
sjukvårdslagen. Vid möte och intervjuer gav personalen vid Solbacka särskilda
boende uttryck för att det finns en osäkerhet om vad som ska anmälas som
avvikelse, när det gäller Socialtjänstlagen.
När det gäller avvikelserapportering och Lex Sarah finns tydliga rutiner
framtagna. Inkomna avvikelserapporter delges socialnämnden vid varje
sammanträde. Anhöriga informeras av verksamheten vad som gäller
avvikelserapportering.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens presidium 15 augusti 2011
Socialnämnden 21 juni 2011, § 100
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till motionen.
Yttrar sig gör också Christer Toft, S, Cristine Persson, C och Mi Bringsaas, S

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 september 2011

Ks § 142 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000095

Motion om information/utbildning kring avvikelserapportering och Lex Sarah för
personal och chefer i äldreboenden i Krokom
___
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som förslår kommunfullmäktige avslå
motionen. Till det har inkommit ett bifallsyrkande till motionen.
Ordförande kommer att ställa dessa förslag mot varandra.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på motionen, bifall mot avslag, finner ordförande att
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige avslå motionen.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för
eget yrkande.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 september 2011

Ks § 143

Sida
37

Dnr KS 2011-000100

Motion om tilläggstjänster inom entreprenörer inom hemtjänst och äldrevård
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige avslår yrkandet avseende tillämpning av regelverk för
tilläggstjänster, enligt socialnämndens yttrande.

2

Kommunfullmäktige avslår yrkandet om att upprätta system för bedömning
om skälighet i prissättningen av detsamma, enligt socialnämndens
yttrande.
____
___

Bakgrund
Vänsterpartiet yrkar att Krokoms kommun har samma regelverk när det gäller
tilläggstjänster för alla utförare av hemtjänst, där alla utförare ska erbjuda
tilläggstjänster till skälig ersättning.
Vänsterpartiet yrkar också att man utarbetar system som möjliggör för
kommunen att bedöma om de eventuella tilläggstjänsterna som erbjuds,
erbjuds till skälig ersättning.
Socialnämnden har under en längre tid betonat vikten av att
avvikelserapporteringar sker både vad gäller Socialtjänstlagen och Hälso- och
sjukvårdslagen. Vid möte och intervjuer gav personalen vid Solbacka särskilda
boende uttryck för att den finns en osäkerhet vad som ska anmälas som
avvikelse när det gäller Socialtjänstlagen.
När det gäller avvikelserapportering och Lex Sarah finns tydliga rutiner
framtagna. Inkomna avvikelserapporter delges socialnämnden vid varje
sammanträde. Anhöriga informeras av verksamheten vad som gäller
avvikelserapportering.
Underlag för beslut
Motion angående information/utbildning kring avvikelserapportering och Lex
Sarah för personal och chefer i äldreboenden i Krokom.
Tjänsteutlåtande daterat den 26 maj 2011.
Bilaga 1 Rutiner för anmälan av missförhållanden, Lex Sarah, enligt 14 kap 2 §
Socialtjänstlagen (SoL)
Bilaga 2 Rutiner för anmälan av missförhållanden jml 24 a § LSS
Bilaga 3 Månadsrapport avvikelser.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 september 2011

Ks § 143 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000100

Motion om tilläggstjänster inom entreprenörer inom hemtjänst och äldrevård
Underlag för beslut
Socialnämnden 21 juni 2011, § 101
Kommunstyrelsens presidium 15 augusti 2011
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
yrkandet avseende tillämpning av regelverk för tilläggstjänster.
Kommunfullmäktige föreslås även avslå yrkandet om att upprätta system för
bedömning om skälighet i prissättningen av detsamma.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 september 2011

Ks § 144

Sida
39

Dnr KS 2011-000097

Motion om nollvikarier och inköp av timvikarier hos entreprenör inom hemtjänst
och äldreboende i Föllinge
___
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige avslår Vänsterpartiets yrkande, avseende redovisning
av eventuella nollvikarier i bemanning, enligt socialnämndens yttrande.

2

Kommunfullmäktige avslår Vänsterpartiets yrkande, med krav på att
entreprenörer ska köpa timvikarier från kommunens resurspool, enligt
socialnämnden yttrande.
____
___

Bakgrund
Vänsterpartiet i Krokom yrkar att krokoms kommun avtalar med Förenade Care
AB att företaget ska:
- redovisa eventuella nollvikariat/avvikelser i bemanning
- för att förhindra nollvikariat ska Förenade Care AB åläggas att köpa in
timvikarier från Krokoms kommuns resurspool.
Kenneth Österberg, funktionschef särskilt boende, har utrett frågan och föredrar
ärendet.
I avtalet med Förenade Care AB, punkt 5 Kvalitet samt i punkt 5:1
Kvalitetsarbete föreskrivs att ”Entreprenören ansvarar för att kvalitetssystem
uppfyller de föreskrifter och allmänna råd som anges i SOFS 2006:11 (S) och
SOFS 2005:12 (M). Entreprenörens kvalitetssystem ska inkludera rutiner för
kvalitetssäkring, utvärdering och uppföljning av verksamheten”.
I SOFS 2006:11 (S) Föreskrifter och allmänna råd angående personal och
kompetensförsörjning 5 § anges
Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner för att fortlöpande
kontrollera att
1. Det finns den bemanning som behövs för att utföra socialtjänstens uppdrag.
2. Personalen har den kompetens som krävs för att utföra uppgifterna.
3. Personalen ges förutsättningar för fortlöpande kompetensutveckling som
svarar mot verksamhetens behov och kunskapsutveckling inom
verksamhetsområdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 144 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 september 2011

Sida
40

Dnr KS 2011-000097

Motion om nollvikarier och inköp av timvikarier hos entreprenör inom hemtjänst
och äldreboende i Föllinge
___
Punkt 1 föreskrifterna handlar om bemanning i betydelsen att socialnämnden,
när som helst, på förfrågan, ska få information om det aktuella
bemanningsläget. Det för att kunna göra bedömningar om resurser finns
tillgängliga för att utföra socialtjänstens uppdrag. Föreskrifterna reglerar alltså
inte bemanning i nyckeltal eller dylikt.
Föreskrifterna ställer inte krav på fortlöpande redovisning enligt motionens
yrkande. Ledningssystemet ska säkerställa att rutiner finns för att fortlöpande
kontrollera bemanningen. Enligt uppgift från Förenade Care AB görs
bedömningar kontinuerligt avseende avvikelser mot grundbemanning. Är någon
medarbetare frånvarande samråder chef, sjuksköterska och personalgrupp om
vikarie ska rekryteras. Bedömningen görs i förhållande till den aktuella
situationen och som krävs i bemanning för att kunna utföra socialtjänstens
uppdrag.
Socialförvaltningen är av uppfattningen att på det sätt som uppföljningen
genomförs, enligt avtalet, finns det inte anledning att kräv fortlöpande
redovisning av så kallade nollvikariat.
Beträffande yrkandet om att entreprenören ska åläggas att köpa timvikarier från
kommunens resurspool så är ett sådant krav inte förenligt med det avtal som är
upprättat och överenskommet med entreprenören. Förenade Care AB har frihet
att driva verksamhet på det sätt som företaget bestämt och utvecklat metod för.
Underlag för beslut
Motion om nollvikarier och inköp av timvikarier hos entreprenör inom hemtjänst
och äldreboende i Föllinge
Tjänsteutlåtande daterat den 30 maj 2011
Kommunstyrelsens presidium 15 augusti 2011
Socialnämnden 21 juni 2011, § 103
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till motionen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 september 2011

Ks § 144 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000097

Motion om nollvikarier och inköp av timvikarier hos entreprenör inom hemtjänst
och äldreboende i Föllinge
___
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, och till det har kommit ett bifallsyrkande till
motionen.
Ordförande kommer att ställa dessa förslag mot varandra.
Efter proposition på grundförslaget mot bifallsyrkandet till motionen finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller grundförslaget, som föreslår avslag till
yrkandena i motionen.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för
eget yrkande.
_____
Katarina Rosberg, S, deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv
och lämnar därför möteslokalen.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 september 2011

Ks § 145

Sida
42

Dnr KS 2011-000132

Motion om strategi för medborgardialog
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige bifaller motionen om att ta fram en strategi för
utvecklad medborgardialog med hjälp av ny teknik.

Bakgrund
Mi Bringsaas, S, föreslår i en motion att Krokoms kommuns skall ta fram en
strategi för utvecklad medborgardialog med hjälp av ny teknik.
Sedan våren 2011 ingår Sara Strandberg (adm. chef) samt Åsa Sjödin
(kommunikatör) i ett nätverk inom SKL (Sveriges kommuner och landsting) för
att utveckla medborgardialog. Representanter från kommunens politiker finns
också med i ett nätverk för kommunpolitiker. Arbetet kommer under tidig höst
2011 att presenteras i. En strategi för hur Krokoms kommun vill utveckla
dialogen med medborgaren förväntas antas under 2012.
Nätverket för medborgardialog pågår fram till juni 2014.
I den kommunikationsplattform som förväntas antas under hösten finns tydliga
exempel på hur Krokoms kommun kommer att utveckla dialogen med
medborgaren exempelvis i arbetet med översiktsplanen samt att arbeta fram en
policy för sociala medier.
Krokoms kommun kommer således aktivt arbeta för att utveckla
medborgardialog parallellt med att utveckla kommunikationen med
medborgaren via olika kanaler.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 4 juli 2011
Motion till kommunfullmäktige – Mi Bringsaas (S)
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Mi Bringsaas, S.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 september 2011

Ks § 145

Sida
43

Dnr KS 2011-000132

Motion om strategi för medborgardialog
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige bifalla
motionen om att ta fram en strategi för utvecklad medborgardialog med hjälp av
ny teknik.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 september 2011

Ks § 146

Sida
44

Dnr KS 2011-000237

Yttrande om omfördelning av del av bidrag av bygdeavgiftsmedel, Tångeråsens
bygdegårdsförening
___
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen godkänner omfördelning av bidrag av bygdeavgiftsmedel för Tångeråsens bygdegårdsförening.
___

Tångeråsens bygdegårdsförening beviljades bygdeavgiftsmedel 2010 för inköp
av stolar med 49 567 kr samt 51 875 kr för installation av spisvakt samt
nödutgång.
Nu ansöks att omfördela 49 567 kr + 18 000 kr, totalt 67 567 kr. De
omfördelade pengarna önskas för energieffektivisering av bygdegården. De
åtgärder som behöver göras är nya isolerade dörrar, ackumulatortank för
värmepumpsystemet.
Krokoms kommun har inga invändningar mot den önskade omfördelningen.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Länsstyrelsen, samhällsenheten

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 september 2011

Ks § 147

Sida
45

Dnr KS 2011-000248

Svältkatastrofen i Afrika, uppmaning till Sveriges kommuner
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen anser att insamlingen inte är en primärkommunal
angelägenhet.

2

Kommunstyrelsens ledamöter gör en egen insamling, 736 kronor, som
sätts in på kontot ”Läkare utan gränser”. Kommunens invånare
uppmanas att skänka pengar till frivillig organisation.
____

Underlag för beslut
Hallsbergs kommun uppmanar Sveriges kommuner att skänka en krona per
invånare till Läkare utan gränsers arbete för de svältande på Afrikas horn.
Kommunstyrelsen anser att insamlingen inte är en primärkommunal
angelägenhet. Kommunstyrelsens ledamöter gör en egen insamling, 736
kronor, som sätts in på kontot ”Läkare utan gränser”. Kommunens invånare
uppmanas att skänka pengar till frivillig organisation.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens presidieberedning 29 augusti 2011
Hallsbergs kommun, Uppmaning
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Mikaela Munck af Rosenschöld, Mi Bringsaas, S, Christer Toft, S,
Jörgen Blom, V och Maria Söderberg, C.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Hallsbergs kommun

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 september 2011

Ks § 148

Sida
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Dnr KS 11900

Meddelanden
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

Dnr 3
Länsstyrelsen Jämtlands län: 110607, delta i det gemensamma
klimatarbetet i Jämtlands län!

2

Dnr 11
Naturvårdsverket: 110620, ny rapport om luftkvalitet - ’Luften i Sverige
2009’

3

Dnr 14
Trafikverket: 110607, ansökan om statlig medfinansiering (f.d.
statsbidrag) för år 2012

4

5

Dnr 22
Kommunala handikapprådet: 110509, sammanträdesprotokoll
Dnr 23
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 110429, rapporten ’Enkelt
avhjälpta hinder’

6

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 110503, pressmeddelande;
stark ekonomi i kommuner och landsting

7

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 110506, kallelse till ordinarie
kongress med SKL den 8-10 november 2011

8

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 110510, 310 val, 2010 års
kommun- och landstingsval

9

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 110518, information om
prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre 2011 - en
överenskommelse mellan staten och SKL

10

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: styrelsens beslut nr 4;
överenskommelse mellan staten och SKL om insatser för att samordna
vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2011

11

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 110617, styrelsens beslut nr 5;
förbundsavgift år 2012 till SKL
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13

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 110617, styrelsens beslut nr 7,
överenskommelse mellan staten och SKL om intensifierat samverkansarbete för barns och ungas psykiska hälsa
Dnr 24
Regionförbundet Jämtlands län: 110502, protokoll

14

Dnr 28
Jämtlands Gymnasieförbund: 110523, protokollsutdrag § 41 - ersättning
dagliga resor enligt en kontantmodell

15

Svenskt Näringsliv: 110621, unga företagare intervjuade

16

Jämtlands Gymnasieförbund: 110523, protokollsutdrag § 45 - avtal om
köp av utbildning mellan JGY och Travskolan Wången AB

17

SOS Alarm: 110616, brev angående uppmärksamheten i media

18

Valgamaa, Jämtlands län: 110812, protokoll från årsstämma

19

20

21

Dnr KS 07/169
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB: 110615,
utbetalning av ersättning enligt 5 kap. 1§ lag om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap
Dnr KS 07/243
Migrationsverket: 110628, redovisning av utbetalda medel enligt 26 §
förordningen (1990:927)
Dnr KS 08/026, 08/251
Diskrimineringsombudsmannen: 110621, förlikningsavtal

22

Dnr KS 08/156
Svenska ESF-rådet: 110615, beslut om utbetalning för programområde 2
ökat arbetskraftsutbud, period 1101 och 1102

23

Dnr KS 09/137
Länsstyrelsen i Stockholms län: 110419, årsrapport 2010 Nationella
minoriteter

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 september 2011

Ks § 148 (forts)

Sida
48

Dnr KS 11900

Meddelanden

24

Dnr KS 10/019
Bergsstaten: 110505, beslut till Aura Energy Limited angående
förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Grässlåtten nr
1

25

Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 110527,överklagan till
Förvaltningsrätten i Luleå angående förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Grässlåtten nr 1

26

Bergsstaten: 110622, beslut till Continental Precious Minerals angående
förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Nöjdfjället

27

Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 110623, yttrande till
Förvaltningsrätten i Luleå angående tillämpning av minerallagen
Grässlåtten nr 1

28

29

Dnr KS 10/019
Bergsstaten: 110711, beslut till Continental Precious Minerals angående
förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Lill-Juthatten
Dnr KS 10/019
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 110711, överklagan till
Förvaltningsrätten i Luleå angående förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Nöjdfjället

30

Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 110715, överklagan till
Förvaltningsrätten i Luleå angående förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Lill-Juthatten

31

Bergsstaten: 110727, beslut till Mawson Energi AB angående
förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Tallsjön nr 1

32

Förvaltningsrätten i Luleå: 110729, underrättelse angående tillämpning
av minerallagen Nöjdfjället och Lill-Juthatten

33

Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 110810, komplettering
till Högsta Förvaltningsdomstolen av överklagan enligt begäran

34

Förvaltningsrätten i Luleå: 110816, dom angående tillämpning av
minerallagen Grässlåtten nr 1
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Förvaltningsrätten i Luleå: 110816, beslut angående tillämpning minerallagen

36

Förvaltningsrätten i Luleå: 110816, beslut angående tillämpning minerallagen

37

Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 110822, överklagan till
Förvaltningsrätten i Luleå angående förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Tallsjön nr 1

38

Dnr KS 10/289
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg och kommunchef Ola
Skyllbäck: 110613, brev till Länsstyrelsen Jämtlands län angående Rakel

39

Dnr KS 11/005
Härjedalens kommun: 110608, protokollsutdrag Kf § 68 - åtgärder med
anledning av ny kollektivtrafiklag

40

Jämtlands läns landsting: 110823, kompletteringar i nya
kollektivtrafiklagen

41

Jämtlands läns landsting: 110823, beslut om kollektiv trafikmyndighet

42

Dnr KS 11/008
SmåKom: 110628, nyhetsbrev Juni 2011

43

Dnr KS 11/073
Jämtland Härjedalen Turism: 110718, medlemsbevis 2011

44

Dnr KS 11/084
Länsstyrelsen Jämtlands län: 110608 och 15, protokoll för
bygdeändamål

45

Dnr KS 11/088
Länstrafiken i Jämtlands län AB: 110823, protokoll

46

Dnr KS 11/142
Länstrafiken i Jämtlands län AB: 110608, trafikplan 2012
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Dnr KS 11/147
Bygg- och miljönämnden: 110519, protokollsutdrag Bom § 91 - förslag till
riksintresseanspråk för Åre Östersunds flygplats

48

Dnr KS 11/164, 11/153, 11/144
Förvaltningsrätten i Härnösand: 110615, beslut angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900), nu fråga om inhibition

49

Dnr KS 11/164
Kammarrätten i Sundsvall: 110809, beslut angående inhibition i mål om
laglighetsprövning

50

51

52

53

Den politiska majoriteten i Krokoms kommun: 110802, brev angående
inbjudan till stormöte den 7 augusti
Dnr KS 11/200
Länsstyrelsen Jämtlands län: 110630, beslut i bedömning avseende
miljöpåverkan i samband med reparationsåtgärder m.m. vid Långforsens
kraftstation i Långan
Dnr KS 11/217
Länsstyrelsen Jämtlands län: 110615, beslut i förmedling av statsbidrag
avseende verksamhet med personliga ombud för personer med psykisk
funktionsnedsättning
Dnr KS 11/232
Länsstyrelsen Jämtlands län: 110530, protokoll Tillsyn av överförmyndarnämnden i Krokoms kommun

Dnr KS 11/233
54 Länsstyrelsen Jämtlands län: 110705, rapport Bostadsmarknaden i
Jämtlands län 2011
Dnr KS 11/236
55 Fritidsledare/samordnare Lars Berggren: 110616,
verksamhetsbeskrivning fritidsgårdar 2010
_____
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Dnr KS 2011-000241

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat

1

Dnr KS 11/218
Avtal mellan Krokoms kommun och Krokoms
vägförening - föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning för vägar och grönområden i numera
begränsade delar av Krokoms samhälle.

Ks ordf

2

Dnr KS 11/223
Tillförordnad kommunchef, firmatecknare och besluts- Kommunchef
attestant under tiden 4 - 31 juli 2011.

3

Dnr KS 11/227
Avtal för konsultuppdrag angående Grönt centrum, Ås Kommunchef
2011-07-01--10-15.

4

Dnr KS 11/228
Samverkansavtal AmIT, Affärsnytta med IT, 2008-0801--2012-06-30.

Kommunchef

5

Dnr KS 11/229
Förnyade lån, 20 000 000 kr, hos Kommuninvest.

Ekonomichef

6

Dnr KS 11/230
Lån, 25 000 000 kr, hos Kommuninvest.

Ekonomichef

Dnr KS 11/235
Igångsättningstillstånd för upphandling av om- och
tillbyggnation för träningsskola på Dvärsätts skola.
_____

7
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