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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
25 januari 2012

Ks § 1

Sida 2

Dnr KS 2011-000038

Informationer
*

Mathias Holmlund, Länstrafiken

*

Ekonomi kollektivtrafik, Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Utökade låneramar, Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

KKIK, Kommunens kvalitet i korthet, Ola Skyllbäck, kommunchef, Sara
Strandberg, administrativ chef och Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Lägesrapport Grönt Centrum, Ola Skyllbäck, kommunchef och Kenneth
Karlsson, samhällsbyggnadschef

*

Fortsatt hantering av Regionbildningsfrågan, Maria Söderberg,
kommunstyrelsens ordförande
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 januari 2012

Sida 3

Dnr KS 2011-000281

Remiss - betänkandet Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet
SOU 2011:59
__
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna förnyat yttrande som är daterat den
25 januari 2012.
_____________________________________________________________
1

Bakgrund
Regeringen beslutade den 25 mars 2010 att tillkalla en särskild utredare med
uppgift att lämna förslag om hur procykliska variationer i kommuners och
landstings verksamheter kan förebyggas. Utredaren överlämnade i september
2011 sitt slutbetänkande till Regeringen. Betänkandet i sin helhet finns
tillgängligt på denna länk: http://www.regeringen.se/sb/d/14253/a/175028
Utredaren föreslår att kommuner och landsting får möjlighet att under vissa
förutsättningar spara sina överskott i lokala resultatutjämningsreserver som kan
användas för att klara balanskravet när intäktsutvecklingen är svag. Möjligheten
att bygga upp en sådan reserv finns inte i dagens regelverk. Förslaget innebär
att det, för att kunna tillföra medel, krävs ett resultat på mer än en procent av
skatter och generella statsbidrag för kommuner med ett positivt eget kapital
inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner, och ett resultat på mer än två
procent för kommuner med ett negativt eget kapital inklusive
ansvarsförbindelsen för pensioner (Krokoms kommun tillhör f.n den senare
kategorin).
Utredaren förslår också att kommuner och landsting ska besluta om särskilda
föreskrifter för god ekonomisk hushållning och för hanteringen av
resultatutjämningsreserven. De ska även utveckla den ekonomiska analysen i
årsredovisningen, bl.a. genom en särskild utvärdering av sin ekonomiska
ställning där hänsyn tas även till framtida pensionsåtaganden mm.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 2 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 januari 2012

Sida 4

Dnr KS 2011-000281

Remiss - betänkandet Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet
SOU 2011:59
__
Vidare föreslås ett centralt stabiliseringssystem för stöd i en krissituation.
Systemet föreslås innebära en garanti om en lägsta nominell utveckling av det
kommunala skatteunderlaget på 2,2%. (Den genomsnittliga utvecklingen för de
senaste 20 åren är 3,6% per år.) Tanken är att kommuner kan få ett bidrag från
en kommunstabiliseringsfond. Finansieringen av fonden sker genom att
kommuner och landsting betalar en årlig avgift på 0,15% av skatteunderlaget.
Utredaren framhåller att en alternativ och ur legitimitetsperspektiv mer rimlig
finansiering vore att i stället anpassa de generella statsbidragen. En sådan
lösning ligger dock utanför direktiven för utredningen.

Förändringarna föreslås träda i kraft 2013.
Kommunernas svar är frivilliga. Yttranden ska ha inkommit till
Finansdepartementet senast den 13 januari 2012. För Krokoms kommun
lämnas preliminärt svar efter kommunstyrelsens presidiemöte den 2012-01-10.
Detta kompletteras med kommunstyrelsens beslut efter dess möte den 201201-25 i det fall några ändringar gjorts vid sammanträdet.
Se även separat sammanfattning av betänkandet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande
Yttrande – förslag
Sammanfattning (motsv. sammanfattning i betänkandet)
Betänkande (SOU 2011:59)

2012-01-09
2012-01-09
2012-01-09
2011-09-15

Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar att kommunstyrelsen avvisar förslaget på ett
stabiliseringssystem inklusive en kommunstabiliseringsfond. Kommunen
avvisar även den tänkta kommunala finansieringen av ett sådant system.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 januari 2012

Ks § 2 (forts)

Sida 5

Dnr KS 2011-000281

Remiss - betänkandet Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet
SOU 2011:59
__
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, och till det har kommit ett ändringsyrkande.
Ordförande kommer att ställa dess förslag mot varandra.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget mot ändringsyrkandet finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet.
_____
Paragrafen justeras omedelbart.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Finansdepartementet
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 januari 2012

Ks § 3

Sida 6

Dnr KS 2012-000026

Remiss "Skolplan för Jämtlands Gymnasieförbund 2012-2015"
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen har diskuterat sig fram till en del förslag till förändringar.
Se under rubriken Yrkanden/förslag. I övrigt tycker kommunstyrelsen att
”Skolplan för lustfyllt och livslångt lärande 2012-2015” är bra.
____

Underlag för beslut
Jämtlands Gymnasieförbund ska skapa en ny skolplan för lustfyllt och livslångt
lärande som ska gälla åren 2012-2015. Skolplanen syftar till att visa hur
gymnasiesärskolan och gymnasieskolans verksamheter ska utvecklas och hur
de nationella målen i läroplanen ska uppnås. Skolplanen är till för elever,
föräldrar, personal och samhället i övrigt.
Styrgruppens förslag är utsänt på remiss till förbundets medlemskommuner för
synpunkter.
Underlag för beslut
Remiss ”Skolplan för Jämtlands Gymnasieförbund 2012-2015
Presidiets förslag till beslut
Yrkanden/förslag
Förslag som kommer fram under diskussion vid kommunstyrelsen är
*

Under Kunskap
IT är ett naturligt verktyg i elevernas lärande. Gymnasieförbundet har i
uppdrag att utbilda och ge eleverna goda IT-kunskaper

*

Under Kunskap
Mål: Varje elev känner till betygskriterierna och ska ha möjlighet att
uppnå minst godkända betyg.

*

Planen i sin helhet ska utvärderas 2015.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 januari 2012

Ks § 3 (forts)

Sida 7

Dnr KS 2012-000026

Remiss "Skolplan för Jämtlands Gymnasieförbund 2012-2015"
*

Under Trygghet/Respekt
”…..främlingsfientlighet och kränkande språkbruk och behandling”.

*

Målen är mer som visioner. Målen ska vara mätbara.

*

Noteras att parterna inte har fått information om remissen, i enlighet med
direktionens beslut.

_____
Paragrafen justeras omedelbart.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Jämtlands Gymnasieförbund

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 januari 2012

Sida 8

Dnr KS 2012-000020

Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar, enligt socialnämndens förslag, om en fast
årsavgift för tillsyn över receptfria läkemedel, inklusive ett kontrollbesök
som görs planenligt var tredje år, som uttas med 1.550 kronor per år.
2
Årsavgiften tas ut från och med den 1 april 2012.
3
En ordentlig utvärdering görs av taxan, enligt socialnämndens förslag,
inom två år.
_________________________________________________________
Bakgrund
Den 1 november 2009 trädde den nya lagen om handel med receptfria
läkemedel i kraft. Samtidigt upphävdes lagen (2007:1455) om detaljhandel med
nikotinläkemedel.
Enligt 20 § lagen om handel med receptfria läkemedel ska kommunen
kontrollera efterlevnaden av lagen och de föreskrifter som meddelats med stöd
av lagen.
Enligt 23 § lagen om handel med receptfria läkemedel får kommunen för sin
kontroll ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel i enlighet med självkostnadsprincipen.
Paragrafen justeras omedelbart.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterad den 28 december 2011
Bilaga 1. Cirkulär 10:28, Alternativ 1, Sveriges kommuner och Landsting
Bilaga 2. Specifikation över vad som ingår i årsavgiften. Kostnad för kontroll
samt kostnad för administration.
Socialnämnden 17 januari 2012, § 1
Yrkanden/förslag
Mikaela Munck af Rosenschöld, C, vill i tilläggsyrkande att en ordentlig
utvärdering görs av taxan, enligt socialnämndens förslag, inom två år.
Yttrar sig gör också Rolf Lilja, S.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 januari 2012

Ks § 4 (forts)

Sida 9

Dnr KS 2012-000020

Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta,
enligt socialnämndens förslag, om en fast årsavgift för receptfria läkemedel,
inklusive ett kontrollbesök som görs planenligt var tredje år, som uttas med
1.550 kronor per år. Årsavgiften tas ut från och med den 1 april 2012. Till det
har kommit ett tilläggsyrkande om att en ordentlig utvärdering görs av taxan,
enligt socialnämndens förslag, inom två år.
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget tillsammans med
tilläggsyrkandet.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget, tillsammans med tilläggsyrkandet, finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 januari 2012

Ks § 5

Sida 10

Dnr KS 2011-000330

Revidering av taxa för Krokoms kommuns offentliga kontroll av livsmedel även
timavgift, livsmedelskontroll
___
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige fastställer, enligt bygg- och miljönämndens förslag, att
timavgift för normal offentlig kontroll och godkännandeprövning inom
livsmedelsområdet ska vara 962 kr och gälla från och med 1 april 2012.

2

Kommunfullmäktige fastställer, enligt bygg- och miljönämndens förslag, att
bygg- och miljönämndens timavgift för extra offentlig kontroll och
registrering inom livsmedelsområdet ska vara 851 kr och gälla från och
med 1 april 2012.
_____

Bakgrund
Grunden för hur den offentliga kontrollen över livsmedelsföretagen finansieras
ges i Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
(avgiftsförordningen) och artiklarna 26-29 i förordning (EG) nr 882/2004
(kontrollförordningen). Kontrollförordningen anger de grundläggande kraven på
hur avgiftssystemet ska vara utformat och vilka kostnader som får finansieras
med avgifter. Systemet ska ge full avgiftsfinansiering och vara riskbaserat. Den
svenska avgiftsförordningen anger en skyldighet att ta ut avgifterna för att
fullgöra kontrollförordningens krav. Avgiftsförordningen anger också vilka typer
av avgifter som kontrollmyndigheten, bygg- och miljönämnden i Krokoms
kommun, ska ta ut. Dessa avgifter är den årliga kontrollavgift som alla
livsmedelsföretagare ska betala, avgift för extra kontroll till följd av bristande
efterlevnad av regelverket, godkännande- och registreringsavgift för att driva
livsmedelsverksamhet samt avgift för bemanning vid slakterier, stycknings- och
vilthanteringsanläggningar.
Den årliga kontrollavgiften ska betalas efter ett särskilt beslut av
kontrollmyndigheten. För lokala kontrollmyndigheter gäller även att avgiften ska
fastställas efter en taxa som har beslutats av kommunfullmäktige.
Timavgiften (timtaxan) ska beslutas av kommunfullmäktige och beräknas så att
principen om tillräckliga finansiella resurser för kontrollen beaktas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 januari 2012

Ks § 5 (forts)

Sida 11

Dnr KS 2011-000330

Revidering av taxa för Krokoms kommuns offentliga kontroll av livsmedel även
timavgift, livsmedelskontroll
___
Genom en översyn av livsmedelstaxan och timavgiften har bygg- och
miljönämnden fått en bättre bild av vilka kostnader som nämnden har för
kontroll och tillsyn inom livsmedelsområdet. I samband med detta har nämnden
även tagit fram kostnadstäckningsgraden för livsmedelskontrollen och för
livsmedelsverksamheten, vilket nämnden fått i uppdrag av kommunfullmäktige
att genomföra. Nämnden har använt sig av SKL:s modell för beräkning av
timavgift, se bilaga.
Beredande förslag
Tjänsteyttrande daterad 15 december 2011
Bygg- och miljönämnden 15 december 2011, § 216
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Owen Laws, Mp.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige fastställa
att timavgift för normal offentlig kontroll och godkännandeprövning inom
livsmedelsområdet ska vara 962 kr och att timavgift för extra offentlig kontroll
och registrering inom livsmedelsområdet ska vara 851 kr. Taxan gäller från och
med 1 april 2012.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 januari 2012

Ks § 6

Sida 12

Dnr KS 2012-000017

Utökning av kommunens låneramar
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar om utökade låneramar för 2012 från
160 mkr till maximalt 200 mkr. Vad gäller budgetramar för tiden från 2013
och framåt behandlas det i budgetberedningen inför 2013 och anges i
budget 2013—2015.
_____________________________________________________________
Bakgrund
I rambudget för år 2012—2014, sidan 2, beslutspunkt 4, finns angivet vilket
låneutrymme kommunfullmäktige beslutat om för 2012. Under hösten 2011
fattades en muntlig överenskommelse mellan Krokoms kommun och Jämtlands
Läns Landsting om att kommunen ska förvärva fastigheter i Ås; Torsta och
Rösta, på vilka det bedrivs bl.a. Naturbruksutbildning. Köpeskillingen är satt till
drygt 27 mkr. Därutöver finns investeringsbehov i fastigheterna på uppskattningsvis 10 mkr. Övertagandet är planerat att ske vid halvårsskiftet 2012.
Ytterligare förvärv av fastighet i centrala Krokom kan också komma att innebära
investeringar. Mot bakgrund av detta föreslås att kommunens låneramar för
2012 utökas till 200 miljoner kronor (nuvarande beslutad nivå för 2012 är 160
mkr).
Underlag för beslut
Rambudget 2012, beslut i kommunfullmäktige 16 juni 2011
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget som föreslår kommunfullmäktige besluta
om utökade låneramar för 2012 från 160 mkr till maximalt 200 mkr. Vad gäller
budgetramar för tiden från 2013 och framåt behandlas det i budgetberedningen
inför 2013 och anges i budget 2013—2015.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 januari 2012

Ks § 7

Sida 13

Dnr KS 2011-000096

Motion - Uppföljning av kontaktmannaskap inom Krokoms kommuns
äldreboende
_
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige besvarar yrkandet, om brukare, med att alla brukare
har en eller flera kontaktpersoner och att vid inflyttning/ankomstsamtal
informeras brukare/anhöriga om kontaktmannaskapet.

2

Besvarar yrkandet, om att dokumentera alla samtal/träffar mellan
kontaktperson och brukare/anhörig som rör just kontaktmannaskapet, med
att dokumentation sker enligt SOSFS 2006:11 ”Grunderna för systematiskt
kvalitetsarbete” gällande området ”handläggning och dokumentation mm
av ärenden som berör enskilda”.
___________________________________________________________
Bakgrund
Jessika Svensson (V) yrkar i motion att Krokoms kommun följer upp
kontaktmannaskapet genom årlig brukarenkät, samt att tillsynerna ser över att
- Alla brukare har en kontaktperson.
- Anhöriga och brukaren vet vem denna är, t ex kan namn och foto finnas på
rummet.
- Det finns bokfört antal samtal/träffar mellan kontaktperson/brukare-anhörig
som rör just kontaktmannaskapet.
Alla brukare inom Krokoms kommuns äldreboenden har en eller flera
kontaktpersoner. Inget av kommunens äldreboenden har foton på
kontaktpersonerna på rummen men på Blomstergården och Hällebo finns
namnet på kontaktpersonen angivet. Solbacka kommer inom kort att göra lika.
Alla samtal som gäller brukarens vård och omsorg dokumenteras. Kontakter
mellan kontaktperson och anhörig som genomförs vid t ex vårdplaneringar
dokumenteras enligt gällande rutiner – HSL/SoL. Övriga kontakter som tas
gällande löpande vård och omsorg dokumenteras i genomförandeplan samt om
ärendet är av övrig informationskaraktär i undersköterskornas rapportblad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 januari 2012

Ks § 7 (forts)

Sida 14

Dnr KS 2011-000096

Motion - Uppföljning av kontaktmannaskap inom Krokoms kommuns
äldreboende
_
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 28 november 2011
Motion angående uppföljning av kontaktmannaskap inom Krokoms kommuns
äldreboenden
Socialnämnden 6 december 2012, § 156
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besvara
motionen med att alla brukare har en eller flera kontaktpersoner och att vid
inflyttning/ankomstsamtal informeras brukare/anhöriga om kontaktmannaskapet
samt att dokumentation sker enligt SOSFS 2006:11 ”Grunderna för
systematiskt
kvalitetsarbete” gällande området ”handläggning och dokumentation m m av
ärenden som berör enskilda”.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 januari 2012

Ks § 8

Sida 15

Dnr KS 2011-000222

Motion angående möjligheterna att själv, och/eller tillsammans med
näringslivet/turistorganisationer/föreningslivet, ta över S/S Thomée från
Östersunds kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige avslår motionen.
___________

Bakgrund
Vänsterpartiet i Krokom har inkommit med en motion där man vill att Krokoms
kommun utreder möjligheterna att själv, och /elller tillsammans med
näringslivet/turistorganisationer/föreningslivet, ta över S/S Thomée från
Östersunds kommun.
Frågan har utretts som redovisas nedan;
Investeringskostnad : S/S Thomée beräknas säljas till högstbjudande i en
öppen eller sluten upphandling. Den har idag ett skrotvärde på 900.000 kr,
men enligt expert i branschen så betingar den ett värde av några miljoner på
den öppna marknaden.
Driftskostnad: En beräkning som Östersunds kommun gjort lyder så här:
Thomée kostar ca 650 000- 750 000 kronor per år i drift för kommunen.
Omsättningen har varit ca 1,25 miljoner där 650 000 kr varit ett driftsbidrag från
kultur- och fritidsnämnden, intäkterna har legat på ca 600 000 kr, med
trafik startad i Badhusparken.
Eftersom det är passagerartrafik så är regelverket ganska omfattande.
Driftsansvarig organisation blir ju redare för båten och måste ha en godkänd
säkerhetsorganisation samt ha ett säkerhetsledningssystem (ISM Code som all
skeppstrafik har). Administrationen runt båten är ganska betungande. För att
kunna få in ovanstående intäkter krävs cirka 0,5 tjänst inklusive
administration, marknadsföring, kontakter med Trafikverket etc. Detta då med
en centralt belägen startplats som Badhusparken i Östersund.
All personal på båten skall vara behöriga. Från jungmän till skeppare. Det är
särskilt svårt att få tag på behöriga maskinister. Östersund har de senaste två
åren hyrt in maskinist från Stockholm eftersom det inte finns tillräckligt många
lokalt. Två av deras maskinister är 68 respektive 74 år gamla och lär knappast
vara intresserade i särskilt många år till.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 januari 2012

Ks § 8 (forts)

Sida 16

Dnr KS 2011-000222

Motion angående möjligheterna att själv, och/eller tillsammans med
näringslivet/turistorganisationer/föreningslivet, ta över S/S Thomée från
Östersunds kommun
Trafikverket (Sjöfartsavdelningen) certifierar både båt och organisation.
Inspektioner av båten sker varje år enligt en "periodlista", dvs man går igenom
olika punkter i båten.
Om Krokoms kommun skulle ta över driften behövs bla ett
passagerarfartygscertifikat av Trafikverket. Det får man efter att de har
inspekterat rederiets organisation och ISM Code.
Löpande underhåll för att klara Trafikverkets inspektioner är ca 150 000 kr per
år. Tillkommer kosmetiskt underhåll som bedöms vara ca 1 miljon på en
femårsperiod.
En sak som är bra att veta är att även organisationen runt S/S Östersund har
svårt att få tag på behörig personal. Det är nog nyckelfrågan i det här fallet.
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yttrar sig.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
motionen.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller grundförslaget.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 januari 2012

Sida 17

Dnr KS 2011-000211

Motion angående barnfattigdom
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar, enligt socialnämndens förslag, att avslå
förslaget att generellt bevilja bistånd till skolbarn för inköp av dator då
behovet får bedömas i varje enskilt fall med hänsyn till barnperspektivet.
2
Kommunfullmäktige beslutar, enligt socialnämndens förslag, avslå
förslaget om rätt för familjer med barn över 15 år inneha moped till
ett värde av 10 000 kronor utan krav på att den skall realiseras då behovet
får bedömas i varje enskilt fall med hänsyn till barnperspektivet.
3
Kommunfullmäktige beslutar, enligt socialnämndens förslag, besvara
förslaget om extra bistånd med att behovet redan bedöms, i varje
enskilt fall, med hänsyn till barnperspektivet.
_________________________________________________________
Bakgrund
Judith Hult (S) yrkar i motion att det i socialnämndens ”Riktlinjer och vägledning
för ekonomiskt och övrigt bistånd” ska anges att familjer där barn stadigvarande
bor ska beviljas bistånd för inköp av dator, familjer med barn över 15 år ska ha
rätt att inneha moped till ett värde av 10 000 kronor samt att extra bistånd till
julklappar ska utgå till barnfamiljer som är beroende av försörjningsstöd.
I Socialstyrelsens riktlinjer finns inga rekommendationer specifikt för julklappar
eller andra presenter. Generellt är tanken med försörjningsstöd att det ska vara
ett kortsiktigt och tillfälligt behov. Vid långvariga behov påverkas å andra sidan
hushållet av att under lång tid ha avstått från allt som inte är direkt nödvändigt.
En annan aspekt vid bedömningen om extra försörjningsstöd till julklappar är att
vi lever i ett mångkulturellt samhälle vilket innebär att man enligt likställighetsprincipen behöver ta hänsyn till andra högtider än julen.
Om behovet av ekonomiskt bistånd bedöms överstiga tre sammanhängande
månader eller om det finns andra särskilda skäl bör möjligheten att realisera
eventuella tillgångar påverka rätten till ekonomiskt bistånd. En tillgång bör dock
endast påverka rätten till bistånd om det har ett betydande värde och om
överskottet vid en försäljning motiverar åtgärden. Kapitalvaror som vanligtvis
finns i ett hem, t ex TV, video, stereo och dator bör i regel inte påverka rätten till
ekonomiskt bistånd om varornas värde är skäligt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 9 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 januari 2012

Sida 18

Dnr KS 2011-000211

Motion angående barnfattigdom
En tillgång som den biståndssökande inte vill sälja kan vara skäl att neka
ekonomiskt bistånd men kommunens yttersta ansvar enligt 2 kap 2 § SoL
kvarstår alltid. Det innebär att socialtjänsten i normalfallet inte kan vägra att
tillgodose akuta hjälpbehov med hänvisning till att den enskilde kan sälja sina
tillgångar.
Av länets kommuner är det endast Ragunda kommun som har riktlinjer gällande
ekonomiskt bistånd till barnfamiljer som får extra bistånd till julklappar. Övriga
kommuner gör individuella bedömningar i varje enskilt fall.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 17 november 2011
Motion angående barnfattigdom
Socialnämnden 6 december 2011, § 159
Yrkanden
Christer Toft, S, yrkar bifall till motionen.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår avslag på punkt 1 och 2 i
motionen samt besvarande av punkt 3 i motionen. Till grundförslaget har
kommit yrkanden om bifall till motionen.
Ordförande kommer att ställa förslagen mot varandra.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget, avslag på punkt 1 och 2 i motionen samt
besvarande av punkt 3 i motionen mot bifall till motionen, finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 9 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 januari 2012

Sida 19

Dnr KS 2011-000211

Motion angående barnfattigdom
Reservation
Socialdemokraterna anmäler gruppreservation till förmån för eget förslag.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 januari 2012

Ks § 10

Sida 20

Dnr KS 2011-000303

Medborgarförslag - Förändring av arbetet vid fördelning av bygdemedel
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige anser att nuvarande beslutsordning med
idrottsalliansen som rådgivande, avseende ansökningar med anknytning
till idrott, och kommunstyrelsen som prioriterande inför Länsstyrelsens
beslut fungerar bra.

2

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget att
idrottsalliansen har slutgiltigt ansvar för fördelning av bygdemedel med
anknytning till idrott.

Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit från Leopold Schill den 19 oktober 2011.
Idrottsalliansen tillsammans med kommunens idrottssamordnare gör ett
förtjänstfullt arbete med att prioritera bland alla bygdemedels-ansökningar med
anknytning till idrotts- och friluftsliv. Förslagsställaren vill att idrottsalliansens
prioritering av bygdemedel för idrott ska gälla och att alliansen ansvarar för
fördelningen av bygdemedel till idrott gentemot kommunstyrelsen. Förslaget är
att idrottsalliansens prioritering inte får ändras av kommunstyrelsen.
Förslagsställaren ger som exempel att kommunstyrelsen 2010 fördelade
375.000 kr till en pistmaskin i en förening utan att idrottsalliansen tillfrågats.
Idrottsalliansens prioriteringar fick därför lite gehör i kommunstyrelsen.
Underlag för beslut
Prioritering av ansökta bygdemedel sker enligt en policy som senast
reviderades 2010 och antogs av kommunfullmäktige 9 juni 2010. Det är sällan
som kommunstyrelsen gör förändringar av tjänstemännens förslag till
prioritering. Bygdemedelsansökningarna överstiger vida de medel som årligen
tilldelas. År 2011 tilldelades de tre olika geografiska områdena i Krokoms
kommun totalt 3,5 miljoner kr av bygdeavgiftsmedel och ansökningarna
motsvarade 12,5 miljoner kr. Det innebär att de många bygdemedelsansökningarna, som alla är väl motiverade, måste vägas noggrant mot
varandra. Många ansökningar får lägre tilldelning än den begärda och 2/3 av
ansökningarna måste avslås på grund av brist på medel. Någon speciell pott
för idrott finns inte.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 januari 2012

Ks § 10 (forts)

Sida 21

Dnr KS 2011-000303

Medborgarförslag - Förändring av arbetet vid fördelning av bygdemedel
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta
nuvarande beslutsordning med idrottsalliansen som rådgivande, avseende
ansökningar med anknytning till idrott, och kommunstyrelsen som prioriterande
inför Länsstyrelsens beslut fungerar bra. Kommunfullmäktige beslutar att avslå
medborgarförslaget att idrottsalliansen har slutgiltigt ansvar för fördelning av
bygdemedel med anknytning till idrott.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 januari 2012

Ks § 11

Sida 22

Dnr KS 2011-000116

Medborgarförslag - Ett levande centrum i Krokom!
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget, enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag, med att kommunen delar förslagsställarnas
uppfattning om en samlingslokals betydelse för orten. En naturlig plats för
spontana och organiserade möten såväl inomhus som utomhus är det
som man upplever som ortens centrum.
Ett sådant centrum, där många människor rör sig idag är området i
anslutning till butikerna vid Genvägen. Då kommunen helt nyligen har
förvärvat före detta Konsumfastigheten har möjligheter att utveckla
området uppstått. Här kan på sikt inrymmas lokaler med kulturaktiviteter.
En lokalutredning skall göras för Krokoms centrum.
En allaktivitetshall finns redan i Krokom (Krokomshallen).

Kommunstyrelsens beslut
1

Ungdomskulturrådet, elever från Nyhedens skola med flera unga, inbjuds till
träffar om Krokoms centrum.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om en samlingspunkt i
Krokoms centrum.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 13 december 2011, § 117
Yrkanden/förslag
Mikaela Munck af Rosenschöld, C, vill i tilläggsyrkande att ungdomskulturrådet,
elever från Nyhedens skola med flera unga, inbjuds till träffar om Krokoms
centrum.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V, Mi Bringsaas, S och Christer Toft, S.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 januari 2012

Ks § 11 (forts)

Sida 23

Dnr KS 2011-000116

Medborgarförslag - Ett levande centrum i Krokom!
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besvara
medborgarförslaget enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. Till det har
tillkommit ett tilläggsyrkande.
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget tillsammans med
tilläggsyrkandet.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget tillsammans med tilläggsyrkandet finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 januari 2012

Sida 24

Dnr KS 2011-000357

Löneadministrativa rutiner, revisionsrapport
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar att lämna svar till PwC Kommunal sektor i
enlighet med skrivelse den 5 januari 2012 ”Yttrande angående genomförd
granskning av löneadministrativa rutiner”.
_______________________________________________________________
Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Krokoms kommun har PwC
genomfört en granskning av lönehantering med avseende på förberedelser till
och utbetalning av löner. Revisionsfrågan har utgått ifrån ”Är den interna
kontrollen kring lönehanteringen tillfredsställande?”
Efter genomförd granskning har PwC gjort en sammanfattning av sina
bedömningar i revisionsrapporten den 11 november 2011 ”Löneadministrativa
rutiner Krokoms kommun”. PwC begär yttrande från kommunstyrelsen till den
31 januari 2012.
I skrivelse den 5 januari 2012 ”Yttrande angående genomförd granskning av
löneadministrativa rutiner” kommenteras revisionsrapporten med förslag på
förbättringsåtgärder i den löneadministrativa hanteringen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 5 januari 2012
Skrivelse den 5 januari 2012 ”Yttrande angående genomförd granskning av
löneadministrativa rutiner”
Revisionsrapport den 11 november 2011 ”Löneadministrativa rutiner Krokoms
kommun”

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 januari 2012

Ks § 12 (forts)

Sida 25

Dnr KS 2011-000357

Löneadministrativa rutiner, revisionsrapport
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta att
lämna svar till PwC Kommunal sektor i enlighet med skrivelse den 5 januari
2012 ”Yttrande angående genomförd granskning av löneadministrativa rutiner”.
_____

Kopia

Justerandes signatur

PwC kommunal sektor, Anneth Nyqvist, Box 294, 831 23
Östersund
Kommunens revisorer
Gunilla Sundqvist, personalchef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 januari 2012

Ks § 13

Sida 26

Dnr KS 2011-000371

Uppföljningsansvar för vissa ungdomar under 20 år
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att ha uppföljningsansvaret för vissa ungdomar under 20 år.
____
___

Bakgrund
Socialnämnden har inkommit med en begäran om att kommunstyrelsen ger
nämnden i uppdrag att ha uppföljningsansvaret för vissa ungdomar under 20 år.
Socialnämnden kommer i sin tur att överlämna uppdraget till arbetsmarknadsenheten.
Underlag för beslut
Revisionsrapport ”Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet”
Socialnämndens beslut 6 december 2011, § 158
Kommunstyrelsens presidium, förslag till beslut
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Owen Laws, Mp, Christer Toft, S och Rolf Lilja, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen ge
socialnämnden i uppdrag att ha uppföljningsansvaret för vissa ungdomar under
20 år.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 januari 2012

Ks § 14

Sida 27

Dnr KS 2012-000022

Samarbete, kring uranfrågan, med kommuner i länet
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen avsätter 25.000 kronor för att gemensamt, med
kommunerna runt Storsjön, kunna ta fram en samhällsekonomisk och
miljömässig analys om konsekvenser av uranbrytning i området.

2

Medel tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Bakgrund
De fyra kommunerna som gränsar till Storsjön har gemensamt diskuterat att
avsätta 25.000 kronor vardera, till en grundplåt, för att kunna ta fram en
samhällsekonomisk och miljömässig analys om konsekvenser av uranbrytning i
området.
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Rolf Lilja, S, Jörgen Blom,V, Mikaela Munck af Rosenschöld, C
och Maria Söderberg, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen avsätter
25.000 kronor för att gemensamt, med kommunerna runt Storsjön, kunna ta
fram en samhällsekonomisk och miljömässig analys om konsekvenser av
uranbrytning i området. Medel tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Hans Morén, ekonom
Berg, Åre och Östersunds kommuner

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 januari 2012

Ks § 15

Sida 28

Dnr 2011-000362

Medverkan i länsgemensam LUPP-enkät 2012
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen godkänner att LUPP-enkät 2012 genomförs.

2

Kommunchefen får i uppdrag att hålla i arbetet med LUPP-enkäten, i
kommunen.

3

Kostnaderna för LUPP-enkäten tas ur barn- och utbildningsnämndens
budget.

Bakgrund
Regionförbundet Jämtlands län har tillskrivit kommunerna med en förfrågan om
medverkan i genomförande av Ungdomsstyrelsens LUPP-enkät 2012 samt
medverka i en länsgemensam analys och rapport om detta. Förkortningen
LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken.
Barn- och utbildningsnämnden, i Krokoms kommun, är positiv och kommer att
stå för kostnaderna.
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, Maria Söderberg, C och Owen Laws, Mp, yttrar sig.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen godkänna
att LUPP-enkät 2012 genomförs. Kommunchefen får i uppdrag att hålla i
arbetet med LUPP-enkäten, i kommunen.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Regionförbundet Jämtlands län
Barn- och utbildningsnämnden
Ola Skyllbäck, kommunchef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 januari 2012

Ks § 16

Sida 29

Dnr KS 2012-000025

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
Dnr KS 11/062
Listor över färdtjänstbeslut 111201-111231

Färdtjänsthandläggare

1

Dnr KS 11/159
Avtalshandlingar, Tydligt medlemsansvar i Kommuninvest

Ks ordförande

2

Dnr KS 12/007
Öppethållande av kommunförvaltningen i anslutning
till helgdagar 2012

Kommunchef

3

Dnr KS 12/008
Uppräkning ersättning till förtroendevalda i Krokoms
Kommun fr o m 2012

Personalchef

4

Dnr KS 12/009
Ordförandebeslut 120111, bidrag till Röda Korset,
Mötesplats Kupan

Ks ordförande

5

Dnr KS 12/023
Ordförandebeslut 120116, föreningsbidrag till Hemvärnets föreningsverksamhet

Ks ordförande

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 januari 2012

Ks § 17

Sida 30

Dnr KS 2012-000024

Meddelanden
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

2

Dnr 23
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: styrelsens beslut nr 16,
111216, Överenskommelse mellan staten och SKL om sammanhållen
vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012
Dnr 28
Jämtlands Gymnasieförbund: protokollsutdrag 111205, § 106, Operativt
program för livslångt lärande

3

Svenskt Vatten: kan det som hände i Östersund och Skellefteå hända i
din kommun i vinter? Riskanalys

4

Jämtlands Räddningstjänstförbund: protokollsutdrag 111222, § 37,
uppdra till Östersunds kommun att påbörja projektering av Furulunds
övningsområde

5

Svenska Röda Korset: brev 111216, utmanar Sveriges kommuner att
avge tre nyårslöften

6

Kommunal: rapport 111216, om äldreomsorgen

7

Dnr KS 07/243
Migrationsverket: skrivelse 111219, Ändrad rutin för anvisning av ensamkommande barn

8

Dnr KS 08/156
Svenska ESF-rådet: 111209, beslut om utbetalning, period 2011-07,
Pilotmodell för företagshälsovård i Jämtlands län

9

Justerandes signatur

Svenska ESF-rådet: 111209, beslut om utbetalning, period 2011-08,
Pilotmodell för företagshälsovård i Jämtlands län

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 januari 2012

Ks § 17 (forts)

Sida 31

Dnr KS 2012-000024

Meddelanden
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11

12

13

14

Dnr KS 09/204
Östersunds Tingsrätt: dom 111222, Ansökan om tillstånd att anlägga
och driva en ny kraftstation vid Hissmofors kraftverk, nu fråga om
fastställelse av bygde- och fiskeavgifter samt ställande av säkerhet för
deponering av avfall, samt rättelse/komplettering daterad 120111 till
domen, sidan 3
Dnr KS 10/019
Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 111221, Samråd enligt miljöbalken
om ändring av provborrningsarbeten inom undersökningstillstånd
Hotagen nr 1, Krokoms kommun
Dnr KS 10/019
Kommunstyrelsens ordförande: yttrande 120111 ang samråd enligt
miljöbalken om ändring av provborrningsarbeten inom
undersökningsområdet Hotagen nr 1, Krokoms kommun
Dnr KS 11/005
Länstrafiken: 111205, information inför ny lag om regional kollektivtrafikmyndighet
Dnr KS 11/008
Småkom: nyhetsbrev november 2011

15

Småkom: viktigt uttalande 111215, De regionala högskolorna viktiga för
regional utveckling

16

Småkom: nyhetsbrev december 2011

17

18

Justerandes signatur

Dnr KS 11/200
Kammarkollegiet: brev 111223 till Östersunds Tingsrätt ang ansökan om
tillstånd till ny kraftverksdamm samt ändring av utformningen av Långfors
kraftstation samt ansökan om godkännande av fångdamm i Långan
Bygg- och miljöchef Anna Holmer: yttrande 111228 till Östersunds
Tingsrätt ang ansökan om tillstånd enligt miljöbalken om uppförande av
ny jorddamm samt nytt intag till stationen Långfors kraftverk

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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25 januari 2012
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Meddelanden
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Dnr KS 11/226
Jämtlands Gymnasieförbund: protokollsutdrag 111205, § 107,
Etablering av och delägande i Grönt Center AB

20

Dnr KS 11/238
Jämtlands Räddningstjänstförbund: protokollsutdrag 111222, § 35,
Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

21

Dnr KS 11/292
Länsstyrelsen Jämtlands län: 111207, beslut ang önskemål om att
omfördela del av bidrag av bygdeavgiftsmedel till Almåsa Alpina Klubb

22

Dnr KS 11/321
Östersunds tingsrätt: 111215, dom avseende prospekteringsarbeten på
fastigheten Viken 1:8, Bergs kommun

23

24

Dnr KS 11/365
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten: brev 111208, information
om förändrad service i Krokoms kommun, brev 111212 från kommunstyrelsens ordförande om begäran om möte samt anteckningar från telefonmöte mellan Försäkringskassan och kommunstyrelsens ordförande
och kommunchefen
Dnr KS 11/366
Jämtlands läns landsting: mötesreferat 111117, Ny hälso- och
sjukvårdspolitik

Dnr KS 11/370
Jämtlands Gymnasieförbund: protokollsutdrag 111205, § 72, Verksamhetsplan 2012/2013 och Budget 2012 med flerårsplan
_____

25

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

