KROKOMS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1

Sammanträdesdatum

20 februari 2013
Plats:

Almdalen, Apotekshuset, Krokom

Datum och tid:

Onsdagen den 20 februari 2013, kl 08.30-17.35

Beslutande:

Maria Söderberg, C, ordf
Lisa Sallin, M
Rolf Lilja, S
Ulf Jonasson, C
Cristine Persson, C, tjg ers för Mikaela Munck af Rosenschöld, C
Owen Laws, MP
Jonne Danielsson, FP, tjg ers för Agneta Gabrielsson, FP
Eva Ljungdahl, MP, tjg ers för Kjell Sundholm, KD
Maria Jacobsson, S
Christer Toft, S, ej §§ 33-37
Eva Handmark, S, ej §§ 33-37
Mi Bringsaas, S
Jörgen Blom, V
Övriga
deltagande:

Ola Skyllbäck, kommunchef
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare
Göte W Swén, M, ej tjg ers, Yvonne Rosvall, S, ej tjg ers

Utses att justera:

Lisa Sallin och Maria Jacobsson

Justeringens
plats och tid:

Kommunhuset, Krokom, kansliet §§ 20, 21, 23, 32 omedelbara
§§ 18, 19, 22, 24-31, 33-37 justeras 27 februari 2013

Underskrifter

Sekreterare:

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

Ordförande:

………………………………….
Maria Söderberg

Justerande:

…………………………………. ……………………………
Lisa Sallin
Maria Jacobsson

Paragrafer:

18-37

ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare:

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Utses
att justera
Organ:
Sammanträdesdatum
Plats
och
för
Datum
förtid
anslags
justeringar
uppsättande:

Underskrifter

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift:

Kommunstyrelsen
20 februari 2013
Sista dag för
§§ 20, 21, 23, 32 den 21 februari
överklagan:
2013
Sekreterare
Paragraf
§§
18, 19, 22,_______________________________
24-31, 33-37 den
28 februari 2013

§§ 20, 21, 23,
32 den 14 mars
______________
2013
§§ 18, 19, 22,
24-31, 33-37
den 21 mars
Ordförande
__________________________________________________________
2013
Kommunhuset, Krokom, kansliet
Justerare

__________________________________________________________

……………………………………...............
Anette Lihuvudh

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 februari 2013

Ks § 18

Sida
2

Dnr KS 2013-000017

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
Ärende 15, Handlingsplan samiskt förvaltningsområde behandlas inte vid
dagens sammanträde. Handlingsplanen kommer tillbaka till kommunstyrelsen
den 13 mars 2013.
Två ärenden läggs till på listan;
*

Ändrade tillämpningsanvisningar av hemtjänst- och hemsjukvårdsavgift

*

Igångsättningstillstånd – Brandlarm skolor

I övrigt godkänns föredragningslistan.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 februari 2013

Ks § 19

Sida
3

Dnr KS 2013-000016

Informationer
*

Översiktsplanarbetet, näringsliv, handel och kommunikation,
Anne Dahlgren, stadsarkitekt. Närvarar gör också Anna-Carin Svedén,
näringslivschef och Gunilla Gisslén, näringslivsrådgivare

*

KKiK, kommunstyrelsens del i kommunens kvalitet i korthet, Ola
Skyllbäck, kommunchef. Informationen återkommer till kommunstyrelsen
den 13 mars 2013.

*

Lönekartläggning, handlingsplan, Gunilla Sundqvist, personalchef, Mia
Högström, PA-konsult.

*

Obligatoriska nyckeltal, Gunilla Sundqvist, personalchef, Mia Högström,
PA-konsult.

*

Koncernbildning i kommunen, Kenneth Karlsson, samhällsbyggnadschef
och Björn Torbjörnsson, ekonomichef.

*

Avsättning till resultatutjämningsreserv ur 2012 års ekonomiska
överskott, Björn Torbjörnsson, ekonomichef.

*

Bokslut, Björn Torbjörnsson, ekonomichef.

*

Visning av hantering av digitala handlingar, vid möten, via surfplatta,
Helena Wiktorsson, sekreterare i barn- och utbildningsnämnden och
Jessica Hådell, administratör barn- och utbildningsförvaltningen.
_____
Kommunstyrelsen ajournerar sig för lunch klockan 12.00-13.00 samt klockan
14.30-15.30 för fika och överläggningar.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 februari 2013

Ks § 20

Sida
4

Dnr KS 2013-000057

Vänortsavtal, Haninge kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till vänortsavtal mellan Haninge
kommun och Krokoms kommun.

Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunchefen får i uppdrag att ,gemensamt med Haninge kommun,
utforma en handlingsplan som kan förnyas vart annat år.
__

Bakgrund
Kommunfullmäktige ska förnya och förlänga tidigare tecknat vänortsavtal
mellan Haninge kommun och Krokoms kommun.
Underlag för beslut
Vänortsavtal mellan Haninge kommun och Krokoms kommun
Yrkanden/förslag
Cristine Persson, C, yrkar att kommunchefen får i uppdrag att, gemensamt med
Haninge kommun, utforma en handlingsplan som kan förnyas vart annat år.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V, Rolf Lilja, S, Owen Laws, MP, Maria
Söderberg, C och Maria Jacobsson, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till kommunfullmäktige om att anta upprättat förslag till
vänortsavtal mellan Haninge kommun och Krokoms kommun.
Det finns också ett förslag om att kommunstyrelsen ger kommunchefen i
uppdrag att, gemensamt med Haninge kommun, utforma en handlingsplan som
kan förnyas vart annat år.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 20 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 februari 2013

Dnr KS 2013-000057

Vänortsavtal, Haninge kommun
Ordförande kommer först att ställa proposition på förslag att anta
vänortsavtalet. Efter det ställer ordförande proposition på utformande av
handlingsplan.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på förslag att anta vänortsavtalet finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
Efter proposition på att upprätta en handlingsplan finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Paragrafen justeras omedelbart
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Sida
5

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 februari 2013

Ks § 21

Sida
6

Dnr KS 2013-000093

Nämndernas detaljbudgetar 2013 samt reviderad rambudget 2013, plan 20142015
________
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen har tagit del av nämndernas detaljbudgetar 2013 samt
reviderad rambudget 2013, plan 2014-2015.

2

Kommunfullmäktige, den 27 februari 2013, delges samma dokument.
__

Kommunstyrelsen delges ett samlat dokument innehållande nämndernas
detaljbudgetar samt reviderad rambudget 2013, plan 2014-2015.
_____
Paragrafen justeras omedelbart
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 februari 2013

Ks § 22

Sida
7

Dnr KS 2013-000009

Kortsiktigt sparprogram under budgetåret 2013.
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen antar ett kortsiktigt sparprogram för 2013 enligt förslag.
____

Bakgrund
Budgetläget för 2013 är ansträngt. En uppdaterad resultatnivå visar på ett
budgeterat resultat på +3,6 miljoner kronor 2013, vilket innebär att kommunen i
år inte har någon ekonomisk buffert.
Utöver förslag på långsiktiga kostnadsanpassningar på 2% (beslut i
Kommunstyrelsen den 23/1 2013 att ta fram sådana förslag), finns även behov
av att säkerställa ett positivt resultat för 2013.
Därför föreslås ett kortsiktigt sparprogram, som i princip är detsamma som
kommunen införde för verksamhetsåret 2009, då vi upplevde en liknande
situation inför 2010 som vi nu gör inför 2014.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 12 februari 2012
Förslag till kortsiktigt sparprogram under 2013
Förhandlingsprotokoll, Centrala Samverkansgruppen
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen bifalla
kortsiktigt sparprogram för 2013.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Nämnderna
Förvaltningschefer och övriga i kommunchefens
ledningsgrupp

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 februari 2013

Ks § 23

Sida
8

Dnr KS 2013-000078

Avsättning till resultatutjämningsreserv ur 2012 års ekonomiska överskott
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige avsätter 6,5 mnkr (maximalt tillåtet belopp) ur 2012
års ekonomiska överskott till resultatutjämningsreserven.
____

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2012, § 114, om att inrätta en
så kallad resultatutjämningsreserv. Vid samma tillfälle beslöts att avsätta 10,2
mnkr till reserven för överskotten för åren 2010 och 2011. I Budget för 2013 är
6,0 mnkr av dessa ianspråktagna. Kvar i resultatutjämningsreserven finns för
närvarande (10,2-6,0) 4,2 mnkr.
Ändamålet med resultatutjämningsreserven är att under år med mycket positiva
resultat kunna bygga upp en reserv att nyttjas om det uppstår stora svårigheter
att uppfylla balanskravet på ett ansvarsfullt sätt. Därmed ges möjlighet att
utjämna hastiga förändringar i de ekonomiska förutsättningarna mellan åren.
Ianspråktagande av reserv får inte ske mer än två år i rad.
Reservering kan göras år då resultatet så medger enligt Kommunallagen. Vid
beräkning av avsättning är det balanskravsresultatet, som det definieras i Lag
om kommunal redovisning, med justering för eventuella egna reservationer
inom det egna kapitalet, som utgör beräkningsgrund.
En maximal avsättning ur 2012 års resultat skulle ge ett tillskott till reserven
med 6,5 mnkr. (Kommunens resultat för 2012 uppgår till 21,8 mnkr, vilket är 6,5
mnkr högre än balanskravet (+15,3 mnkr).
Kommunen har i bokslutet för åren 2010 respektive 2011 även gjort så kallade
öronmärkningar av delar av överskottet för framtida behov kopplat till ökande
pensionskostnader. Den ekonomiska utvecklingen för åren 2013-2015, så långt
vi kan bedöma, gör att vi för bokslutet 2012 prioriterar en avsättning till
resultatutjämningsreserv. Det bör dock poängteras att även ianspråktagande av
denna reserv kan nyttjas till kostnadsökningar kopplade till ökande
pensionskostnader.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 februari 2013

Ks § 23 (forts)

Sida
9

Dnr KS 2013-000078

Avsättning till resultatutjämningsreserv ur 2012 års ekonomiska överskott
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 11 februari 2013
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avsätta
6,5 mnkr (maximalt tillåtet belopp) ur 2012 års ekonomiska överskott till
resultatutjämningsreserven.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Paragrafen justeras omedelbart
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 februari 2013

Ks § 24

Sida
10

Dnr KS 2013-000026

Utredningsuppdrag koncernbildning/bolagisering kommunala fastigheter inom
Krokoms kommun
___
Kommunstyrelsens beslut
1

Uppdrag till kommunchefen att genomföra utredning enligt förslag.

2

Finansiering, 300.000 kronor, av utredningen görs via befintlig budget för
projektverksamhet och köp av tjänster inom kommunstyrelsens
verksamheters ekonomiska ram.

3

En första utredningsetapp som avser att analysera möjligheten att bilda en
äkta koncern innehållande KBAB, nuvarande Jämtidrottshallen i ÅS AB
samt fastigheter ”Torsta-Rösta” skall vara klar att presenteras vid
kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2013.

4

De demokratiska och ekonomiska effekterna av att återkommunalisera de
av kommunen ägda fastigheterna, som idag är bolagiserade. Tillägget
skrivs in i utredningsdirektiven, sista sidan under rubriken Övrigt, tredje
strecksatsen.
_________________

Bakgrund
Kommunen har tidigare genomfört en förstudie avseende effektivisering av
kommunens totala fastighetsinnehav. Resultatet av förstudien presenterades
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige hösten 2010. Syftet med
förstudien var att beskriva konsekvenser av en samordnad framtida
fastighetsförvaltning, innehållande kommunens och Krokomsbostäders
fastigheter. Denna förstudie initierades från första början mot bakgrund av ett
budgetdirektiv i budget 2011, d där förstudien genomfördes redan under 2010,
men med en vidare utgångspunkt än i direktivet.
Direktivets formulering: ”Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur
Krokomsbostäder AB ska vara organiserat och vilken verksamhet bolaget ska
bedriva, från och med 1 januari 2011. Det med anledning av kommande
lagändring kring hur kommunala bostadsbolag ska bedriva sin verksamhet från
och med 2011”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 24 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 februari 2013

Sida
11

Dnr KS 2013-000026

Utredningsuppdrag koncernbildning/bolagisering kommunala fastigheter inom
Krokoms kommun
___
Det fortsatta arbetet med att effektivisera fastighetsförvaltningen/organisation
tog ny fart i samband med att kommunen förvärvade Torsta/Rösta sommaren
2012. Den utredning som vi nu föreslår har två delar.
Den första avser att utreda för- och nackdelar med en koncernbildning, samt
överlåtelse av fastigheterna ”Torsta/Rösta” till ett helägt aktiebolag.
Den andra avser att utreda för- och nackdelar med att bolagisera majoriteten av
kommunens fastighetsbestånd.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 15 februari 2013
Uppdragsspecifikation, januari/februari 2013
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar, i tillägg, att de demokratiska och ekonomiska effekterna
av att återkommunalisera de av kommunen ägda fastigheterna, som idag är
bolagiserade, utreds.
Rolf Lilja S, bifaller Jörgen Bloms, V, yrkande.
Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C, Christer Toft, S, Owen Laws, MP, Ulf
Jonasson, C, Lisa Sallin, M, Mi Bringsaas, S och Maria Jacobsson, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som uppdrar åt kommunchefen att
genomföra utredning enligt förslag. Finansiering, 300.000 kronor, av
utredningen görs via befintlig budget för projektverksamhet och köp av tjänster
inom KS verksamheters ekonomiska ram. En första utredningsetapp som avser
att analysera möjligheten att bilda en äkta koncern innehållande KBAB,
nuvarande Jämtidrottshallen i ÅS AB samt fastigheter ”Torsta-Rösta” skall vara
klar att presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2013. Till
grundförslaget har kommit ett tilläggsyrkande om att de demokratiska och
ekonomiska effekterna av att återkommunalisera de av kommunen ägda
fastigheterna, som idag är bolagiserade, utreds. Om tillägget tillstyrks skrivs det
in i utredningsdirektiven, sista sidan under rubriken Övrigt, tredje strecksatsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 24 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 februari 2013

Sida
12

Dnr KS 2013-000026

Utredningsuppdrag koncernbildning/bolagisering kommunala fastigheter inom
Krokoms kommun
___
Ordförande kommer först att ställa proposition på tilläggsyrkandet och sedan
ställs proposition på grundförslaget.
Efter proposition på tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Ola Skyllbäck, kommunchef
Kenneth Karlsson, samhällsbyggnadschef
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 februari 2013

Ks § 25

Sida
13

Dnr KS 2013-000036

Översyn av ej verkställda budgetdirektiv 2010-2012
Kommunstyrelsens beslut
1

Punkt 1 kvarstår.

2

Punkt 3 kvarstår men den är ingen prioriterad verksamhet år 2013.

3

Punkterna 2 och 5 hanteras i enlighet med utredningsuppdrag som
beslutas i kommunstyrelsen den 20 februari 2013.

4
Punkt 7 hanteras efter budgetberedningen inför år 2014.
____________________________________________________________
Bakgrund
Kommunchefens ledningsgrupp (KLG) har gått igenom samtliga budgetdirektiv
från åren 2010-2012 för att reda ut vilka uppdrag som fortfarande inte är
påbörjade alternativt verkställda.
Nedan redovisas en lista över budgetdirektiv som återstår att handlägga.
Övriga direktiv anses verkställda alternativt påbörjade.
1

2

3
4

5
6

7

Justerandes signatur

Gemensamt för barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden görs en översyn av respektive nämnds
bemanningspooler för att finna en effektivare organisation.
Kommunstyrelsen uppdras att utreda förändrade kriterier för resursfördelning i kommunen, prioriterat är hur lokalkostnader och ansvar för
lokalförsörjning ska fördelas.
Kommunstyrelsen uppdras att utreda möjligheten för kommunen att köpa
andelar i vindkraft.
Ta fram ett nytt förslag till reglemente för ekonomi- och
verksamhetsstyrning.
Datum specificerat i detaljbudget 2013
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Krokomsbostäder AB ska
vara organiserat. (Förstudie påbörjad)
Rådet för folkhälsa får i uppdrag att påbörja arbetet med att utforma
välfärdsredovisning/välfärdsbokslut.
Arbete med välfärdsredovisning/välfärdsboklut pågår.
Samhällsbyggnadsnämnden gör en översyn av regelverket för
kommunens väglyseföreningar.
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 25 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 februari 2013

Sida
14

Dnr KS 2013-000036

Översyn av ej verkställda budgetdirektiv 2010-2012
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 29 januari 2013, med bilaga, förteckning på direktiv och beslut
Tjänsteutlåtande 18 juli 2012
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Rolf Lilja, S, Owen Laws, MP, Christer Toft, S, Eva Ljungdahl,
MP, Jörgen Blom, V, Maria Söderberg, C och Cristine Persson, C.
Propositionsordning
Kommunstyrelsen har diskuterat sig fram till justeringar i punkterna 1-3.
Ordförande kommer att ställa proposition på punkterna, var för sig.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på grundförslagets punkt 1
”Punkt 1 kvarstår om översynen innebär en besparing för Krokoms kommun”
mot det framdiskuterade förslaget
”Punkt 1 kvarstår”
finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det framdiskuterade förslaget.
Efter proposition på grundförslagets punkt 2
”Punkt 3 utgår då bedömningen är att kommunens ekonomi för närvarande inte
är anpassad för investering i vindkraft”
mot det framdiskuterade förslaget
”Punkt 3 kvarstår men den är ingen prioriterad verksamhet år 2013”
finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det framdiskuterade förslaget.
Efter proposition på grundförslagets punkt 3
”Punkterna 2 och 5 hanteras i enlighet med budgetdirektiv som tydliggörs i
utredningsuppdrag som beslutas i kommunstyrelsen i februari”
mot det framdiskuterade förslaget
”Punkterna 2 och 5 hanteras i enlighet med utredningsuppdrag som beslutas i
kommunstyrelsen den 20 februari 2013”
finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det framdiskuterade förslaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 25 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 februari 2013

Dnr KS 2013-000036

Översyn av ej verkställda budgetdirektiv 2010-2012
Efter proposition på grundförslagets punkt 4 finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunchefens ledningsgrupp

Utdragsbestyrkande

Sida
15

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 februari 2013

Ks § 26

Sida
16

Dnr KS 2013-000048

Tidplan för policydokument
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsens godkänner tidplanen för uppdatering av
policydokument
_____

Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Krokoms kommun har PwC
genomfört en granskning avseende kommunstyrelsens ledning och styrning av
nämnder och bolag.
Granskningen har omfattat:
Kommunstyrelsens reglemente
Policyn för ekonomi- och verksamhetsstyrning
Ägardirektiv för bolagen
Policydokument
Reglemente och planer för intern kontroll
Genomgång av protokoll
Intervjuer
Bilagan redovisar kommunens policydokument med kommentarer och aktuell,
inaktuell och tidplan för uppdatering.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 29 januari 2013
Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 18 juli 2012
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C, Owen Laws, MP, Mi Bringaas, S, Jörgen
Blom, V, Christer Toft, S, Cristine Persson, C, och Göte W Swén, M.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen
godkänn tidplanen för uppdatering av policydokument.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 februari 2013

Ks § 26 (forts)

Dnr KS 2013-000048

Tidplan för policydokument
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunchefens ledningsgrupp

Utdragsbestyrkande

Sida
17

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 februari 2013

Ks § 27

Sida
18

Dnr KS 2013-000004

Sammanslagning av Inlandskommunernas Ek Förening, IEF, och Föreningen
Sveriges Vattenkraftskommuner, FSV
______
Kommunstyrelsens beslut
1

Krokoms kommun ställer sig positiv till att föreningarna Sveriges
Vattenkraftskommuner (FSV) och Inlandskommunernas Ekonomiska
Förening (IEF) går vidare med processen att bilda en ny gemensam
förening.

2

Stort fokus ska ägnas frågor angående återbäring av vattenkraftsresurser
till de kommuner och regioner där värdena skapas.

Krokoms kommun är medlem i båda organisationerna Föreningen Sveriges
Vattenkraftskommuner (FSV) och Inlandskommunernas Ekonomiska Förening
(IEF)
FSV:s styrelsen fick av 2012 års stämma i uppdrag att diskutera ett eventuellt
samgående med IEF.
De två föreningarnas styrelser har under året haft möten och diskuterat hur ett
samgående kan genomföras. Ett förslag är framtagit och utsänt för att efterhöra
medlemmarnas åsikter.
Föreningarnas styrelser önskar nu att medlemskommunerna lämnar sina
synpunkter på förslaget.
Målsättningen är att föra fram föreningarnas frågor med stark förankring och
stärkt positionering. Vid årsmötet i maj finns då underlag framme för att kunna
fatta ett inriktningsbeslut om hur det framtida arbetet ska bedrivas.
Förslag till beslut
FSV och IEF bildar en gemensam förening med målsättning att bli en kraftfull
aktör med hög attraktionskraft och stark förankring hos medlemskommunerna.
Fokus är vattenkrafts- och inlandskommunerna i de sju nordliga länen.
I ändamålsparagrafen görs en bredare beskrivning men betonas arbetet med
Inlandsbanan och Inlandsvägen samt del i vattenkraftens värdeskapande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 27 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 februari 2013

Sida
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Dnr KS 2013-000004

Sammanslagning av Inlandskommunernas Ek Förening, IEF, och Föreningen
Sveriges Vattenkraftskommuner, FSV
______
Möjlig teknisk lösning:
(Enklaste lösningen rent organisatoriskt är om IEF´s 6 st kommuner som idag
ej är medlemmar i FSV går in i FSV. IEF avvecklar sin verksamhet.
Nya ”sammanslagna” föreningen blir då en ideell förening som ändrar namn
och stadgar vid ett årsmöte. IEF avslutar sin verksamhet genom formella beslut
av två st årsmöten).
Namn: Föreningen Sveriges Vattenkrafts- och Inlandskommuner
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, vill i tilläggsyrkande att stort fokus ska ägnas frågor
angående återbäring av vattenkraftsresurser till de kommuner och regioner där
värdena skapas.
Rolf Lilja, S, yrkar avslag på förslaget om att FSV och IEF går vidare med
processen att bilda en ny gemensam förening.
Jörgen Blom, V, avslag på förslaget om att FSV och IEF går vidare med
processen att bilda en ny gemensam förening.
Yttrar sig gör också Owen Laws, MP.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun ställer
sig positiv till att föreningarna Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) och
Inlandskommunernas Ekonomiska Förening (IEF) går vidare med processen att
bilda en ny gemensam förening. Till det har kommit avslagsyrkanden till
sammanslagningen. Ett tilläggsyrkande finns också om att stort fokus ska
ägnas frågor angående återbäring av vattenkraftsresurser till de kommuner och
regioner där värdena skapas.
Ordförande kommer att ställa grundförslaget, inklusive tilläggsförslaget, mot
avslagsyrkandena.
Propositionsordningen godkänns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 27 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 februari 2013

Sida
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Dnr KS 2013-000004

Sammanslagning av Inlandskommunernas Ek Förening, IEF, och Föreningen
Sveriges Vattenkraftskommuner, FSV
______
Efter proposition på grundförslaget, bifall mot avslag, finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____
Reservation
Rolf Lilja, S, Maria Jacobsson, S, Christer Toft, S, Eva Handmark, S och Mi
Bringsaas, S reserverar till förmån för eget yrkande.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner
Inlandskommunernas Ekonomiska Förening

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 februari 2013

Ks § 28

Sida
21

Dnr KS 2013-000052

Handlingsplan för åtgärder av osakliga löneskillnader
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar anta åtgärdsplan för jämställda löner samt
att planen ska ingå som en del i policy och inriktning inför kommande års
löneöversyner.

2

Kommunstyrelsen beslutar avsluta 2010 års handlingsplan i förtid till
förmån för den nya handlingsplanen.
___

Bakgrund
I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra
anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivare, enligt
diskrimineringslagen, vart tredje år kartlägga och analysera bestämmelser och
praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas samt analysera
löneskillnader mellan kvinnor och män vilka utför arbete som är att betrakta
som lika eller likvärdigt.
Enligt diskrimineringslagen ska handlingsplanen innehålla en
kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att
lönejusteringar ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år.
Inför 2012 års lönekartläggning har en översyn gjorts av arbetsvärderingen i
samverkan med verksamhetsansvariga och fackliga företrädare.
Arbetsvärderingen har därigenom förbättrats och förtydligats. I och med den
reviderade arbetsvärderingen ger lönekartläggen till viss del ett annat resultat
vilket medför att 2010 års handlingsplan för jämställda löner avslutas ett år i
förväg. Tredje året i handlingsplanen genomförs ej.
Lönekartläggning har genomförts i enlighet med såväl diskrimineringslagen
samt kommunens lönepolicy. Lönebildning och lönesättning ska baseras på väl
kända, förankrade och könsneutrala grunder och kriterier. Lika lön för likvärdigt
arbete med hänsyn tagen till individuell prestation är en självklarhet i Krokoms
kommun. Skillnad i lön på grund av kön ska inte förekomma och lön ska alltid
hanteras utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 februari 2013

Ks § 28 (forts)

Sida
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Dnr KS 2013-000052

Handlingsplan för åtgärder av osakliga löneskillnader
Av analysen framgår att det inte kan uteslutas att det förekommer osakliga
löneskillnader kopplat till kön mellan yrkesgrupper. Däremot ger analysen
information om att det inte finns osakliga löneskillnader kopplat till kön inom
yrkesgrupper.
Denna kartläggning ingår som en viktig del i förberedelserna inför kommande
års löneöversyner.
Kommunchefens ledningsgrupp har tagit ställning till handlingsplanen utifrån
genomförd lönekartläggning med analys. Handlingsplanen har förhandlats
enligt 11 § MBL i Cesam den 8 februari 2013.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 11 februari 2013
Förslag till handlingsplan
MBL-protokoll från Cesam 8 februari 2013
Lönekartläggning och löneanalys
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta att
anta åtgärdsplan för jämställda löner samt att planen ska ingå som en del i
policy och inriktning inför kommande års löneöversyner. Kommunstyrelsen
beslutar att avsluta 2010 års handlingsplan i förtid till förmån för den nya
handlingsplanen.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Gunilla Sundqvist, personalchef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 februari 2013

Ks § 29

Sida
23

Dnr KS 2013-000024

Verksamhetsplan 2013, folkhälsorådet
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen antar folkhälsorådets förslag till verksamhetsplan 2013.

2

Folkhälsorådet genomför en grundligare halvårsuppföljning av
verksamhetsplanen i kommunstyrelsens junisammanträde, varje år.
_________

Bakgrund
Folkhälsorådet har, på uppdrag av kommunstyrelsen, att leda det övergripande
folkhälsoarbetet med länets folkhälsopolicy ”Vår hälsa – Länets möjlighet
2011 – 2015” som grund.
Folkhälsorådet samordnar kommunens övergripande folkhälsoarbete,
barnkonventionsarbete samt mobilisering mot droger och brottsförebyggande
verksamhet. Folkhälsorådet ska årligen upprätta en verksamhetsplan för
innevarande år och redovisa den i kommunstyrelsen.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 23 maj 2011, § 94
Kommunstyrelsen 16 november 2011, § 171
Folkhälsorådet 19 december 2012, § 36
Barnkonventionen
Folkhälsorådet arbetar med barnkonventionen som grund för barn och unga i
kommunens alla verksamheter. Det är dessutom ett prioriterat område inom
länets folkhälsopolicy.
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Owen Laws, MP.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 29 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 februari 2013

Sida
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Dnr KS 2013-000024

Verksamhetsplan 2013, folkhälsorådet
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen anta
folkhälsorådets förslag till verksamhetsplan 2013. Folkhälsorådet genomför en
grundligare halvårsuppföljning av verksamhetsplanen i kommunstyrelsens
junisammanträde, varje år.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Folkhälsorådet

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 februari 2013

Sida
25

Dnr KS 2013-000001

Västbygdens byalag, ansökan om medfinansiering vid bidragsansökan till
Boverket.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökan. Kommunen har i liggande budget, med
senast tillgängliga skatteintäktsprognoser, inget utrymme för medfinansiering under planperioden 2013-2015.
_______________________________________________________________

1

Bakgrund
Västbygdens byalag ansöker om 1.919.850 kronor i kommunal medfinansiering
för åtgärder på totalt 6.399.500 kronor.
Åtgärderna avser renovering, om- och tillbyggnad av Kluksgården.
Byalaget har även 2010 respektive 2011 ansökt om kommunal medfinansiering
för i princip samma åtgärder och då fått avslag, senast i april 2012.
Kommunfullmäktige fattade beslut om reviderad rambudget för 2013, plan
2014—15 den 28 november 2012. För åren 2014 och 2015 är de budgeterade
resultaten negativa.
Den 16 december 2012 presenterade SKL ny skatteunderlagsprognos. Denna
visar på ytterligare sämre skatteintäktsprognoser för perioden.
Med hänsyn tagen till decemberprognosen, har kommunen just nu budgeterade
resultat på minus 10,8 resp. minus 11,9 miljoner kronor för åren 2014 och
2015. Även för 2013 är budgetläget ansträngt. En uppdaterad resultatnivå visar
på ett budgeterat resultat på +3,6 miljoner kronor 2013, vilket innebär att
kommunen i år inte har någon ekonomisk buffert.
Mot bakgrund av detta ser vi ingen möjlighet till kommunal medfinansiering
under planperioden.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande1 februari 2013
Ansökningshandlingar 4 januari 2013
Komplettering till ansökan 22 januari 2013

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 februari 2013

Ks § 30 (forts)

Sida
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Dnr KS 2013-000001

Västbygdens byalag, ansökan om medfinansiering vid bidragsansökan till
Boverket.
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till Västbygdens byalags ansökan om medfinansiering.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Västbygdens byalags ansökan om
medfinansiering.
Maria Söderberg, C, yrkar avslag till Västbygdens ansökan om
medfinansiering.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen avslå
ansökan. Kommunen har i liggande budget, med senast tillgängliga
skatteintäktsprognoser, inget utrymme för medfinansiering under planperioden
2013-2015. Till grundförslaget har kommit två bifallsyrkanden till byalagets
ansökan om medfinansiering.
Ordförande kommer att ställa proposition på förslaget mot varandra.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på grundförlaget mot bifall till ansökan om medfinansiering
finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____
Reservation
Rolf Lilja, S, Maria Jacobsson, S, Christer Toft, S, Eva Handmark, S, Mi
Bringsaas, S och Jörgen Blom, V reserverar till förmån för egna yrkanden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Västbygdens Byalag

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 februari 2013

Ks § 31

Sida
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Dnr KS 2013-000090

Initiativärende, teknik/utrustning för digitala handlingar
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen avslår initiativärendet.

2

Tekniken för surfplattor ska vara plattformsoberoende och utgångspunkten ska vara att ledamoten ska kunna använda redan ägd utrustning.
___

Den 23 januari 2013 beslöt kommunstyrelsen att, i en första etapp, köpa som
tjänst läsplattor inklusive surfabonnemang till kommunstyrelsens ledamöter och
ersättare samt kommunfullmäktiges presidium.
Owen Laws, MP och Kjell Sundholm, KD ifrågasätter, i ett initiativärende, bland
annat valet av leverantör för surfplattorna. De stödjer syftet i att övergå till
digitalteknik för att minska det enorma pappersflödet som finns i politiskt styrda
organisationer.
Underlag för beslut
Initiativärende 30 januari 2013
Svar på initiativärende 31 januari 2013
Yrkanden/förlag
Owen Laws, MP, vill i tilläggsyrkande att tekniken ska vara
plattformsoberoende och utgångspunkten ska vara att ledamoten ska kunna
använda redan ägd utrustning.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till Owen Laws, MP, tilläggsyrkande.
Maria Söderberg, C, yrkar avslag till initiativärendet.
Rolf Lilja, S, yrkar avslag till Owen Laws, MP, tilläggsyrkande.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 februari 2013

Ks § 31 (forts)

Sida
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Dnr KS 2013-000090

Initiativärende, teknik/utrustning för digitala handlingar
Propositionsordning
Det finns ett förslag, som lagts på mötet om att avslå initiativärendet.
Till det har kommit ett tilläggsyrkande.
Ordförande ställer först proposition på initiativärendet, bifall mot avslag, och
sedan ställs proposition på tilläggsyrkandet.
Efter proposition på initiativärendet, bifall mot avslag, finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller avslagsyrkandet.
Efter proposition på tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Initiativtagarna
Nämndsekreterare
Berörda politiker
Lena Persson, IT-samordnare
Sara Strandberg, administrativ chef
Åke Wilhelmsson, IT-chef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 32

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 februari 2013

Sida
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Dnr KS 2013-000069

Ändrade tillämpningsanvisningar av hemtjänst- och hemsjukvårdsavgift, 2013
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar, enligt socialnämndens förslag, att
1
Timpriset för servicetjänster är 200 kronor per timme och för
omvårdnadstjänster 100 kronor per timme upp till maxtaxan som för år
2013 är 1 780 kronor per månad.
2
Timpriset för hälso- och sjukvårdsinsatser, som utförs av
distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast, 100 kronor per besök,
dock max 500 kronor per månad. Ingår i maxtaxan.
3
Den nya taxan börjar gälla från och med den 1 juni 2013.
4
Timpriserna för omvårdnadstjänster, servicetjänster och sjukvårdsinsatser
indexeras utifrån prisbasbeloppet.

Kommunfullmäktige beslutade den 2 maj 2012 ersätta den dåvarande taxan
som bestod av tre nivåer med timpriser och att timpriserna för omsorgstjänster
är 100 kronor per timme och för servicetjänster 100 kronor per timme upp till
maxtaxan som för 2012 var 1 760 kronor per månad. Timtaxan skulle följas upp
efter sex månader.
Under perioden (6 mån) har det inte inkommit några negativa synpunkter eller
att det blivit dyrt med förändringen från nivåer till timpriser. Några har däremot
uttryckt att de inte ser någon anledning att köpa serviceinsatser med Rutavdrag då det är billigare att använda hemtjänst.
Enligt 8 kap 3 c § Kommunallagen får kommunens avgift för service- och
omsorgstjänster inte överstiga vår självkostnad. Självkostnaden för
hemtjänstpersonalen i Krokoms kommun var 336 kronor per timme år 2010.
Förslaget på 200 kronor per timme för servicetjänster innebär att kommunen
subventionerar varje servicetimme med 136 kronor.
200 kronor per timme för servicetjänster kommer inte att påverka våra
medborgares möjlighet att få dessa tjänster om man ser det ur ett
ekonomiskt/inkomstmässigt perspektiv. De medborgare som har
betalningsförmåga betalar 200 kronor per timme för dessa tjänster upp till
maxtaxan. De medborgare som inte har betalningsförmåga får
servicetjänsterna subventionerade av kommunen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 32 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 februari 2013
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Dnr KS 2013-000069

Ändrade tillämpningsanvisningar av hemtjänst- och hemsjukvårdsavgift, 2013.
Nivån på 200 kronor per timme för servicetjänster är konkurrensneutralt, och
skapar ett positivt företagsklimat mot våra externa utförare som utför
servicetjänster.
Genom att servicetjänsterna utförs av andra, kommer det att innebära att
kommunens undersköterskor kan prioritera arbetet med omvårdnadstjänster
vilket de är utbildade för. Förhoppningsvis leder detta till en ökad status för våra
undersköterskor.
Distriktssköterskeinsatser ingick tidigare i nivå. Nu föreslås att alla hälso- och
sjukvårdsinsatser ska debiteras med 100 kronor per besök, max 500 kronor per
månad. De flesta av länets kommuner tar idag ut en avgift för hälso- och
sjukvårdsinsatser.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 8 januari 2013
Socialnämndens arbetsutskott 15 januari 2013, § 3
Socialnämnden 29 januari 2013, § 2
Yrkanden/förslag
Christer Toft, S, yrkar i
*
punkten 1, grundförslaget, att timpriset för servicetjänster ska ligga kvar
på nuvarande nivå 100 kronor/timme. Det är bra om undersköterskorna
bara kan få syssla med de arbetsuppgifter som de är utbildade till
(omvårdnadsarbete) och därmed öka statusen för yrkesgruppen, vilket
kan resultera till att fler ungdomar väljer att utbilda sig till det yrket. Frågan
måste lösas om hur och vilka som ska utföra servicetjänster som är
biståndsbedömda innan det görs en förändring. Att tro att de äldre väljer
annan utförare enligt LOV löser inte det hela. Anledningen till det är att de
som väljer att den biståndsbedömda servicen ska vara kvar i kommunen
kommer att ligga kvar på undersköterskorna. Angående avgifter är det fel
att kommunen ska anpassa sig till den privata marknaden, den som har
råd att köpa privata servicetjänster kommer att göra det ändå. Att
medvetet styra över till RUT-bidrag från hemtjänsten innebär en orättvis
höjning av taxan för de grupper som inte kan göra avdrag på grund av
dålig beskattningsbar inkomst förstärker avgiftshöjningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
20 februari 2013
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Dnr KS 2013-000069

Ändrade tillämpningsanvisningar av hemtjänst- och hemsjukvårdsavgift, 2013.
*

*

punkten 3, grundförslaget, att den nya taxan berörande
omvårdnadstjänster inte ska höjas den 1 juni 2013 förrän ovanstående, i
punkten 1 är löst. Då kan kostnad på nytt tas upp för överläggning.
punkten 4, grundförslaget, angående timpriserna för servicetjänster, se
ovan.

Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Christer Tofts, S, yrkanden.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige att
timpriset för servicetjänster är 200 kronor per timme och för
omvårdnadstjänster 100 kronor per timme upp till maxtaxan som för år 2013 är
1 780 kronor per månad. Timpriset för hälso- och sjukvårdsinsatser, som utförs
av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast, 100 kronor per besök,
dock max 500 kronor per månad. Ingår i maxtaxan. Den nya taxan börjar gälla
från och med den 1 juni 2013. Timpriserna för omvårdnadstjänster,
servicetjänster och sjukvårdsinsatser indexeras utifrån prisbasbeloppet.
Till det har kommit ändrings- och avslagsyrkanden i punkterna 1, 3 och 4.
Ordförande kommer att ställa proposition på punkterna i grundförslaget mot
ändrings- och avslagsyrkanden.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på punkten 1, grundförslaget mot ändringsförslaget, finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
Efter proposition på punkten 2, grundförslaget, finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
Efter proposition på punkten 3, grundförslaget mot Christer Tofts, S, förslag
finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
Efter proposition på punkten 4, grundförslaget mot Christer Tofts, S, förslag
finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2013-000069

Ändrade tillämpningsanvisningar av hemtjänst- och hemsjukvårdsavgift, 2013.
Reservation
Rolf Lilja, S, Maria Jacobsson, S, Christer Toft, S, Eva Handmark, S, Mi
Bringsaas, S och Jörgen Blom, V reserverar sig till förmån för egna yrkanden.
_____
Paragrafen justeras omedelbart
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2013-000112

Igångsättningstillstånd - Brandlarm i skolor
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för samhällsbyggnadsnämnden att installera godkänt brandlarm, med mera, för följande skolor;
* Nyhedens skola i Krokoms samhälle cirka 700.000 kronor
* Näldens skola cirka 400.000 kronor
* Kvarnbackskolan i Krokoms samhälle cirka 500.000 kronor
Pengarna tas ur samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget.

2

Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för samhällsbyggnadsnämnden att installera godkänt brandlarm, med mera, i Cederbergskolan i
Föllinge.

Pengarna, 600.000 kronor, tas ur samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget.
________________________________________________________________
Bakgrund
Krokoms kommun har nio fastigheter, skolor och kommunhuset, med så kallade
kombilarm. Det vill säga att brandlarmet är integrerat med inbrottslarmet. Från
2013 har räddningstjänsten meddelat att de inte kommer att rycka ut vid
kombilarm. Enligt regelverket SBF 110 ska larmet var ett så kallat ”rent”
brandlarm.
I investeringsbudgeten som antogs av kommunfullmäktige den 16 juni 2011 är 2,8
miljoner kronor anslaget fördelat på två år för att åtgärda bristerna.
I ordförandebeslut begärs att 1.600.000 kronor aktiveras för Nyhedens skola,
Näldens skola, och Kvarnbackskolan för att installera ett godkänt brandlarm
inklusive godkända brandtätningar och godkända partier i brandcellbegränsande
väggar.
Samhällsbyggnadsnämnden, 5 februari 2013, § 5, begär att 600.000 kronor
aktiveras för Cederbergskolan för att installera ett godkänt brandlarm inklusive
godkända brandtätningar och godkända partier i brandcellbegränsande väggar.
Tidigare har brandlarm installerats i Ås skola till en kostnad om 600 000 kronor.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2013-000112

Igångsättningstillstånd - Brandlarm i skolor
Den totala investeringen för Ås, Cederberg, Nyheden och Kvarnback slutar på 2,8
miljoner kronor.
Underlag för beslut
Ordförandebeslut 19 februari 2013
Samhällsbyggnadsnämnden 5 februari 2013, § 5
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut om att kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd, för samhällsbyggnadsnämnden, att installera godkänt brandlarm, med
mera, för Nyhedens skola, Näldens skola, Kvarnbackskolan och Cederbergskolan.
Pengarna tas ur samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget.
Efter proposition på föreslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2013-000029

Valärenden
Kommunstyrelsens beslut
1

En politisk arbetsgrupp tillsätts för översyn av förtroendemannaarvodena
samt pensioner. De som ingår i gruppen är; Owen Laws, MP, sammankallande och ordförande, Elisabeth Friberg, C, Lisa Sallin, M, Jonne
Danielsson, FP, Kjell Sundholm, KD, Mi Bringsaas, S och Jörgen
Blom, V.

2

En parlamentariskt sammansatt grupp tillsätts för att processa inriktningsoch strategiska mål inför 2014 års budget, plan 2015-2016.
De som ingår i gruppen är Maria Söderberg, C, sammankallande,
Lisa Sallin, M, Eva Ljungdahl, MP, Jonne Danielsson, FP,
Kjell Sundholm, KD, Mi Bringsaas, S och Jörgen Blom, V.
_________________________________

En politisk arbetsgrupp ska tillsättas för översyn av förtroendemannaarvodena
samt pensioner.
Förslag på personer som ska ingå i gruppen;
Owen Laws, MP, sammankallande och ordförande
Elisabeth Friberg, C
Lisa Sallin, M
Jonne Danielsson, FP
Kjell Sundholm, KD
Mi Bringsaas, S
Jörgen Blom, V
Efter proposition på ovannämnda förslag finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____
I rambudget beslutades att en parlamentarisk grupp ska tillsättas för att
processa inriktningsmål och strategiska mål inför 2014 års budget, plan 20152016.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2013-000029

Valärenden
Förslag på personer som ska ingå i gruppen;
Maria Söderberg, C, sammankallande och ordförande
Lisa Sallin, M
Eva Ljungdahl, MP
Jonne Danielsson, FP
Kjell Sundholm, KD
Mi Bringsaas, S
Jörgen Blom, V
Efter proposition på ovan nämnda förslag finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

De valda
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2013-000011

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
Dnr KS 13/056
Listor över färdtjänstbeslut 130101-130131
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Färdtjänsthandläggare

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2013-000010

Meddelanden
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

2

Dnr 22
Kommunala pensionärsrådet: sammanträdesprotokoll 20130122
Dnr 23
Framtidskommissionen, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL:
rapporten ”500 texter om framtidens Sverige - från Trelleborg till
Arjeplog”, summering av projektet Framtidens Sverige

3

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: ungas etablering och
kommunernas informationsansvar, 2 st rapporter

4

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: rapporten Verksamhetsplan
och budget 2013

5

Dnr KS 12/039
Förvaltningsrätten i Luleå: beslut 130116 angående
undersökningstillstånd enligt minerallagen, nu fråga om avvisning,
Hotagen nr 6

6

Förvaltningsrätten i Luleå: underrättelse 130109 ang tillämpning av
minerallagen, förlängning av undersökningstillståndet Hotagen nr 2

7

Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: yttrande 130123 ang
förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Hotagen nr 2

8

9

10

Justerandes signatur

Dnr KS 12/086
Leader Storsjöbygden – med sjö, skog och fjäll: meddelande om LAG:s
beslut gällande ansökan för projekt Bredband för växtkraft på
landsbygden
Dnr KS 12/241
Länsstyrelsen Jämtlands län: meddelande 130110 till Jämtkraft AB,
sammanfattning av Länsstyrelsens synpunkter från samråd om
renovering av Långfors kraftverk
Jämtkraft AB: brev 130110, rättelse av samrådsunderlag för Långfors
kraftverk
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2013-000010

Meddelanden
11

Sweco/Jämtkraft AB: 130123, protokoll från samrådsmöte ang Långfors
kraftverk 121210

12

Bygg- och miljöchef Anna Holmer: yttrande 130204 till Mark- och miljödomstolen, Östersund ang ansökan om tillstånd till uppförande av en ny
jorddamm på Långors kraftstations högra sida samt ett nytt intag till
stationen

13

Dnr KS 12/301
Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 130124, tillstånd till allmän
kameraövervakning vid Skansen Klintaberg, Valsjöbyn

14

Dnr KS 13/015
Offerdalsbygden i samverkan: 130115, rusta vägarna för att stärka
Offerdalsbygden

15

Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 130220, svarsbrev till
Offerdalsbygden i samverkan

Dnr KS 13/034
16 Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg och stadsarkitekt Anne
Dahlgren: yttrande 130129 till Länsstyrelsen över Energimyndighetens
förslag till riksintressen för vindkraft 121130
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2013-000030

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag

1

2

3

4

5

6

Justerandes signatur

Dnr KS 11/205
Medborgarförslag om fler seniorlägenheter i centrala Krokom remitteras till
kommunstyrelsen för besvarande i kommunfullmäktige senast april 2012.
Förslaget är lämnat för yttrande till Krokomsbostäder samt gruppen för
mellanboende. Förslaget var upp i kommunstyrelsen den 9 oktober men
återremitterades för vissa förtydliganden.
Dnr KS 11/361
Motion från Christer Toft, S, om ”Rätt kompetens för att möta kommande
vårdbehov i kommunerna och landstinget”.
Besvaras i kommunfullmäktige senast den 28 november 2012. Hos
socialnämnden för beredning.
Dnr KS 12/154
Medborgarförslag – Öppna kommunstyrelsemöten remitteras till
kommunstyrelsen. Ärendet beslutas i kommunfullmäktige senast
april/maj 2013. Gunnar Hellström, C, kommer med förslag till
gruppledarträff.
Dnr KS 12/222
Motion angående beslutsprocess vid upprättande av avtal med
Migrationsverket/Staten genom länsstyrelsen i Jämtlands län remitteras till
socialnämnden. Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast
den 25 september 2013.
Dnr KS 12/217
Motion om igångsättningstillstånd för och exploatering av detaljplan för
Hissmon 1:231 ”Kvarna” B3/B4 remitteras till samhällsbyggnadsnämnden.
Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 25
september 2013.
Dnr KS 12/252
Motion om digital utrustning remitteras till socialnämnden.
Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den
25 september 2013.

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2013-000030

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag

7

8

Dnr KS 12/266
Motion – Boenden för alla, från majoriteten, Centerpartiet,
Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna
Motionen remitteras till kommunstyrelsen och den ska vara besvarad i
kommunfullmäktige senast den 24 oktober 2013.
Dnr KS 12/258
Motion - Frivillig flyktingmottagning, från Sverigedemokraterna.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen och den ska vara
besvarad i kommunfullmäktige senast den 24 oktober 2013.

Dnr KS 12/248
Medborgarförslag – Sopsortering på skolor och kommunhus.
Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden och det
beslutas i kommunfullmäktige senast den 2 maj 2013.
_____
9

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

