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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3

KROKOMS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1

Sammanträdesdatum

13 mars 2013
Plats:

Mus-Olle, kommunhuset, förmiddagen,
Almdalen, Apotekshuset, eftermiddagen

Datum och tid:

Onsdagen den 13 mars 2013, kl 08.30-17.00

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
Agneta Gabrielsson, FP
Kjell Sundholm, KD
Maria Jacobsson, S
Christer Toft, S
Eva Handmark, S
Mi Bringsaas, S
Jonne Danielsson, FP, tjg ers för Jörgen Blom, V, del av § 39
Peter Grundström, S, tjg ers för Jörgen Blom, V, §§ 38, del av 39,
40-50
Ola Skyllbäck, kommunchef
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare
Cristine Persson och Eva Handmark

Övriga
deltagande:
Utses att justera:
Justeringens
plats och tid:

Kommunhuset, Krokom, kansliet, 26 mars 2013

Underskrifter

Sekreterare:

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

Ordförande:

………………………………….
Maria Söderberg

Justerande:

…………………………………. ........................................
Cristine Persson
Eva Handmark

Paragrafer:

38-50

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

Övriga deltagare:
Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

13 mars 2013

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

Underskrifter

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift:

27 mars 2013
Sekreterare

_______________________________

Kommunhuset, Krokom, kansliet

Paragraf

17 april 2013
______________

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

Justerandes signatur

Sista dag för
överklagan:

__________________________________________________________
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 mars 2013

Ks § 38

Sida
2

Dnr KS 2013-000017

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1

Ärendet ”Trafikbeställning” läggs till på föredragningslistan.

2

Under informationer läggs till – Besparingar, konsekvensbeskrivningar.

3

Informationen - Översiktsplan, Krokoms kommun, boende och utveckling
plockas ur. Den tas vid ett senare möte.

4
I övrigt godkänns föredragningslistan.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen, bevakning

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 39

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 mars 2013

Sida
3

Dnr KS 2013-000016

Informationer
*

Revisionsrapporter, Stefan Fax, ordförande i revisionen, Elisabeth Friberg,
revisor, Brigitte Larsson, revisor
*
Länstransportplan, Jan Molde, infrastrukturstrateg
*
Bredbandsstrategi, Gunilla Gisslén, näringslivsrådgivare och
Bo-Gunnar Larsson, bredbandssamordnare
*
KKiK, Ola Skyllbäck, kommunchef och Sara Strandberg, administrativ
chef
*
Besparingar, konsekvensbeskrivningar, Ola Skyllbäck, kommunchef
Sara Strandberg, administrativ chef och Björn Torbjörnsson, ekonomichef.
Förvaltningarnas förslag förhandlas till kommunstyrelsen den 10 april
2013.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen, bevakning

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 mars 2013

Ks § 40

Sida
4

Dnr KS 2012-000279

Bredbandsstrategi
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den framtagna
bredbandsstrategin för Krokoms kommun.
________

____

Bakgrund
Regeringens Bredbandsstrategi sätter det övergripande målet att år
2020 bör 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om
minst 100Mbit/s. År 2015 bör 40 % ha tillgång till bredband med den
hastigheten.
Det nationella målet år 2020 ska även gälla för Krokoms kommun.
Alla, både medborgare och näringsliv, ska ha tillgång till modern
informationsteknik (IT) med bästa möjliga standard. År 2020 bör minst
90 % av kommunens medborgare och näringsliv ha möjlighet att
ansluta sig till bredband med hög överföringshastighet. Det är helt i linje med
regeringens och regionens framtagna bredbandsstrategi.
Underlag för beslut
Krokoms kommuns bredbandsstrategi 2013
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen godkänna
den framtagna bredbandsstrategin för Krokoms kommun.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Gunilla Gisslén, näringslivsrådgivare
Bo-Gunnar Larsson, bredbandssamordnare

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 mars 2013

Ks § 41

Sida
5

Dnr KS 2013-000072

Handlingsplan, samiskt förvaltningsområde 2013
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen antar Handlingsplan för Krokoms kommun som
samisk förvaltningskommun med följande ändringar och tillägg;

*

De två sista meningarna i kapitel 1.3 tas bort.

*

Under kapitel 6.1, stycket under måltexten ska rubriceras som ”Åtgärd”.
”Åtgärdstexten” ersätts med följande; ”En avgörande framgångsfaktor är
tjänsten som samisk samordnare, med uppdraget enligt Lagen om
nationella minoriteter och kommunens handlingsplan, vilken kan verka för
samiska intressen och driva på språkrevitaliseringsarbetet inom
förvaltningsområdet. Målsättningen på sikt är att tjänsten finansieras av
kommunstyrelsen”.

*

Under kapitel 6.8, ”Äldreomsorg”, näst sista åtgärdspunkten, där ordet
”särskilt boende” byts ut mot ”hemvård”.

*

Under kapitel 7.1, sista meningen i andra stycket ändras till;
”Målsättningen på sikt är att tjänsten finansieras av kommunstyrelsen.

*

Handlingsplanen gäller tills vidare med revidering efter 2 år.
_________________

Bakgrund
Krokoms kommun ingår från och med den 1 maj 2010 i förvaltningsområdet för
det samiska språket. Den nya lagen ställer särskilda krav på
förvaltningskommunerna i arbetet med att stärka de nationella minoriteternas
rättigheter.
Den samiska samrådsgruppen lämnar härmed förslag på handlingsplan.
Marianne Persson, samordnare samiskt förvaltningsområde, är med under
ärendets gång och lämnar information.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 41 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 mars 2013

Sida
6

Dnr KS 2013-000072

Handlingsplan, samiskt förvaltningsområde 2013
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 12 februari 2013
Handlingsplan för Krokoms kommun som samisk förvaltningskommun
Krokomen Saemie reeremen tjîelten Dahkoesoejkesje
Yrkanden/förslag
Owen Laws, MP, yrkar i ändring att de två sista meningarna i kapitel 1.3 tas
bort.
Owen Laws, MP, yrkar i ändring, under kapitel 6.1, att stycket under måltexten
ska rubriceras som ”Åtgärd”. ”Åtgärdstexten” ersätts med följande; ”En
avgörande framgångsfaktor är tjänsten som samisk samordnare med uppdraget
enligt Lagen om nationella minoriteter och kommunens handlingsplan, vilket
kan verka för samiska intressen och driva på språkrevitaliseringsarbetet inom
förvaltningsområdet. Målsättningen på sikt är att tjänsten finansieras av
kommunstyrelsen.”
Owen Laws, MP, yrkar i ändring, under kapitel 6.8, ”Äldreomsorg”, näst sista
åtgärdspunkten, där ordet ”särskilt boende” byts ut mot ”hemvård”.
Owen Laws, MP, yrkar i ändring, under kapitel 7.1, sista meningen i andra
stycket ändras till; ”Målsättningen på sikt är att tjänsten finansieras av
kommunstyrelsen.
Maria Söderberg, C, yrkar i tillägg att handlingsplanen gäller tills vidare med
revidering efter 2 år.
Propositionsordning
Ordförande kommer först att ställa proposition på ändringsyrkandena. Efter det
ställs proposition på grundförslaget tillsammans med tilläggsyrkandet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 41 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 mars 2013

Sida
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Dnr KS 2013-000072

Handlingsplan, samiskt förvaltningsområde 2013
Propositionsordning (forts)
Efter proposition på ändringsyrkandena var för sig finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller dessa.
Efter proposition på grundförslaget tillsammans med tilläggsyrkandet finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Marianne Persson, samordnare samiskt förvaltningsområde
Owen Laws

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 42

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 mars 2013

Sida
8

Dnr KS 2012-000305

Remiss - Ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen antar yttrande – Ändringar i inkomstutjämningen,
från majoriteten C, M, MP, FP och KD.
___________________________________________________________
Yrkanden/förslag
Majoriteten, C, M, MP, FP, KD, yrkar att följande yttrande, i Ändringar i
inkomstutjämningen, antas av kommunstyrelsen.
Yttrande från majoriteten
Krokoms kommun tillstyrker promemorian och understryker att det är av
stor vikt att modellens indata kontinuerligt uppdateras.
Krokoms kommun är positiv till att staten tillskjuter mer pengar i systemet men
är mycket kritisk till att dessa pengar endast riktar sig till Stockholms läns
landsting samt ett 10-tal kommuner i Stockholmsregionen.
Krokoms kommun vill särskilt uppmärksamma att kommunen, med hjälp av
SKL, upptäckt att även kostnadsutjämningens delmodell ”Individ- och
familjeomsorg” har justerats Det framgår inte av regeringens promemoria, vilket
är en brist. Variablerna är oförändrade i regeringens förslag, men vissa
kostnader har justerats. Det gör det svårt /omöjligt att till fullo förstå och
analysera de skillnader som finns mellan utredningens ursprungsförslag och
regeringens. Full transparens saknas, vilket kan ifrågasättas.
Krokoms kommun anser vidare att det är av stor vikt att modellens indata
uppdateras kontinuerligt, samt att propositionen med tydliga införanderegler
läggs på Riksdagens bord så fort som möjligt, av hänsyn till kommunernas
behov av framförhållning i budgetarbetet inför 2014.
Socialdemokraterna yrkar att följande yttrande, i Ändringar i
inkomstutjämningen, antas av kommunstyrelsen.
Yttrande från socialdemokraterna
Utjämningskommittén har utrett hur kommuner, landsting och regioner kan
skapa likvärdiga förutsättningar för att leverera välfärdstjänster genom en bättre
utjämning av skillnaderna i skatteunderlaget och en rättvis kostnadsutjämning.
Man har lagt fram ett enhälligt förslag om förändringar i utjämningssystemet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 42 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 mars 2013

Sida
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Dnr KS 2012-000305

Remiss - Ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting
forts på yttrandet från socialdemokraterna;
Eftersom kommittén har varit parlamentariskt sammansatt och arbetet har haft
en tydlig struktur och tydliga principer, kunde man säkra bred acceptans för
förslaget. Regeringen har nu presenterat egna förslag till förändringar i
utjämningssystemet, utan hänsyn till kommitténs parlamentariskt framtagna,
förhandlade förslag.
En enig utredning har, med stöd i forskning, kommit fram till att
inkomstutjämningssystemet saknar tillväxthämmande effekter. Ett litet antal
kommuner i Stockholmsområdet har argumenterat emot. Regeringen väljer nu
att lägga fram ett förslag om sänkning av inkomstutjämningsavgiften som
gynnar dessa kommuner, och som helt saknar stöd i forskning. Regeringens
föreslagna sänkning av inkomstutjämningsavgiften kostar 1 022 miljoner
kronor. Man väljer att tillskjuta medel till finansieringen och subventionerar i
praktiken att vissa kommuner kan fortsätta att ha lägre skatter än alla andra
som inte får den subventionen. Vi menar att regeringen borde ha avstått från att
lägga fram avvikande förslag och att de medel man har till förfogande borde
användas till att lindra omfördelningseffekterna för dem som får lägre ersättning
i det nya systemet.
Förändringarna i utjämningssystemet skulle ha trätt i kraft den 1 januari 2013.
Kommunerna, landstingen och regionerna har vädjat om en skyndsam hantering
i syfte att få bästa möjliga planeringsförutsättningar. Regeringen har dock
förhalat beslutsprocessen och så småningom aviserat att förändringarna
kommer att träda i kraft först den 1 januari 2014. Nu avser man att lägga fram
sin proposition först i september, för beslut i riksdagen i november eller
december. Vi anser att detta sätt att hantera frågan är djupt otillfredsställande.
_____
Kommunstyrelsen ajournerar sig för överläggningar klockan 13.30-13.35
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 42 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 mars 2013

Sida
10

Dnr KS 2012-000305

Remiss - Ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting
Propositionsordning
Det finns två förslag till yttrande, ett från majoriteten och ett från oppositionen.
Ordförande kommer att ställa dess två förslag mot varandra.
Propositionsordningen godkänns.
Efter proposition på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller majoritetens C, M, MP, FP, KD, förslag.
Reservation
Rolf Lilja, S, Maria Jacobsson, S, Christer Toft, Eva Handmark, S, Mi
Bringsaas, S, och Peter Grundström, S, anmäler reservation till förmån för eget
yttrande.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 mars 2013

Ks § 43

Sida
11

Dnr KS 2013-000051

Motion i Regionförbundet – Jämtlands supercenter
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Primärkommunala nämndens förslag
att Regionförbundet Jämtlands län får i uppdrag att utreda samordning av
kommunernas administrativa funktioner och uppgifter.

Bakgrund
En motion från Brittinger Håkansson, Ragunda, avseende ett gemensam
administrativt center har behandlats i Primärkommunala nämnden. På förslag
av Primärkommunala nämnden har därefter Regionstyrelsen beslutat att
återremittera ärendet för att höra med länets kommuner hur de ställer sig till
samordning av länets löne- och fakturering och eventuella övriga samordningsfrågor.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 26 februari 2013
Protokollsutdrag Primärkommunala nämnden
Protokollsutdrag Regionstyrelsen
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen ställa sig
bakom Primärkommunala nämndens förslag att Regionförbundet Jämtlands län
får i uppdrag att utreda samordning av kommunernas administrativa funktioner
och uppgifter.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
____
Kopia

Justerandes signatur

Sara Strandberg, administrativ chef
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Gunilla Sundqvist, personalchef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 mars 2013

Ks § 44

Sida
12

Dnr KS 2013-000035

Revisionsrapport - Granskning av anställdas bisysslor.
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen återremitterar rapporten utifrån de synpunkter
revisorerna hade, under punkten informationer, vid dagens möte.
Revisorerna vill att det tydligt ska framgå, i revisionssvaret, att det är
politiskt behandlat.
_______

Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Krokoms kommun har PwC
genomfört en granskning avseende anställdas bisysslor. Uppdraget har
tillkommit ur revisorernas risk och väsentlighetsanalys. Revisionsfrågan avser
om den interna kontrollen avseende anställdas bisysslor är tillfredsställande.
PwC bedömer att den interna kontrollen avseende anställdas
bisysslor/sidouppdrag inte är tillfredsställande. Samtidigt konstaterar PwC att
det inte förekommit tveksamheter angående anställdas bisysslor i någon större
omfattning. PwC lämnar förslag till åtgärder.
I skrivelse den 4 mars 2013 ”Yttrande angående genomförd granskning av
anställdas bisysslor” kommenteras revisionsrapporten med förslag på
förbättringsåtgärder.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 4 mars 2013
Skrivelse den 4 mars 2013 ”Yttrande angående genomförd granskning av
anställdas bisysslor”
Revisionsrapport december 2013 ”Anställdas bisysslor”
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar att rapporten återremitteras utifrån de synpunkter
revisorerna hade, under punkten informationer, vid dagens möte. Revisorerna
vill att det tydligt ska framgå, i revisionssvaret, att det är politiskt behandlat.
Yttrar sig gör också Owen Laws, MP och Rolf Lilja, S.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 mars 2013

Ks § 44 (forts)

Sida
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Dnr KS 2013-000035

Revisionsrapport - Granskning av anställdas bisysslor.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen lämnar
svar med yttrande daterat den 4 mars 2013. Till grundförslaget har kommit ett
återremissyrkande.
Ordförande kommer först att ställa proposition på det formella yrkandet om
återremiss.
Efter proposition på återremittering av ärendet finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Gunilla Sundqvist, personalchef
Ola Skyllbäck, kommunchef
Kommunstyrelsens presidium, bevakning

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 mars 2013

Sida
14

Dnr KS 2013-000023

Revisionsrapport - Ledarskapet i organisationen
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen återremitterar rapporten utifrån de synpunkter
revisorerna hade, under punkten informationer, vid dagens möte.
Revisorerna vill att det tydligt ska framgå, i revisionssvaret, att det är
politiskt behandlat.
_
______
Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Krokoms kommun har PwC
genomfört en granskning avseende ledarskapet i organisationen. Uppdraget
har tillkommit ur revisorernas risk och väsentlighetsanalys. Syftet med
granskningen är att pröva om enhetscheferna i Krokoms kommun har
tillfredsställande förutsättningar för att kunna utöva ett gott ledarskap.
Utifrån den granskning som genomförts görs en sammantagen bedömning att
ledarskapets förutsättningar inom verksamheten är relativt god. Det finns dock
behov av att utveckla vissa områden. PwC lämnar förslag till åtgärder.
I skrivelse den 4 mars 2013 ”Yttrande angående genomförd granskning av
ledarskapet i organisationen” kommenteras revisionsrapporten med förslag på
förbättringsåtgärder.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 4 mars 2013
Skrivelse den 4 mars 2013 ”Yttrande angående genomförd granskning av
ledarskapet i organisationen”
Revisionsrapport december 2013 ”Ledarskapet i organisationen Krokoms
kommun”
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar att rapporten återremitteras utifrån de synpunkter
revisorerna hade under punkten informationer, vid dagens möte. Revisorerna
vill att det tydligt ska framgå, i revisionssvaret, att det är politiskt behandlat.
Yttrar sig gör också Cristine Persson, C, Mi Bringsaas, S, Rolf Lilja, S och
Owen Laws, MP.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 mars 2013

Ks § 45 (forts)

Sida
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Dnr KS 2013-000023

Revisionsrapport - Ledarskapet i organisationen
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen lämnar
svar med yttrande daterat den 4 mars 2013. Till grundförslaget har kommit ett
återremissyrkande.
Ordförande kommer först att ställa proposition på det formella yrkandet om
återremiss.
Efter proposition på återremittering av ärendet finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Gunilla Sundqvist, personalchef
Ola Skyllbäck, kommunchef
Kommunstyrelsens presidium, bevakning

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 46

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 mars 2013

Sida
16

Dnr KS 2013-000118

Länstransportplan
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen har en vägledande diskussion i den Nationella planen,
E14, samt Länstrafikplanen. Ärendet beslutas i kommunstyrelsen den
10 april 2013.
_____
_

Kopia

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens presidium

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 mars 2013

Ks § 47

Sida
17

Dnr KS 2013-000121

Trafikbeställning
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen diskuterar trafikbeställningen. Ärendet bereds i
kommunstyrelsens presidium och beslutas i kommunstyrelsen den 10 april
2013.
____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens presidium

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 mars 2013

Ks § 48

Sida
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Dnr KS 2013-000011

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
Dnr KS 13/056
Listor över färdtjänstbeslut 130201-130228

1

2

3

Dnr KS 13/075
Tillförordnad kommunchef, firmatecknare och
beslutsattestant under kommunchefens ledighet
2-9 mars 2013
Dnr KS 13/110
Supportavtal SiteVision mellan Limepark AB
Kommunikationsoch Krokoms kommun, 130211—140210
Dnr KS 13/120
Personlarm med GPS mellan Securitas Sverige AB
och Krokoms kommun, 121228-151227.

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Färdtjänsthandläggare

Kommunchef

chef

Kommunchef

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 mars 2013

Ks § 49

Sida
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Dnr KS 2013-000010

Meddelanden
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

2

3

Dnr 3
Länsstyrelsen Västernorrland: beslut 130204, tillstånd enligt miljöbalken
till täkt av berg inom fastigheten Röde 3:23, Alsen
Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 130214, tillstånd till allmän kameraövervakning Systembolagets butik 2311, Krokom
Dnr 22
Folkhälsorådet: 130207, sammanträdesprotokoll

4

Dnr 24
Regionförbundet Jämtlands län: 130204, protokoll primärkommunala
nämnden

5

Dnr 28
Jämtlands Gymnasieförbund: protokollsutdrag 130207, § 32, Revidering
av måltidspolicy

6

Åre kommun, kommunstyrelsen: beslut 130213 § 6, nytt beslut om Filmoch evenemangsfond i Jämtlands län

7

Dnr KS 12/016
Socialnämnden: protokollsutdrag 130129, § 5, Verksamheten Personliga
Ombud, PO

8

Dnr KS 12/224
Östersunds tingsrätt: 130206, tredskodom angående Krokoms kommuns
kommunvapen

9

Dnr KS 13/088
Revisorerna i Jämtlands Räddningstjänstförbund: 130121, Revisions
rapport Rutiner för hyresavtal, överlämnad till direktionen i Jämtlands
Räddningstjänstförbund

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 mars 2013

Ks § 50

Sida
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Dnr KS 2013-000030

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag

1

2

3

4

5

6

7

Justerandes signatur

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 12/217
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 12/222
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 12/235
Motion om åtgärder med anledning av införande av förbud mot utsläpp av
toalettavfall från fritidsbåtar remitteras till bygg- och miljönämnden.
Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 25
september 2013.
Dnr KS 12/240
Medborgarförslag om fria arbetsresor, för kommunens invånare som lider
av psykisk ohälsa, till mötesverkstaden på Nyheden remitteras till
socialnämnden. Medborgarförslaget ska vara besvarat i kommunfullmäktige senast den 2 maj 2013.
Dnr KS 12/248
Medborgarförslag – Sopsortering på skolor och kommunhuset, remitteras
till samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget slutbehandlas i
kommunfullmäktige senast den 2 maj 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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 mars 2013

Ks § 50 (forts)

Sida
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Dnr KS 2013-000030

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag

8

9

10

11

12

13

14

15

Justerandes signatur

Dnr KS 12/253
Motion angående barnfattigdom remitteras till socialnämnden. Motionen
ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 25 september 2013.
Dnr KS 12/258
Motion – Frivillig flyktingmottagning remitteras till kommunstyrelsen.
Motionen slutbehandlas i kommunfullmäktige senast den 24 oktober
2013.
Dnr KS 12/266
Motion – Boenden för alla, remitteras till kommunstyrelsen. Den ska vara
besvarad i kommunfullmäktige senast den 24 oktober 2013.
Dnr KS 13/028
Motion – Bättre arbetsvillkor inom offentliga sektorn. Motionen remitteras
till kommunstyrelsen. Den ska vara besvarad i kommunfullmäktige
senast februari 2014.
Dnr KS 13/071
Motion - Barnomsorg på obekväm arbetstid. Motionen remitteras till
barn- och utbildningsnämnden. Den ska vara besvarad i
kommunfullmäktige senast februari 2014.
Dnr KS 13/097
Medborgarförslag - Busslinga. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens presidium har lämnat det för utredning till administrativ
chef och trafiksamordnaren. Förslaget ska vara besvarat i
kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/098
Medborgarförslag – Höjning av inackorderingsbidraget.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildnings- nämnden.
Förslaget ska vara besvarat i kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/099
Medborgarförslag – Frukost på skolan. Medborgarförslaget remitteras
till barn- och utbildningsnämnden. Förslaget ska vara besvarat i
kommunfullmäktige senast juni 2013.

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 mars 2013

Ks § 50 (forts)
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Dnr KS 2013-000030

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag

16

17

18

19

20

21

22

23

Justerandes signatur

Dnr KS 13/100
Medborgarförslag – Samlingsplats Krokom. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget ska vara besvarat i
kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/101
Medborgarförslag -Busskort och fritidskort till alla elever.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens presidium
har lämnat det för utredning till administrativ chef och trafiksamordnaren.
Förslaget ska vara besvarat i kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/102
Medborgarförslag – Mer levande park i Krokom. Medborgarförslaget
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget ska vara besvarat i
kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/103
Medborgarförslag – Fler sommarjobb i kommunen.
Medborgarförslaget remitteras till socialnämnden. Förslaget ska vara
besvarat i kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/104
Medborgarförslag – Skolskjutsar i Föllingebygden.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens presidium
har lämnat det för utredning till administrativ chef och trafiksamordnaren.
Dnr KS 13/105
Medborgarförslag – Bussförbindelser i Föllingeområdet.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens presidium
har lämnat det för utredning till administrativ chef och trafiksamordnaren.
Dnr KS 13/106
Medborgarförslag – Datan i skolan. Medborgarförslaget remitteras till
barn- och utbildningsnämnden. Förslaget ska vara besvarat i
kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/107
Medborgarförslag – Utökad fritidsledartjänst. Medborgarförslaget
remitteras till barn- och utbildningsnämnden. Förslaget ska vara besvarat i
kommunfullmäktige senast juni 2013.
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 mars 2013

Ks § 50 (forts)
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Dnr KS 2013-000030

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag

24

25

Dnr KS 13/108
Medborgarförslag – Tillgång till elevkortet för att möjliggöra köp
av fritidsmärke. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens presidium har lämnat det för utredning till administrativ
chef och trafiksamordnaren. Förslaget ska vara besvarat i kommunfullmäktige senast juni 2013.
Dnr KS 13/109
Medborgarförslag - Mer utbildningsmöjligheter. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens presidium inhämtar synpunkter från
Jämtlands Gymnasieförbund. Förslaget ska vara besvarat i
kommunfullmäktige senast juni 2013.

Dnr KS 13/123
Motion – Ny kommunal nämnd. Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Den ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast februari 2014.
_____
26

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

