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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Ks § 51

Dnr 2013-000017

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1

Ärendena ”Trafikbeställning”, ”Fördelning av kostnadsansvaret för
länstrafiken Jämtlands län” och ”Årsredovisning Krokomsbostäder AB
tas vid extra möte med kommunstyrelsen den 16 april 2013.

2

I övrigt godkänns föredragningslistan.

_____________________________________________________________
Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 april 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 52

Dnr 2013-000016

Informationer
Kommunstyrelsen får information i följande;
*

Riktlinjer sociala medier, Åsa Sjödin, kommunikationschef

*

Årsredovisning, Krokoms kommun, Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Översiktlig redovisning av första kvartalet, Björn Torbjörnsson,
ekonomichef

*

Mål, kommunens vapen, Ola Skyllbäck, kommunchef

*

Åtal, kommunen, Ola Skyllbäck, kommunchef

_____
Kommunstyrelsen ajournerar sig för lunch och överläggningar klockan
11.45-13.00 samt för kaffe klockan 14.40-15.00.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 april 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 53

Dnr 2013-000154

Förslag till rambudget 2014, kommunstyrelsens
verksamheter
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen lämnar till budgetberedningen ”Förslag till
rambudget 2014, kommunstyrelsens verksamheter”, enligt förslag.
_______

Deltagande i beslutet
Rolf Lilja, S, Maria Jacobsson, S, Christer Toft, S, Eva Handmark, S, Mi
Bringsaas, S och Jörgen Blom, V deltar inte i beslutet.
_____
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav vid sitt möte den 23 januari 2013 i uppdrag åt
tjänstemännen i respektive förvaltning att ta fram förslag inklusive
konsekvensbeskrivningar, som skulle möjliggöra ett budgetförslag med en
besparing på 2% jämfört med den ekonomiska ram för 2014 som är beslutat i
2013 års budget.
Vid kommunstyrelsens möte den 13 mars 2013 informerade tjänstemannaledningen, inom kommunstyrelsens verksamheter, om de förslag som tagits
fram. Totalt summerade dessa förslag till cirka 3,6% av gällande ram för
2014.
Nu återkommer tjänstemännen med förslag till vilka av dessa åtgärder som
bör genomföras för att nå en besparing på 2%. Samtidigt som, enligt vår
bedömning, verksamheten ska kunna bedrivas vidare på ett så bra sätt som
möjligt.
Till förslaget finns dels de konsekvensbeskrivningar som hör till de förslag
till kostnadsminskningar som prioriterats.
Det betonas, att det i kommunstyrelsens ram finns vissa kostnadsposter som
är av koncernkaraktär, och bör åtskiljas från verksamhetens driftbudget.
Exempel på det är kostnader för länstrafik och färdtjänst. Eventuella krav på
besparingar eller utökningar av dessa ekonomiska ramar bör hanteras särskilt
inom ramen för budgetberedningen inför 2014.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 april 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 53 (forts)

Dnr 2013-000154

Förslag till rambudget 2014, kommunstyrelsens
verksamheter
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 27 mars 2013
Tjänsteutlåtande, ” Förslag till rambudget 2014 för kommunstyrelsens
verksamheter
Konsekvensbeskrivningar/förlag till kostnadsminskningar
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen lämna,
till budgetberedningen, ”Förslag till rambudget 2014 för kommunstyrelsens
verksamheter”, enligt förslag.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Deltagande i beslutet
Rolf Lilja, S, Maria Jacobsson, S, Christer Toft, S, Eva Handmark, S, Mi
Bringsaas, S och Jörgen Blom, V deltar inte i beslutet.
_____
Kopia till
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 april 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 54

Dnr 2013-000125

Årsredovisning 2012, Krokoms kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2012.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2012.
1
________________________________________________
Bakgrund
Kommunens årsredovisning för 2012 har upprättats och överlämnas nu till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Den planeras presenteras för
fullmäktige den 2 maj.
Revisionens granskning sker under perioden fram till utskick av handlingar
till fullmäktigesammanträdet enligt ovan.
Av årsredovisningen framgår att Krokoms kommuns resultat år 2012 är
+21,9 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har redan vid sitt sammanträde i
februari 2013 beslutat att ur resultatet för 2012 avsätta 6,5 mkr till
resultatutjämningsreserven.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 26 mars 2013
Årsredovisning 2012
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen fastställa
årsredovisningen och att kommunfullmäktige godkänner densamma.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller grundförslaget.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 april 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 55

Dnr 2013-000132

Årsredovisning 2012 Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2012 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund.

2

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del,
förbundsdirektionen för Jämtlands Räddningstjänstförbund och de
enskilda ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2012, enligt revisorernas tillstyrkan.
___________________________

Bakgrund
Årsredovisning för 2012 har överlämnats till ägarkommunerna.
Förbundet redovisar ett resultat på +1 346,5 tkr.
Enligt förbundsordningen får förbundet behålla ett ackumulerat överskott
motsvarande 10% av verksamhetens nettokostnad. Med årets resultat uppgår
det egna kapitalet till 5,7 mnkr, vilket motsvarar 6,4% av verksamhetens
nettokostnad.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 8 april 2013
Årsredovisning 2012, Jämtlands Räddningstjänstförbund 15 mars 2013
Revisionsberättelse 20 mars 2013
Yrkanden/förslag
Mi Bringsaas, S, yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 april 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 55 (forts)

Dnr 2013-000132

Årsredovisning 2012 Jämtlands
Räddningstjänstförbund
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna årsredovisning 2012 för Jämtlands Räddningstjänstförbund.
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, förbundsdirektionen för Jämtlands Räddningstjänstförbund och de enskilda
ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012, enligt
revisorernas tillstyrkan.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 april 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 56

Dnr 2013-000141

Årsredovisning 2012, Jämtlands Gymnasieförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2012 för Jämtlands
Gymnasieförbund.

2

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del,
förbundsdirektionen för Jämtlands Gymnasieförbund och de enskilda
ledamöterna i densamma, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012,
enligt revisorernas tillstyrkan.

Bakgrund
Årsredovisning för 2012 har överlämnats till ägarkommunerna.
Förbundet redovisar ett resultat på -347 tkr. Förbundet täcker underskottet
genom att ta eget kapital i anspråk vilket sker i enlighet med ägardirektiven
för 2012.
För Krokoms del innebär den slutliga avräkningen baserad på antalet elever
att kommunen skjuter till 694,2 tkr utöver preliminärt tilldelat belopp för
2012.
De största avvikelserna jämfört med budget avser ökade
pensionsavsättningar samt ökade kostnader till följd av lönerörelsen för
lärarna. De ekonomiska effekterna av gymnasiereformen har också påverkat
förbundets ekonomi negativt för 2012. Utökningen av yrkeskurser på
yrkesprogrammen, rätten till utökat program för högskolebehörighet på
yrkesprogrammen, samt en skärpt lagstiftning för studiehandledning på
modersmål, har lett till betydande fördyringar.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 22 mars 2013
Årsredovisning 2012, Jämtlands Gymnasieförbund 12 mars 2013
Revisionsberättelse 13 mars 2013

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 april 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 56 (forts)

Dnr 2013-000141

Årsredovisning 2012, Jämtlands Gymnasieförbund
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna årsredovisning 2012 för Jämtlands Gymnasieförbund.
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, förbundsdirektionen för Jämtlands Gymnasieförbund och de enskilda ledamöterna i
densamma, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012, enligt revisorernas
tillstyrkan.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 april 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 57

Dnr 2013-000142

Årsredovisning 2012, Regionförbundet Jämtlands län
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2012 för
Regionförbundet Jämtland.

2

Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del,
ansvarsfrihet för Regionstyrelsen och dess enskilda ledamöter samt att
Regionstyrelsen beviljar den primärkommunala nämnden och dess
ledamöter ansvarsfrihet.
____________

Bakgrund
Årsredovisning för 2012 har överlämnats till ägarna.
Förbundet redovisar ett resultat på +379 tkr.
Förbundet har reglerat 2011 års underskott (256 tkr) och uppfyller
balanskravet för 2012.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 8 april 2013
Årsredovisning 2012, Regionförbundet Jämtland 11 mars 2013
Revisionsberättelse mars 2013
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Rolf Lilja, S, Christer Toft, S och Maria Söderberg, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna årsredovisning 2012 för Regionförbundet Jämtland.
Kommunfullmäktige beviljar, för Krokoms kommuns del, ansvarsfrihet för
Regionstyrelsen och dess enskilda ledamöter samt att Regionstyrelsen
beviljar den primärkommunala nämnden och dess ledamöter ansvarsfrihet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 april 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 57 (forts)

Dnr 2013-000142

Årsredovisning 2012, Regionförbundet Jämtlands län
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 april 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 58

Dnr 2012-000154

Medborgarförslag - Öppna kommunstyrelsemöten samt
allmänhetens frågestund införs i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

2

3

Kommunfullmäktige bifaller att kommunstyrelsen inför öppna möten
enligt regelverk, som kommer att gälla från och med den 1 januari
2014.
Kommunchefen får i uppdrag att återkomma med regelverk för
öppna kommunstyrelsemöten och nämndsmöten. I beredningen av
regelverket är 8-gruppen remissgrupp.
Kommunfullmäktige avslår införande av ”Allmänhetens frågestund” i
kommunstyrelsen.
____

Bakgrund

I medborgarförslaget föreslås att
1
Krokoms kommun inför ”öppna” kommunstyrelsemöten.
2
”Allmänhetens frågestund” införs vid kommunstyrelsens sammanträden.
3
Förslagsställaren äger rätt att delta i överläggning när kommunstyrelsen
behandlar medborgarförslag.
Sedan den 1 juli 1994 tillåter kommunallagen att fullmäktige medger
nämnderna att själva besluta om att hålla offentliga sammanträden. Syftet
med reformen är att ge mera liv åt den kommunala demokratin. Bakgrunden
är att allt flera beslut har förts över från det offentliga fullmäktige till slutna
nämnder, och då har medborgarnas insyn minskat.
Krokoms kommun kan bidra till delaktighet i den demokratiska processen
samt uppmuntra till samhällsengagemang genom att tillåta intresserade att
åhöra överläggningar och diskussioner i kommunstyrelsen. Undantag är
givetvis sekretessbelagda ärenden och ärenden som avser
myndighetsutövning. Ärenden som är av beredande karaktär kan också
undantas.
Riktlinjer för hur öppna kommunstyrelsemöten samt nämndsmöten skall
hållas tas fram till augusti 2013, där förslag om hur öppna möten kan ske,
och tydliggöras genom ett enkelt regelverk. Andra sätt att öka medborgarnas
insyn ska också undersökas.
Allmänhetens frågestund föreslås även fortsättningsvis endast hållas i
kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 april 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 58 (forts)

Dnr 2012-000154

Medborgarförslag - Öppna kommunstyrelsemöten samt
allmänhetens frågestund införs i kommunstyrelsen
Enligt Kommunallagen äger förslagsställaren till ett medborgarförslag rätt att
delta i överläggning i ärendet, om fullmäktige så har beslutat. Rätten att yttra
sig när ett medborgarförslag tas upp i nämnd eller styrelse föreslås vara i
enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning.
I kommunallagen Kap. 6 §19 a stadgas följande:
”En nämnds sammanträden skall hållas inom stängda dörrar. Nämnden får
dock besluta att dess sammanträden skall vara offentliga, om fullmäktige har
medgett det. Om fullmäktige har medgett det, får nämnden besluta att den
eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när
nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningen men inte i besluten.
En nämnds sammanträden skall dock alltid hållas inom stängda dörrar i
ärenden
1
Som avser myndighetsutövning, eller
2
I vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av
sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag
(2009:447)”
Samtidigt som detta ärende behandlas pågår en utredning i Krokoms
kommun angående ”Strategi för medborgardialog i Krokoms kommun”
vilket kommer att redovisas på kommunfullmäktige i juni 2013. Allt i syfte
att öka medborgarnas insyn och inflytande över kommunens beslutsfattande.
Enligt nämndernas och styrelsens reglementen har medborgare i Krokoms
kommun, som ställt medborgarförslag, möjlighet att delta i sammanträdet, i
den nämnd/styrelse som berörs, för att yttra sig i sitt medborgarförslag. Det
gäller i de fall kommunfull-mäktige överlåtit till styrelse eller annan nämnd
att besluta i medborgarförslaget.
Underlag för beslut
Utlåtande 26 mars 2013
Medborgarförslag 25 april 2012
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V, Rolf Lilja, S och Maria Söderberg, C.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 april 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 58 (forts)

Dnr 2012-000154

Medborgarförslag - Öppna kommunstyrelsemöten samt
allmänhetens frågestund införs i kommunstyrelsen
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
bifalla att kommunstyrelsen inför öppna möten enligt regelverk, som
kommer att gälla från och med den 1 januari 2014.
Kommunchefen får i uppdrag att återkomma med regelverk för öppna
kommunstyrelsemöten och nämndsmöten. I beredningen av regelverket är 8gruppen remissgrupp. Kommunfullmäktige avslår införande av
”Allmänhetens frågestund” i kommunstyrelsen.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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10 april 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 59

Dnr 2012-000072

Medborgarförslag - Sång- och musikunderhållning vid
Blomstergården
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget, som
socialnämnden föreslår, med att underhållning på avdelningen
Klövern utförs både enskilt och/eller i mindre grupp av
sysselsättningshandledare.
_______________________________________________________
Bakgrund
Ett medborgarförslag med begäran om bidrag till musikunderhållning på
demensavdelningen Klövern har inkommit. Syftet med särskild underhållning
på avdelning Klövern är att stävja den oro som uppstår hos de boende när de
deltar på underhållning i större sammanhang.
Större aktiviteter och underhållning genomförs i Blomstergårdens lokal
Karlavagnen. Här samlas boenden från alla avdelningar efter behov och
önskemål.
Genom den nyinsatta tjänsten, sysselsättningshandledare, finns även särskilt
anpassade aktiviteter för de boende. Dessa aktiviteter anpassas efter dagsform,
vilja och intresse. Verksamheten bedrivs enskilt och/eller i mindre grupper ute
på avdelningarna, vilket uppfyller syftet med ovanstående begäran.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 26 mars 2013
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Christer Toft, S och Jörgen Blom, V.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besvara
medborgarförslaget, som socialnämnden föreslår, med att underhållning på
avdelningen Klövern utförs både enskilt och/eller i mindre grupp av
sysselsättningshandledare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012-000072

Medborgarförslag - Sång- och musikunderhållning vid
Blomstergården
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012-000240

Medborgarförslag - Arbetsresor till mötesplats Krokom
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget ”Arbetsresor för
kommunens invånare som lider av psykisk ohälsa till Mötesverkstaden
på Nyheden”, enligt förslag från socialnämnden.
_____________________________________________________________
Bakgrund
I kommunfullmäktige den 26 september 2012 anmäldes ett medborgarförslag
om fria arbetsresor, för kommunens invånare som lider av psykisk ohälsa,
till mötesverkstaden på Nyheden.
Personer som har dagverksamhet som är beviljat bistånd har möjlighet att
ansöka om arbetsresor. Detta gäller endast i fall där de beviljats
dagverksamhet enligt SOL eller LSS. Vid öppen verksamhet beviljas inte
arbetsresor.
Mötesplats Krokom (eller Mötesverkstaden, som det namnges i
medborgarförslaget) är ett projekt, som finansieras av
Samordningsförbundet, för att bryta social isolering. Projekttiden är 120101131231. Målgruppen är personer med psykisk funktionsnedsättning. För
flera är transport till och från den dagliga verksamheten vid Nyhedens skola
ett problem. Verksamheten är öppen och frivillig, men kan i vissa fall
erbjudas som beviljad dagverksamhet enligt SoL eller LSS. De personer som
har biståndsbeslut för att delta i verksamheten har även möjlighet att ansöka
om arbetsresor.
Ingen annan grupp erbjuds fria arbetsresor utan egenavgift och till ej
biståndsgrundad verksamhet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 11 februari 2013
Medborgarförslag - Arbetsresor till mötesplats Krokom
Socialnämnden 21 februari 2013, § 23

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012-000240

Medborgarförslag - Arbetsresor till mötesplats Krokom
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget ”Arbetsresor för kommunens invånare som lider av psykisk ohälsa
till Mötesverkstaden på Nyheden”.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012-000258

Motion - Frivillig flyktingmottagning
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1
Kommunfullmäktige avslår motionen.
____________________________________________________________
Bakgrund
Ronny Karlsson, Sd, vill i motion att kommunfullmäktigeledamöter och dess
ersättare själva tar hand om minst en flykting varje år så länge som
kommunen har flyktingmottagning. Politikern/familjen skulle stå för
flyktingens alla kostnader, ta personligt och juridiskt ansvar till dess
flyktingen kan försörja sig själv och ansvara för sitt eget liv.
Fakta
Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer
som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse
eller ha svenskt medborgarskap.
Verket lyder under Justitiedepartementet som svarar för asyl- och
migrationsfrågor.
Principer för mottagande av flyktingar i Krokoms kommun.
Länsstyrelsen har en löpande överenskommelse med Krokoms kommun om
mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande som fått
uppehållstillstånd i
Sverige.
Överenskommelsen omfattar ett mottagande av 30 – 40 flyktingar och andra
skyddsbehövande som fått uppehållstillstånd i Sverige.
Arbetsförmedlingen är den myndighet som sedan 1 december 2010 är
ansvarig
för integrering på arbetsmarknaden.
Flyktingströmmarna kan delas in i fyra kategorier:
- de som Sverige hämtar från flyktingläger
- de som kommer själva till Sverige och som är asylsökande
- de som kommit hit själva och blivit beviljade uppehållstillstånd
- ensamkommande flyktingbarn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012-000258

Motion - Frivillig flyktingmottagning
Målet med att vi i Krokom tar emot flyktingar är att kunna ge:
- våra nyanlända en god mottagning och etablering , vilket innebär en
introduktion, som leder till ett bra liv där individens kompetens ,
erfarenhet tas till vara och goda möjligheter till arbete skapas.
Introduktionen ska utgå från familjen och den enskildes rättigheter,
skyldigheter, behov och förutsättningar.
- social och kulturell anpassning i det svenska samhället genom bl a
samhällsinformation och kontaktpersoner.
- flexibel SFI
- lokal och regional samverkan
- praktik till alla nyanlända genom Arbetsförmedlingen och Solaris.
- snar hälsoundersökning i syfte att tidigt upptäcka fysisk och psykisk
ohälsa
- samverkan med Folktandvården med fokus på förebyggande åtgärder
barnen får en introduktion som motsvarar deras behov genom
projektet
barnintroduktion i Jämtlands län.
Det är inte möjligt för privatpersoner att ta hand om flyktingar, som
motionsställaren vill, enligt gällande lagar, regler och principer.
Barncheck
Barncheck är inte tillämpligt i ärendet
Underlag för beslut
Motion – Frivillig flyktingmottagning
Fakta om migration
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till grundförslaget ,som föreslår avslag till
motionen.
Owen Laws, MP, yrkar bifall till grundförslaget.
Kjell Sundholm, KD, yrkar bifall till grundförslaget.
Agneta Gabrielsson, FP, yrkar bifall till grundförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012-000258

Motion - Frivillig flyktingmottagning
Yttrar sig gör också Ronny Karlsson, SD, Lisa Sallin, M, Christer Toft, S
Rolf Lilja, S, Jörgen Blom, V, Kjell Sundholm, KD och Owen Laws, MP.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
motionen.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012-000222

Motion - Avtal om mottagande av asylsökande
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige avslår till Motion angående beslutsprocess vid
upprättande av avtal med Migrationsverket/Staten genom länsstyrelsen
i Jämtlands län, enligt socialnämndens förslag.
_______________________________________________________
Bakgrund
Sverigedemokraterna vill i motion att alla avtal som Krokoms kommun ingår
avseende mottagning av asylsökande skall föregås av beslut i
kommunfullmäktige.
Krokoms kommun har en överenskommelse med länsstyrelsen avseende
mottagning av företrädelsevis kvotflyktingar och ensamkommande
flyktingbarn. I och med införande av etableringsreformen från och med
december 2010 överflyttades huvudansvaret för etableringen från kommunen
till staten. Kommunen har dock fortsatt ansvar om det primära mottagandet
med bostads- och utbildningsförsörjning.
Socialnämnden ansvarar och beslutar om avtal med Migrationsverket eller
annan part, enligt gällande delegation, avseende flyktingmottagning. Dels
avseende mottagande av, företrädelsevis, kvotflyktingar som redan har
uppehållstillstånd, dessa är inte asylsökande, dels gällande mottagning av
asylsökande ensamkommande flyktingbarn.
Gällande övriga grupper med asylsökande som anländer till kommunen
tecknar Migrationsverket avtal med respektive bostadsägare. Det är först när
dessa personer beviljas uppehållstillstånd de berörs av kommunens
integrationsarbete och faller inom ramen för kommunens överenskommelse
om flyktingmottagande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012-000222

Motion - Avtal om mottagande av asylsökande
Underlag för beslut
Socialnämnden 21 februari 2013, § 22
Tjänsteutlåtande 16 januari 2013
Motion om beslutsprocess vid upprättande av avtal med
Migrationsverket/Staten genom Länsstyrelsen i Jämtlands län
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V, Maria Söderberg, C och Ronny Karlsson, SD
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
motionen.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2011-000354

Föräldrautbildningsprogrammet 'Ömsesidig respekt'
Kommunstyrelsens beslut
1
Grundförslaget om att avsätta 30.000 kronor ur förfogandeanslaget, till
”Ömsesidig respekt”, återremitteras. Styrelsen vill att det först
undersöks hur det förhåller sig med ”Kongroa” och
”Ömsesidig respekt”, innan man går in med finansiering.
2

Folkhälsorådet får i uppdrag att ta fram en Krokomsmodell för
integrerat föräldrastöd samt att även se över hur integreringen för olika
åldrar fungerar i den befintliga organisationen.

_______________________________________________________
Bakgrund
Krokoms kommun har i cirka 2,5 år varit med i ”Ömsesidig respekt”.
”Ömsesidig respekt” vill värna om respekten mellan människor, såväl vuxna
som barn. Människors lika värde och tolerans för varandra, att vi har en
ömsesidig och respektfull människosyn. Vi ser barnens
inneboende resurser och förmågor. Ärlighet är ett ledord och skapar goda
förutsättningar för tillit och trovärdighet.
I Krokoms kommun har det hållits utbildningar för drygt 140 föräldrar
hittills.
Barn- och utbildningsnämnden vill att kommunstyrelsen ger folkhälsorådet i
uppdrag att se över hur ”Ömsesidig respekt” kan delfinansieras av barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och
kommunstyrelsen för 2013. Barn- och utbildningsnämnden föreslår också att
kommunstyrelsen ger folkhälsorådet i uppdrag att se över en modell för att
ge ”Ömsesidig respekt” fortsatt finansiering.
Underlag för beslut
Barn- och utbildningsnämnden 26 februari 2013, § 16
Kommunstyrelsens presidium 25 mars 2013, som föreslår kommunstyrelsen
avsätta 30.000 kronor ur förfogandeanslaget till ”Ömsesidig respekt”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2011-000354

Föräldrautbildningsprogrammet 'Ömsesidig respekt'
Yrkanden/förslag
Owen Laws, MP, vill i ändringsyrkande att folkhälsorådet får i uppdrag att ta
fram en Krokomsmodell för integrerat föräldrastöd samt att även se över hur
integreringen för olika åldrar fungerar i den befintliga organisationen.
Jörgen Blom, V, yrkar att kommunstyrelsen återremitterar grundförslaget om
att avsätta 30.000 kronor ur förfogandeanslaget då man innan finansiering
borde undersöka hur det förhåller sig med ”Kongroa” och ”Ömsesidig
respekt”.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till återremiss av finansieringen.
Yttrar sig gör också Christer Toft, S, Rolf Lilja, S, Jörgen Blom, V och
Owen Laws, MP.
_____
Kopia till
Folkhälsorådet
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsens presidium

Justerandes sign
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Dnr 2013-000074

Länstransportplan, prioriteringar av åtgärder 2014-2015
Kommunstyrelsens beslut
1
Kommunstyrelsen antar förslag till prioriteringar.
2

Kommunstyrelsen uppmanar Trafikverket att genomföra ett EUprojekt för kvalité, framkomlighet och bärighet för att öka
vägstandarden, med Krokoms kommun som projektområde.
________________________

Krokoms kommun har prioriterat ett antal åtgärder som bedöms som särskilt
angelägna.
Som bilaga redovisas en bruttolista över samtliga åtgärder där trafiksäkerhet
eller vägstandard är i stort behov av förbättringar.
Nationella planen
Åtgärder som berör E14:
E 14 vid Ås och korsningen Åsbacken
Den utbyggnad som har skett i Ås-området under senare tid samt en trolig
utökning av trafikrörelser på grund av förväntad utbyggnad inom
industri/handelsområdet är åtgärder för att åstadkomma optimal
trafiksäkerhet och framkomlighet av största vikt.
De åtgärder som genomförts med mitträcken har inte löst något av
problemet.
En gång/cykel/skidbro över E14 för att oskyddade trafikanter ska kunna nå
friluftsområdena vid Tysjöarna är ett behov som har påtalats under en längre
tid och blir allt tydligare då Ås-bygden ökar sin befolkning.
Korsningen Tängtorpet
Alltför höga hastigheter ger en osäker trafikmiljö. Kommunen efterlyser
åtgärder med säkrare på- och avfarter.

Justerandes sign
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Dnr 2013-000074

Länstransportplan, prioriteringar av åtgärder 2014-2015
Ytterån
Tung genomfartstrafik och ofta höga hastigheter på vägen som går rätt
genom byn.
Många gång- och cykeltrafikanter rör sig längs med och korsar vägen.
Åtgärder för att dämpa hastigheten är nödvändiga för att åstadkomma en
acceptabel trafikmiljö.
Mittbanan
Kommunen framhåller vikten av att underlätta för pendlingstrafiken på ett ur
miljösynpunkt riktigt sätt. Trafiktätheten på Mittbanan har ökat under senare
tid och kommer troligen att utökas än mer. Fler hållställen i kommunen är av
betydelse för hela regionen.
Krokoms kommun anser att perronger ska byggas i Nälden och Trångsviken,
som är orter med många arbetstillfällen och bra boende. Det finns
förutsättning för orterna att växa vilket medför att det blir ett allt större
behov av pendlingsmöjligheter.
Järnvägsövergången i centrala Nälden är idag en trafikplats med stora risker.
Kollision mellan tåg och vägfordon har inträffat och har många gånger varit
mycket nära att ske .
Åtgärder för att höja säkerheten måste lyftas till högsta prioritet.

Länstrafikplanen
Väg 675 Valne-Änge, kurvrätning Ede
Objektet ingår i nuvarande plan och är under utredning. Ett samrådsunderlag
är framtaget.
Trafikfarlig, smal och låg standard på ytskiktet.
Vägen nyttjas för skolkjutsar och kräver därför en god standard.
Endast beläggning med asfalt är godtagbar, gäller vägsträckan Valne-Änge
och kurvrätning i Ede.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000074

Länstransportplan, prioriteringar av åtgärder 2014-2015
Länstrafikplanen, övriga prioriterade objekt
Väg 689 Åkersjön-Bakvattnet-Häggsjövik
Många turister trafikerar vägen. Smal väg, svårt att mötas.
Kräver åtgärder för bärighet, breddning och beläggning.
Väg 686 Landön-Backen
Låg standard, vissa tider oframkomlig, tung trafik från skogsnäringen och
andra företag.
Kräver åtgärder för bärighet, breddning och beläggning.
Väg 670 Trångsviken-Slåtte
Smal och krokig grusväg.
Kräver åtgärder för bärighet, breddning och beläggning.
Väg 675 Rönnöfors-Frankrike, Oldenvägen
Vägen viktig som transportväg för rennäringen.
Kräver åtgärd för bärighet, breddning och beläggning.
Väg 748 Näversjöberg-Kälom-Offerdalsberg
Låg standard, oframkomlig vissa tider, tung trafik från företag.
Kräver åtgärder för bärighet, breddning och beläggning.

Gång-/cykelvägar
Gång- och cykelvägar prioriteras enligt åtgärdslista.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000074

Länstransportplan, prioriteringar av åtgärder 2014-2015
Övrigt
Kommunen vill understryka vikten av bra löpande underhållsåtgärder , en
redovisning av av hur underhållet planeras och utförs samt kvalité på grus
och övrigt material skall ske till kommunen.
Krokoms kommun föreslår att ett EU-projekt upprättas avseende
framkomlighet och bärighet inom vägnätet i kommunen.
Framkomliga vägar är av största vikt för våra näringar i kommunen och
betyder mycket för hela regionens framtid.
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, vill i tilläggsyrkande att Trafikverket uppmanas att
genomföra ett EU-projekt för kvalité, framkomlighet och bärighet för att öka
vägstandarden, med Krokom som projektområde.
Yttrar sig gör också Rolf Lilja, S och Jörgen Blom, V, Maria Söderberg, C
och Maria Jacobsson, S.
_____
Kopia till
Regionförbundet i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Trafikverket Jämtlands län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000136

Remiss - Undersökningstillstånd och arbetsplaner,

SOU 2012:73
Kommunstyrelsens beslut
1
Kommunstyrelsen antar svar i remiss undersökningstillstånd och
arbetsplaner SOU 2012:73.
_______________________
Bakgrund
Krokoms kommun väljer att lämna en spontanremiss på SOU 2012:73
Undersökningstillstånd och arbetsplaner. I Jämtland har Regionförbundet fått
utredningen på remiss och svarat.
Ovan nämnda utredning handlar om att kartlägga och analysera hur reglerna
för arbetsplaner har fungerat sedan de infördes 2005 och vid behov föreslå
bestämmelser som behövs för att effektivisera syftet med arbetsplanerna.
Utredaren fick också i uppdrag att kartlägga och analysera kommunikation
mellan företag, mark- och sakägare samt kommuner i samband med
undersökningstillstånd och vid behov föreslå ändringar av regelverket så att
det ger stöd för en god dialog mellan dessa parter. Uppdraget innebar att
möjligheterna skulle utredas att införa en skyldighet för den som ansöker om
undersökningstillstånd att under ansökningsprocessen informera berörd
allmänhet om det planerade arbetet.
I Krokoms kommun har det förekommit undersökningar och prospektering
efter uran av flera olika prospekteringsbolag, under många år.
Kommunfullmäktige har i fullständig enighet de tre senaste
mandatperioderna fattat beslut att använda det kommunala vetot mot en
brytning av uran om de prospekteringar som görs skulle leda så långt att
detta skulle bli aktuellt.
Kommunen överklagar också alla undersökningstillstånd och
prospekteringstillstånd som ges av Bergsstaten för att tydliggöra kommunens
inställning på ett så tidigt stadium som möjligt.
Prospekteringen efter uran har skapat oro bland lokalbefolkningen. Vår
förhoppning har varit, och är, att bolagen ska inse att de aldrig kommer att få
bryta uran i vår kommun.
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Dnr 2013-000136

Remiss - Undersökningstillstånd och arbetsplaner,

SOU 2012:73
Krokoms kommun välkomnar utredningens förslag om att en kommun ges
möjlighet att lämna yttranden över samtliga ansökningar om
undersökningstillstånd som inkommer till Bergsstaten, men menar att det
kommunala vetot när det gäller uran vad gäller ansökningar om gruvdrift
också borde gälla för undersökningstillstånd.
Krokoms kommun motsätter sig prospektering efter och brytning av uran,
liksom övrig prospektering och brytning i alunskiffer.
Krokoms kommun anser även att då undersökningstillstånd efter att
bearbetningskoncession har upphört att gälla (2 kap 9§ minerallagen) ska ny
ansökan om undersökningstillstånd inom samma område inte kunna prövas
förrän efter minst fem år.
Underlag för beslut
Remiss – Undersökningstillstånd och arbetsplaner SOU 2012:73
Underlag för beslut
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C, och Jörgen Blom, V.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen anta
svar i remiss i undersökningstillstånd och arbetsplaner SOU 2012:73.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Paragrafen justeras omedelbart
_____
Kopia till
Regeringskansliet, Näringslivsdepartementet (skickat den 11 april 2013)

Justerandes sign
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Dnr 2013-000119

Jämtlands län mobiliserar för ökad trygghet,
programförklaring 2013
Kommunstyrelsens beslut
1
Kommunstyrelsen antar ”Programförklaring 2013, Jämtlands län
mobiliserar för ökad trygghet”.
____
Bakgrund
Våren 2006 tog Kommunförbundets styrelse, Landstingsstyrelsen och
polisstyrelsen initiativ till en bred mobilisering mot alkohol, narkotika och
drogrelaterad kriminalitet i Jämtlands län.
Främsta skälet till kraftsamlingen är att det finns många i länet som har och
riskerar att få sin livskvalitet allvarligt försämrad på grund av eget och
andras missbruk av alkohol och narkotika och den otrygghet som många
känner, framförallt kvinnor.
Initiativtagarna vill åtgärda det genom att arbeta för en ökad framtidstro
bland länsinvånarna och ge barn och unga goda förutsättningar att utvecklas
till självständiga, trygga och demokratiska individer.
Regionförbundet Jämtlands län rekommenderar Jämtlands län landsting,
länets kommuner och Polisen i Jämtlands län att ställa sig bakom
”Programförklaring 2013 Jämtlands län mobiliserar för ökad trygghet”.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens presidium 25 mars 2013. Förslag till beslut är att
kommunstyrelsen antar Programförklaring 2013.
Jämtlands län mobiliserar för ökad trygghet Programförklaring 2013
Yrkanden/förslag
Owen Laws, MP, yttrar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000119

Jämtlands län mobiliserar för ökad trygghet,
programförklaring 2013
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen anta
”Programförklaring 2013 Jämtlands län mobiliserar för ökad trygghet”.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Regionförbundet Jämtlands län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000143

Riktlinjer för sociala medier
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för sociala medier.

Bakgrund

Sociala medier är ett utmärkt verktyg för att utveckla dialogen med
medborgarna med målet att ytterligare höja kvaliteten i verksamheten.
Sociala medier ger oss också möjlighet att sprida vårt budskap i fler kanaler.
I händelse av en kris är sociala medier ett bra komplement till
www.krokom.se för att snabbt kunna nå ut med ny information till många
människor. Krokoms kommun har sedan hösten 2012 en officiell sida på
Facebook. Det finns även ett antal sidor för exempelvis fritidsgårdar med
kommunen som avsändare. Riktlinjerna syftar till att tydliggöra gällande
lagstiftning och hur Krokoms kommun förhåller sig till sin närvaro i sociala
medier.
Barncheck

Se barncheck
Underlag för beslut

Riktlinjer för sociala medier
Yrkanden/förslag

Maria Söderberg, C, Jörgen Blom, V, Rolf Lilja, S och Mi Bringsaas, S,
yttrar sig.
Propositionsordning

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen anta
riktlinjer för sociala medier.
_____
Kopia till
Åsa Sjödin, kommunikationsstrateg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000135

Remiss - Regionkommun Jämtlands län
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att Krokoms kommun tillstyrker att
Jämtlands läns landsting ansöker hos regeringen om att från och med den
1 januari 2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt ”Lagen
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län” (SFS 2010:630) och därmed
också att det i Jämtlands län bildas en regionkommun med direktvalt
regionfullmäktige 2015.

2

Krokoms kommun understryker de regionala utvecklingsfrågornas
övergripande karaktär. Region Jämtland/Härjedalen ska såväl ansvara för
sjukvårdsfrågorna som fungera som drivmotor för en positiv regional
utveckling.
_____

Bakgrund
De politiska partierna i Jämtlands län har under lång tid diskuterat att bilda
region och därmed flytta över det regional utvecklingsansvaret till ett
direktvalt regionfullmäktige.
Länets åtta kommuner och landstinget fattade 2010 beslut om att bilda ett
kommunalt samverkansorgan, Regionförbundet Jämtlands län, med
ändamålet ”att i en demokratiskt styrd organisation tillvarata länets
möjligheter att främja länets uthålliga utveckling och tillväxt samt att i dessa
frågor utöva ett tydligt politiskt ledarskap”. Regionförbundet Jämtlands län
fick i enlighet med ”Lagen om samverkansorgan i länen” (2002:34) överta
vissa uppgifter från länsstyrelsen.
Bildandet av Regionförbundet Jämtlands län var i vissa avseenden en
förberedelse för den önskade regionkommunbildningen. Det handlade om att
överföra, decentralisera, beslutsmakt från statlig till regional nivå. Denna
utveckling fortsätter i och med regionbildningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000135

Remiss - Regionkommun Jämtlands län
De i landstinget representerade partierna har nu beslutat att ställa sig bakom
en ansökan till regeringen om att bilda region och, från och med den 1
januari 2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt ”Lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län” (SFS 2010:630) och därmed också
att det i Jämtlands län bildas en regionkommun med direktvalt
regionfullmäktige 2015. Kommunerna ska ta ställning till ansökan innan den
sänds in till regeringen.

Vad är en ”regionkommun”?

Formellt handlar det, enligt gällande lagstiftning, om att landstinget övertar det
regionala utvecklingsansvaret enligt ”Lagen om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län” (SFS 2010:630). Idag omfattar denna lag Skåne, Västra Götaland,
Halland och Gotland.
De landsting som avses i lagen får besluta att landstingsfullmäktige och
landstingsstyrelsen i stället ska ges beteckningarna regionfullmäktige och
regionstyrelse. Allmänna val sker dock liksom idag till landstingsfullmäktige,
eftersom man valt att inte konsekvensändra i grundlagen. Därmed blir också
”landsting” den benämning som används i övrig lagstiftning kopplad till
regionbildningen. De fyra landsting som i dag omfattas av lagen har alla valt att
lämna benämningen landsting och i stället kalla sig region – Region Skåne,
Region Halland, Västra Götalandsregionen och Region Gotland.
Det är landstinget som formellt kan göra ansökan till regeringen och en
förutsättning för att ansökan ska behandlas positivt av regeringen är att
kommunfullmäktige i länets kommuner har yttrat sig över landstingets ansökan
och att flertalet kommuner ställt sig bakom ansökan. Kommunernas
ställningstagande måste bifogas ansökan.
Jämtlands läns landsting har utarbetat en bakgrund till en ansökan som
beskriver vilka frågor som flyttas över till landstinget i och med regionbildning.
Det handlar om det regionala utvecklingsansvaret, det vill säga de verksamheter
Regionförbundet Jämtland ansvarar för idag.
Det indirekt valda Regionförbundet Jämtlands län kommer att avvecklas vid
bildande av Region Jämtland/Härjedalen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000135

Remiss - Regionkommun Jämtlands län
Krokoms kommun ser positivt på att Region Jämtland/Härjedalen bildas från
den 1 januari 2015. Kommunen anser att den viktigaste fördelen med
regionbildningen är att de regionala utvecklingsfrågorna och de regionala
utvecklingsresurserna överförs till ett direktvalt demokratiskt organ.
Underlag för beslut
Remiss
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S yrkar bifall till grundförslaget.
Owen Laws, MP, yrkar bifall till grundförslaget.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till grundförslaget.
Maria Söderberg, C, yttrar sig också.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besluta att Krokoms kommun tillstyrker att Jämtlands läns landsting ansöker
hos regeringen om att från och med den 1 januari 2015 få överta det regionala
utvecklingsansvaret enligt ”Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län”
(SFS 2010:630) och därmed också att det i Jämtlands län bildas en
regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2015. Krokoms kommun
understryker de regionala utvecklingsfrågornas övergripande karaktär. Region
Jämtland/Härjedalen ska såväl ansvara för sjukvårdsfrågorna som fungera som
drivmotor för en positiv regional utveckling.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Kopia till
Jämtlands läns landsting

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000029

Valärenden
Kommunstyrelsens beslut
1

Till ombud vid Kommuninvests stämma den 18 april 2013 väljs Göte
W Swén, M.

_____________________________________________________________
Till Kommuninvests stämma den 18 april 2013 ska ett ombud väljas.
Till ombud föreslås Göte W Swén, M.
_____

Kopia till
Göte W Swén

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000010

Meddelanden
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

2

Regionförbundet Jämtlands län, RFJ: 130211, protokollsutdrag § 4
Allmän trafikplikt, Åre 2014

3

Regionförbundet Jämtlands län, RFJ: 130211, protokollsutdrag § 5
Gemensamma taxor och produkter för kollektivtrafik i Norrland

4

Regionförbundet Jämtlands län, RFJ: 130211, protokollsutdrag § 8
Svar på motion om bussresa på kallelse

5

Dnr 28
Östersunds kommun: protokoll 130225 för gemensamma nämnden
för upphandlingssamverkan, GNU

6

Dnr KS 10/029
ALMI Företagspartner Mitt AB: 130228, slutrapportering av EUprojekt, Innovationsalliansen

7

Justerandes sign

Dnr 24
Regionförbundet Jämtlands län, RFJ: 130211, protokollsutdrag § 3
Bussgods – ombildning till aktiebolag

Dnr KS 12/039
Förvaltningsrätten i Luleå: beslut 130226, förlängning av
giltighetstiden för undersökningstillstånd enligt minerallagen
(1991:145), nu fråga om avvisning, Hotagen nr 2

8

Berg, Åre, Östersund och Krokoms kommuner: brev 130311 till
Continental Precious Minerals Inc, CPM

9

Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 130318, överklagan
av beslut 130226 angående förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Hotagen nr 2

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000010

Meddelanden
Dnr KS 12/265
10 Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 130306, Tillstånd till allmän
kameraövervakning vid regleringsdamm Oldådammen, Oldens
kraftverk
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000011

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
Dnr KS 13/056
Listor över färdtjänstbeslut 130301-130331
Dnr KS 13/128
Personuppgiftsansvarig vid tecknande av avtal
inom ramen för PuL, Personuppgiftslagen
_____
1

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Färdtjänsthandl
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Dnr 2013-000030

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag

1

2

3

4

5

6

Justerandes sign

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.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000030

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag

7

8

9

10

11

12

13

Justerandes sign

Dnr KS 12/252
Motion om digital utrustning remitteras till socialnämnden.
Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den
25 september 2013.
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
i kommunfullmäktige senast februari 2014.

besvarad

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.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000030

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag

14

15

16

17

18

19

Justerandes sign

Dnr KS 13/098
Medborgarförslag – Höjning av inackorderingsbidraget.
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden. 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.
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.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000030

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag

20

21

22

23

24

25

Justerandes sign

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- ochutbildningsnämnden. Förslaget ska vara
besvarat i kommunfullmäktige senast juni 2013.
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.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2013-000030

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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