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Sammanträdesdatum

25 mars 2015
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Almdalen, Apotekshuset, onsdagen den 25 mars 2015, kl 08.00-16.45

Beslutande

Ledamöter

Maria Söderberg, C, ordf
Linus Kimselius, M
Rolf Lilja, S
Hans Åsling, C
Jenny Henriksson, C
Leo Olofsson, M
Jan Runsten, MP
Lena Persson, KD
Birger Backlund, S, tjg ers för Anki Syversen, S
Erika Öhlin, S, tjg ers för Mi Bringsaas, S
Annika Hansson, S
Niklas Rhodin, S
Jörgen Blom, V

Övriga närvarande

Ola Skyllbäck, kommunchef
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare
Ej tjänstgörande ersättare är Cristine Persson, C, Peder Lind, C, Björn
Hammarberg, M, Anders Norén, M, och Maria Isberg, V

Justerare

Hans Åsling och Birger Backlund

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Krokom tisdagen den 31 mars

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§ 35-48

Anette Lihuvudh
Ordförande

Maria Söderberg
Justerare

Hans Åsling

Birger Backlund

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

25 mars 2015

Datum då anslaget sätts upp

1 april 2015

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kansliavdelningen

Underskrift

Anette Lihuvudh

Sista dag för överklagan

22 april 2015, anslaget tas
ner 23 april 2015
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 mars 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 35

Dnr 2015-000028

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1 Ärende fyra ”Folkhälsorådet” stryks från dagens ärendelista. En
information görs i ärendet.
2

I övrigt godkänns ärendelistan.

_____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

25 mars 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 36

Dnr 2015-000003

Informationer
Kommunstyrelsens beslut
* Kultur och fritid
Mats Hurtig, kultursamordnare, Louise Öhnstedt, ungdomskultursamordnare och Mårten Eneberg, fritidssamordnare
*

Heltidsprojekter
Agneta Sunder, projektledare

*

Delegationsreglemente och delegationsordning
Gunilla Sundqvist, personalchef

*

Årsredovisning/bokslut
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Medborgardialoger – Integrationsstrategi
Åke Ljusberg, socialchef och Elisabeth Wickzell, integration

*

Folkhälsorådet
Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande

_____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

25 mars 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 37

Dnr 2015-000108

Ansökan om medfinansiering till regionala projektet
The Power Region, datacenterprojekt 2015-2018
Kommunstyrelsens beslut
1. Krokoms kommun deltar i och medfinansierar datacenterprojektet ”The
power region” med totalt 1 276 000 kronor under åren 2015-2018
2.

Medel tas ur projektmedelsbudgeten (116 000 kr 2015, 485 000 kr
2016, 412 000 kr 2017 och 263 000 kr 2018).

Bakgrund
Datacenterbranschen växer kraftigt globalt. Mängden digital information
ökar explosionsartat, allt fler tjänster läggs i molnet och behovet av att bygga
allt fler, allt större och allt mer energikrävande datacenter förväntas fortsätta.
Samtidigt ställer marknaden allt hårdare hållbarhetskrav, dels att energin ska
användas mer effektivt och dels att energikällorna i högre grad skall vara
förnyelsebara. De flesta tillväxtregionerna i världen saknar möjligheter att
erbjuda tillräckligt mycket förnyelsebar energi.
Centrala Jämtland har mycket stor och stabil tillgång på lokalt producerad
förnyelsebar el. I vår region ackumuleras därtill det överskott av el som
kommer ifrån Norr- och Västerbotten. El-infrastrukturen är ur detta
perspektiv sannolikt den bästa i Europa.
Stora datacenteretableringar ger mycket stor effekt på den lokala ekonomin.
Studier av Boston Consulting Group samt Tillväxtverket från
Facebooketableringen i Luleå visar att etableringen nationellt skapar 4500
årsverken och 9 miljarder kronor i ekonomisk påverkan under de första tio
åren. Hälften av effekten hamnar lokalt i Luleåregionen.
Östersunds kommun har sedan 2010 tillsammans med Jämtkraft utvecklat en
site vid Verksmon i Torvalla, vilken är internationellt konkurrenskraftig för
etablering av ett stort eller flera mindre datacenter. För att på bästa sätt nyttja
marknadspositionen och stå rustad för att attrahera flera
datacenteretableringar, bör portföljen av etableringserbjudanden i länet
utökas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 mars 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 37 (forts)

Dnr 2015-000108

Ansökan om medfinansiering till regionala projektet
The Power Region, datacenterprojekt 2015-2018
Östersunds kommun bjuder nu in Krokoms kommun till samarbete efter att
Jämtkraft ser stora möjligheter till siter även i Krokoms kommun. Vi har nu
möjlighet att delta i ett gemensamt projekt som är tänkt att finansieras av
Östersunds kommun, Krokoms kommun, Jämtkraft, Region Jämtland
Härjedalen och EU´s strukturfonder. Projektet ska bemannas med personal
både i Östersunds kommun, Jämtkraft och Krokoms kommun. Portföljen av
siter kan lämpligen marknadsföras under namnet The power region.
Argument för att vi bör medfinansiera projektet är att vi behöver fler
arbetstillfällen och borde växla upp arbetet med företagsetableringar
samtidigt som vi måste våga fokusera. Vi har ett bra läge då vi ges möjlighet
att ta tillvara på all den kompetens som Östersunds kommun har byggt upp i
deras arbete med datacenteretableringar.
Vi föreslås medfinansiera projektet med 116 000 kr 2015, 485 000 kr 2016,
412 000 kr 2017 och 263 000 kr 2018. Om vi medfinansierar projektet med
medel ur projektmedelsbudgeten så förutsätter det att projektmedelsbudgeten
ligger på en nivå på minst 1.7 miljoner då vi vet att en del av budgeten redan
är intecknad efter tidigare beslut om medfinansiering ur projektmedelsbudgeten.
Underlag för beslut
Ansökan projekt The Power Region
Förslag som läggs på mötet
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till grundförslaget.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till grundförslaget.
Niklas Rhodin, S, föreslår bifall till grundförslaget.
Linus Kimselius, M, föreslår bifall till grundförslaget.
Hans Åsling, C, föreslår bifall till grundförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 mars 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 37 (forts)

Dnr 2015-000108

Ansökan om medfinansiering till regionala projektet
The Power Region, datacenterprojekt 2015-2018
Leo Olofsson, M, föreslår bifall till grundförslaget.
Lena Persson, KD, föreslår bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C, Jan Runsten, MP, Rolf Lilja, S, och
Björn Hammarberg, M.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, Krokoms kommun deltar i och
medfinansierar datacenterprojektet ”The power region” med totalt 1 276 000
kronor under åren 2015-2018. Medel tas ur projektmedelsbudgeten (116 000
kr 2015, 485 000 kr 2016, 412 000 kr 2017 och 263 000 kr 2018).
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Östersunds kommun
Jämtkraft AB
Region Jämtland Härjedalen
Anna-Carin Svedén, näringslivschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

25 mars 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 38

Dnr 2014-000362

Digitala handlingar via verktyget Ciceron Assisten samt
utvärdering av surfplattorna
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen permanentar försöket med digitala handlingar via
verktyget Ciceron Assistent.
2

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare erbjuds dator som utrustning
för att kunna ta emot digitala handlingar. De som vill får använda egen
utrustning.

3

Kommunens sammanträdesrum utrustas med lättåtkomlig laddningsutrustning, med början i lokalen Mus-Olle.

Bakgrund

Den 23 januari 2013 beslutade kommunstyrelsen att köpa in surfplattor till
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare och kommunfullmäktiges
presidium, på prov. Barn- och utbildningsnämnden tog också beslut om att
köpa in surfplattor till sitt presidium.
Syftet med besluten var att underlätta nämndadministrationen och att lättare
få ut kallelser och annat material till förtroendevalda. Det var också för att
minska pappersflödet och för att spara tid för kopiering.
I april 2014 skickades en enkät ut för att kunna utvärdera hur användarna har
upplevt surfplattan och programvaran.
Beskrivning av surfplattan och programvaran ”Assistenten”
Programvaran ”Assistenten” möjliggör för de förtroendevalda att med sin
surfplatta på ett enkelt men säkert sätt ta del av möteshandlingar.
Programvaran är webbaserad och bygger på inloggning med eget lösenord
för att kunna ta del av handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 mars 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 38 (forts)

Dnr 2014-000362

Digitala handlingar via verktyget Ciceron Assisten samt
utvärdering av surfplattorna
Införandet av surfplattan och ”Assistenten”
Utbildning i hur man hanterar plattan och verktyget ”Assistenten” har getts. I
samband med utbildning har användaren fått skriva på ett avtal för
surfplattan. Utbildningen har arrangerats med hjälp av egen personal.
Har läsplattan medfört en effektivisering av nämndadministrationen?
För kallelse till kommunstyrelsen fanns, under 2013, fortfarande mycket
manuellt arbete, inklusive produktion och kopiering av papperskallelser för
att de andra som inte är förtroendevalda och som måste få kallelsen. Under
2014 har den kopieringen minskat då vi i samband med införande av ”Öppna
kommunstyrelsemöten” började med att lägga ut kallelsen med handlingar
på kommunens hemsida. Intern personal, press samt övriga, som ska ha
kallelsen, är hänvisade till hemsidan. De övriga som berörs kan exempelvis
vara kommuninvånare. På kommunstyrelsens ”Öppna möte” måste ändå
finnas ett antal kallelser med handlingar uppkopierade.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 10 november 2014
Rapport
Bild, Samsung Tab S 10.5
Förslag som läggs på mötet
Linus Kimselius, M, och Jörgen Blom, V, föreslår att beslutstexten ändras
till:
Kommunstyrelsen permanentar försöket med digitala handlingar via
verktyget Ciceron Assistent. Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
erbjuds dator som utrustning för att kunna ta emot digitala handlingar. De
som vill får använda egen utrustning. Kommunens sammanträdesrum
utrustas med lättåtkomlig laddnings-utrustning, med början i lokalen MusOlle.
Yttrar sig gör också Björn Hammarberg, M.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 mars 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 38 (forts)

Dnr 2014-000362

Digitala handlingar via verktyget Ciceron Assisten samt
utvärdering av surfplattorna
Ajournering begärs i fem minuter.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, och till det har kommit ett gemensamt
ändringsförslag från Linus Kimselius, M, och Jörgen Blom, V.
Ordförande kommer att fråga på ändringsförslaget mot grundförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringsförslaget mot grundförslaget finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller ändringsförslaget.
_____
Kopia till
Lena Persson, IT-samordnare
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen inklusive brev om erbjudande

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 mars 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 39

Dnr 2015-000117

Årsredovisning 2014 kommunstyrelsen som
verksamhetsnämnd
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning för kommunstyrelsens
verksamheter 2014.

Bakgrund
Kommunstyrelsens verksamheter presenterar i bifogad årsredovisning med
måluppföljelse och verksamhetsberättelse för 2014.
Underlag för beslut
Kanslichefens tjänsteutlåtande den 18 mars 2015
Årsredovisning 2014 - Kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen
godkänna årsredovisning för kommunstyrelsens verksamheter 2014.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Sara Anselmby, kanslichef
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

25 mars 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 40

Dnr 2015-000099

Årsredovisning 2014, Krokoms kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2014.
____
Bakgrund
Kommunens årsredovisning för 2014 har upprättats och överlämnas nu till
kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige den 29 april 2015.
Revisionens granskning sker under perioden fram till utskick av handlingar
till fullmäktiges sammanträde.
Underlag för beslut
Årsredovisning 2014
Förslag som läggs på mötet
Cristine Persson, C, och Jörgen Blom, V, föreslår att årsredovisningen
kompletteras med en text om samiska förvaltningsområdet.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till årsredovisningen med tilläggsförslag.
Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
bifalla årsredovisning för 2014. Till det har kommit förslag om att lägga till
en text om samiskt förvaltningsområde i årsredovisningen.
Ordförande kommer först att fråga på tillägget och sedan på årsredovisningen i övrigt.
Beslutsgången godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 mars 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 40 (forts)

Dnr 2015-000099

Årsredovisning 2014, Krokoms kommun
Efter fråga på tillägg av text om det samiska förvaltningsområdet finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på årsredovisningen i övrigt finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

25 mars 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 41

Dnr 2014-000358

Delegationsreglemente och delegationsordning
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen antar förslag till nytt reglemente och ordning för
delegation med följande ändringar och tillägg:
Under 3.3 Anställning a) i ärende ”Förvaltningschef och avdelningschef
i kommunchefens ledningsgrupp ” styrelsen lägger till att delegaten,
kommunchefen, tar beslutet i samråd kommunstyrelsens presidium samt
respektive nämnds presidium.
Under 3.4, arvode för förtroendevald flyttas till en egen rubrik, 3.13,
”Arvoden förtroendevalda”.
Under 3.6 a, b, och d förtydligas. Det ska tydligt framgå att
kommunchefen är delegat för förvaltningschef och avdelningschef i
kommunchefens ledningsgrupp. Det ska tydligt framgå att
förvaltningschef respektive avdelningschef, i kommunchefens
ledningsgrupp i samråd med personalchef, är delegat för övrig personal.
Under 3.8 läggs till att delegaten personalchef tar beslut i samråd med
berörda förvaltningschefer respektive kommunchef.
Andra rutan i 3.9 ändras tillbaka till ”Kommunstyrelsen enligt
upphandlingspolicy Gemensamma nämnden för upphandling”.
Under 3.20 läggs till följande efter Förteckningen ”(exklusive 3.3
anställning, 3.4 fastställande av lön, 3.5 ledighet, 3.6 anställnings
upphörande, 3.7 pensionsförmån, 3.8 övriga personal och
organisationsfrågor)”.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 mars 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 41 (forts)

Dnr 2014-000358

Delegationsreglemente och delegationsordning
Sammanfattning av ärendet
Vad innebär delegering?
Delegering enligt kommunallagen (KL) innebär att beslutanderätten, i ett
visst ärende eller i en ärendegrupp, flyttas över till någon annan (=
delegaten).
Delegaten träder helt in i nämndens ställe. Ett beslut av delegaten ses som ett
nämndens beslut och kan överklagas genom laglighetsprövning.
Nämnden kan inte ändra delegatens beslut men kan naturligtvis återkalla
delegeringsuppdraget. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa
ett beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Nämnden har redovisningsansvaret men delegaten har det juridiska ansvaret
(t ex tjänstefel, skadestånd).
Varför ska vi ändra delegationsreglemente och delegationsordning?
Kommunstyrelsens nu gällande delegationsreglemente och
delegationsordning är från januari 2009 och en del förändringar har skett
sedan dess.
Delegationsreglementet, i det nya dokumentet, är i princip helt nytt. Det
beskriver tydligt innebörden av de olika begreppen inom delegation.
I delegationsordningen har en del förändringar gjorts. Det som är inaktuellt
eller är av karaktären verkställighet har strukits över.
Det som är tillagt är gråmarkerat. Det gäller bland annat under rubriken
Näringsliv/Fritid/kultur samt Vuxenutbildning.
Kommunstyrelsen ledningsgrupp har tillsammans arbetat fram det nya
reglementet och delegationsordningen, med tillägg och andra förändringar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15(34)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 mars 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 41 (forts)

Dnr 2014-000358

Delegationsreglemente och delegationsordning
Underlag för beslut
Delegationsreglemente och delegationsordning januari 2009
Delegationsreglemente och delegationsordning 17 mars 2015
Tjänsteutlåtande 17 mars 2015
Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, föreslår under 3.3 Anställning a) i ärende
”Förvaltningschef och avdelningschef i kommunchefens ledningsgrupp” att
styrelsen lägger till att delegaten, kommunchefen, tar beslutet i samråd
kommunstyrelsens presidium samt respektive nämnds presidium.
Maria Söderberg, C, föreslår under 3.4 att arvode för förtroendevald flyttas
till en egen rubrik, 3.13, ”Arvoden förtroendevalda”.
Maria Söderberg, C, föreslår under 3.6 att a, b, och d förtydligas. Det ska
tydligt framgå att kommunchefen är delegat för förvaltningschef och
avdelningschef i kommunchefens ledningsgrupp. Det ska tydligt framgå att
förvaltningschef respektive avdelningschef, i kommunchefens ledningsgrupp
i samråd med personalchef, är delegat för övrig personal.
Maria Söderberg, C, föreslår att det i 3.8 läggs till att delegaten personalchef
tar beslut i samråd med berörda förvaltningschefer respektive kommunchef.
Maria Söderberg, C, föreslår att andra rutan i 3.9 ändras tillbaka till
”Kommunstyrelsen enligt upphandlingspolicy Gemensamma nämnden
för upphandling”.
Maria Söderberg, C, föreslår under 3.20 att det läggs till följande efter
Förteckningen ”(exklusive 3.3 anställning, 3.4 fastställande av lön, 3.5
ledighet, 3.6 anställnings upphörande, 3.7 pensionsförmån, 3.8 övriga
personal och organisationsfrågor)”.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 mars 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 41 (forts)

Dnr 2014-000358

Delegationsreglemente och delegationsordning
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, och till det har kommit förslag till
ändringar och tillägg.
Ordförande kommer först att fråga på ändringar och tilläggs och sedan på
förslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringar och tillägg i punkterna 3.3, 3.4, 3.6, a, b och d, 3.8,
3.9 och 3.20 finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller dessa.
Efter fråga på delegationsreglemente och delegationsordning i övrigt finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Delegater inklusive delegationsreglemente och delegationsordning
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare inklusive delegationsreglemente och
delegationsordning
Kommunikationsenheten inklusive delegationsreglemente och
delegationsordning för att läggas ut på Intranätet

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 mars 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 42

Dnr 2015-000078

Gränser/riktlinjer för direktupphandling
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för direktupphandling i Krokoms
kommun med följande ändringar och tillägg:
I första meningen under 5.1 mellan orden ”icke-diskriminering” och
”följas” läggs till ”ömsesidigt erkännande och öppenhet”.
Under punkten 1 ”Syfte med riktlinjerna”, sista stycket flyttas till att
ligga direkt under rubriken. Därefter läggs till texten ”Det huvudsakliga
syftet med dessa riktlinjer är att medborgarnas pengar ska komma till
mesta möjliga nytta och detta tankesätt ska genomsyra alla beslut som
rör upphandling och inköp.”

Bakgrund

Upphandlande myndigheter får under vissa förutsättningar göra en enklare
form av upphandling, så kallad direktupphandling. Från och med den 1 juli
2014 finns det i Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) nya gränsvärden
och regler för direktupphandlingar:
*

Direktupphandlingsgränsen är höjd till 505 800 kronor.

*

Krav på att varje upphandlande myndighet ska anta riktlinjer för
användning av direktupphandling.

*

Krav på dokumentation av upphandlingar som överstiger 100 000
kronor (Krokoms kommun 50 000 kronor).

För Krokoms kommuns del föreslås att kravet på dokumentation sätts till
50 000 kronor, det vill säga lägre än vad lagen föreskriver. Anledningen till
detta är, att upphandlingsfunktionen har lättare att ha kontroll över
genomförda upphandlingar, och att dokumentationen sköts på rätt sätt.
Denna gräns kan eventuellt höjas när organisationen för inköp och
upphandling i kommunens samtliga förvaltningar är kvalitetssäkrad.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 mars 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 42 (forts)

Dnr 2015-000078

Gränser/riktlinjer för direktupphandling
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 16 februari 2015
Förslag; Riktlinjer för direktupphandling 16 februari 2015
Förslag som läggs på mötet
Linus Kimselius, M, föreslår att det i första meningen under 5.1 mellan
orden ”icke-diskriminering” och ”följas” läggs till ”ömsesidigt erkännande
och öppenhet”.
Linus Kimselius, M, föreslår under punkten 1 ”Syfte med riktlinjerna” att
sista stycket flyttas till att ligga direkt under rubriken. Därefter läggs till
texten ”Det huvudsakliga syftet med dessa riktlinjer är att medborgarnas
pengar ska komma till mesta möjliga nytta och detta tankesätt ska
genomsyra alla beslut som rör upphandling och inköp.”
Yttrar sig gör också Rolf Lilja, S.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen anta
Riktlinjer för direktupphandling i Krokoms kommun. Till det har kommit
förslag till ändringar och tillägg i riktlinjerna.
Ordförande kommer först att fråga på ändringar och tillägg i riktlinjerna och
därefter frågar hon på förslaget i övrigt.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på ändringar och tillägg i riktlinjerna finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på förslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 mars 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 42 (forts)

Dnr 2015-000078

Gränser/riktlinjer för direktupphandling
Kopia till
Samtliga nämnder
Gemensamma nämnden för upphandling
Krokomsbostäder AB
Åsa Olofsson, inköp- och upphandlingsansvarig
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
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Sammanträdesdatum

25 mars 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 43

Dnr 2014-000367

Lokal integrationsstrategi
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att inleda en medborgardialog om
integrationsarbetet i kommunen.
Medborgardialogen syftar till att ta fram en väl förankrad
Integrationsstrategi för Krokoms kommun.
Bakgrund
All fler människor söker asyl i Sverige. Enligt Migrationsverkets prognos
kommer antalet asylsökande under 2015 att vara större än någonsin tidigare i
vår historia. Detta ställer Krokoms kommun inför nya utmaningar och nya
möjligheter. Vi bör kunna erbjuda flyktingar en trygg plats där de kan leva,
samtidigt som Krokoms kommun får fler kommuninvånare. De nya
kommuninvånarna bidrar till att lösa nuvarande och framtida
rekryteringsbehov.
När det gäller asylsökande ensamkommande barn har tillströmningen redan
nu ökat till Krokoms kommun. Det senaste året har antalet asylsökande
ungdomar som kommer till vår kommun tredubblats.
Till grund för flyktingmottagandet ligger flera internationella konventioner
som Sverige undertecknat som t.ex. FN:s flyktingkonvention och
barnkonventionen.
De flyktingar som kommer till Krokoms kommun gör det för att de har ett
behov av skydd/asyl. Samtidigt har de som kommer en mängd resurser som
Krokoms kommun har nytta av t.ex. utbildning, språkkompetens och
arbetslivserfarenhet.
Krokoms kommun liksom många andra arbetsgivare står inför en stor
generationsväxling och har ett stort och växande behov av arbetskraft.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 mars 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 43 (forts)

Dnr 2014-000367

Lokal integrationsstrategi
Närmare en halv miljon människor behöver rekryteras till välfärdssektorn
under en tioårsperiod enligt prognoser från Sveriges Kommuner och
Landsting. Även det privata näringslivet står inför stora utmaningar när det
gäller framtida kompetensförsörjning. En viktig inriktning i
integrationsarbetet blir därför att skapa förutsättningar för att de flyktingar
som kommer till Krokoms kommun, får möjlighet att stanna kvar och arbeta
i kommunen.
Den regionala integrationsstrategin ”Välkommen till Jämtland Härjedalen!
En strategi för ökad inflyttning och förbättrad integration 2014 – 2020”
ligger till grund för Krokoms integrationsstrategi.
Nästa steg i arbetet blir att ta fram en plan för Medborgardialog. Den ska
bland annat innehålla mötesplanering, tidplan, platser, deltagare, anlitande av
moderator mm.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 2015-03-17
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget som föreslår att kommunstyrelsen
inleder en medborgardialog om integrationsarbetet i kommunen.
Medborgardialogen syftar till att ta fram en väl förankrad Integrationsstrategi
för Krokoms kommun.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Kopia till
Socialnämnden
Åke Ljusberg, socialchef
Elisabeth Wickzell, integration
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25 mars 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 44

Dnr 2015-000095

Valnämndens reglemente, revidering.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för valnämnden.
2. Reglementet gäller från och med 1 januari 2015.

Bakgrund
Valnämndens reglemente från 1993 behöver revideras.
Underlag för beslut
Nu gällande reglemente
Förslag till nytt reglemente
Tjänsteutlåtande 9 februari 2015
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
reviderat reglemente för valnämnden.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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25 mars 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 45

Dnr 2015-000016

Valärenden
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen utser ledamöter/ersättare enligt följande, för perioden
2015-2018
2

Ordförande utses av fonden själv.
_____

Styrelsen för Eric o Gullan Hemmingssons stiftelse
Ledamöter
Maria Söderberg, C
Linus Kimselius, M
Agneta Enzell
Vakant (konstnärsföreningen kommer med förslag på ledamot)
Ann-Marie Ågran
Göran Carlsson, S
Judith Hult, S
Hotagenfonden
Ledamöter
Gunnar Fahlström
Mats Andersson
Rune Mellergårdh, KD
Pär-Erik Berglund, S
Styrelsen för Kristina och Maria Erikssons i Lundsjöns donationsfond

Justerandes sign

Ledamöter

Ersättare

Britt Larsson
Bertil Persson, C
Rune Mats
Leif Jonsson, S
Olle Olofsson

Gunnar Persson, C
Lisa Whass
Torben Nilsson
Gullevi Engström, S
Eivor Olofsson
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Sammanträdesdatum

25 mars 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 45 (forts)

Dnr 2015-000016

Valärenden
Margareta Ellströms minnesfond
Ledamot

Ersättare

Karin Wallén, C

Niklas Rhodin, S

Laxsjö Röda Kors fond
Ledamöter

Ersättare

S kommer m förslag
Doris Boogh
Nils Öhrberg

Staffan Moberg

Laxsjö sjukvårds- och hjälpkassa
Ledamöter

Ersättare

S kommer m förslag
Doris Boogh
Nils Öhrberg

Staffan Moberg

Små jordbrukares fond
Ledamöter

Ersättare

S kommer m förslag
Doris Boogh
Nils Öhrberg

Staffan Moberg

Bergvallska fonden (delen jordbrukspremier)

Justerandes sign

Ledamöter

Ersättare

Karin Wallén, C
Ulf Jonasson, C
Rolf Lilja, S

Nils-Bertil Nilsson
Alf Edfeldt, S
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25 mars 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 45 (forts)

Dnr 2015-000016

Valärenden
Axel Nilssons fond
Ledamöter

Ersättare

Karin Wallén, C
Ulf Jonasson, C
Rolf Lilja, S

Nils-Bertil Nilsson
Alf Edfeldt, S

Styrelsen för bröderna Grelssons jordbruksfond
Ledamöter

Ersättare

Karin Wallén, C
Ulf Jonasson, C
Rolf Lilja, S

Nils-Bertil Nilsson
Alf Edfeldt, S

Sigrid och Gustaf F Boströms minnesfond
Ledamot

Ersättare

Siv Gahlin

Niclas Höglund, C

Jonas Erssons och Märta Jönsdotters välgörenhetsfond, Ås
Ledamöter

Ersättare

Åke Nordenberg
Ingrid Torstensson
Birger Backlund, S

Ingela Rönnestrand, M
Maria Isberg, V

Styrelsen för Lennart och Brita Hallströms premiefond
Ledamot
Ola Skyllbäck

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 mars 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 45 (forts)

Dnr 2015-000016

Valärenden
Styrelsen för Tullusfonden
Ledamöter

Ersättare

Lollo Ljuslin, S
Per-Olle Persson
Sune Rickardsson

Karin Rickardsson
Olle Petrusson

Ordförande frågar på förslag till ledamöter/ersättare i fonderna, var för sig, och
finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.
______
Kopia till
De valda
Hans Morén, ekonom
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregistret
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 mars 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 46

Dnr 2015-000010

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
1
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut
som förtecknats nedan.
____
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till presidium, ordförande
och tjänstemän som framgår i kommunstyrelsens delegationsordning.
Besluten ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte
att kommunstyrelsen omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.
Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett
beslut i ett enskilt ärende, av den som fått beslutanderätten, genom att själv
ta över ärendet och fatta beslut.
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
1

Dnr KS 14/131
Delegationsbeslut, tillförordnad socialchef
150309-150609

Kommunchef

2

Dnr KS 14/322
Ordförandebeslut, Viktiga synpunkter på polisens nya
organisation

Ks ordf

3

Dnr KS 15/088
Serviceavtal basic, videorum, mellan ATEA
Sverige AB och Krokoms kommun

Kommunchef

Dnr KS 15/110
Avtal, Webb-TV, mellan Streamingbolaget AB och
Krokoms kommun, 150201-160131
_____

4
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25 mars 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 47

Dnr 2015-000011

Meddelanden
Dnr 3
1 Länsstyrelsen Jämtlands län: nyhetsbrev januari och februari 2015,
Regionala serviceprogrammet
Dnr 23
2 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: meddelande från styrelsen
150123, Överenskommelse med Verket för innovationssystem (Vinnova)
om stärkt innovationsförmåga i offentlig verksamhet 2015-2017
3 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: pressmeddelande 141219 samt
ekonomirapporten, december 2014
4 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: meddelande från styrelsen nr
2, 150123, Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom
socialtjänsten - överenskommelse för år 2015 mellan staten och SKL
Dnr 24
5 Regionens samverkansråd: protokoll 150216
6 Primärkommunala samverkansrådet: protokoll 150216
7 Region Jämtland Härjedalen: 150223, Hemställan om uppgifter avseende
teknisk infrastruktur
Dnr 28
8 Jämtlands Gymnasieförbund: protokollsutdrag 150130, § 4, Arvoden till
presidiet samt revisorer 2015-2018
9 Jämtlands Gymnasieförbund: protokollsutdrag 150130, § 9,
Sammanträdestider 2015
10 Statens haverikommission: brev 150129, kommunernas skyldighet att
underrätta Statens haverikommission om inträffade olyckor och tillbud
11 Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan: protokoll 150223
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Dnr 2015-000011

Meddelanden
Dnr KS 14/201
12 Samhällsbyggnadsnämnden: protokollsutdrag 150120, § 5, Förhyrning
av Näskotthallen (ishall) och förvärv av bollhall av Stiftelsen
Näskotthallen
Dnr KS 15/002
13 Kommunstyrelsens presidium: korta anteckningar 150217 och 150309
Dnr KS 15/003
14 Jämtlands Gymnasieförbund: protokollsutdrag 150130, § 10, Ansökan
om särskild variant för yrkesutgång renskötare/skogsvårdare
Dnr KS 15/038
15 SmåKom: nyhetsbrev januari och februari 2015
Dnr KS 15/064
16 Kommuninvest i Sverige: 150225, bokslutskommuniké 2014
Dnr KS 15/081
17 Kommunstyrelsens ordförande: yttrande 150305, remiss arbete med
Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobaksområdena 2015-2020, ANDT
Dnr KS 15/089
18 Länsstyrelsen Jämtlands län: yttrande 150223, Samrådsremiss vägplan,
väg 675 delen Valne - Änge
19 Kommunstyrelsens ordförande: yttrande 150310, vägplan, väg 675 delen
Valne-Änge
Dnr KS 15/103
20 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan: 150223,
protokollsutdrag § 1 Bokslut 2014
_____
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Dnr 2015-000029

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag
A

B

C

D

E

F

G

H

Justerandes sign

Dnr KS 13/298
Motion – Utredning och utförande av personalrotationssystem.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast 1 oktober 2014.
Dnr KS 14/183
Medborgarförslag – Utveckla turistmärket ”Fiskevägen” ännu mer.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv tar beslut.
Dnr KS 14/205
Medborgarförslag – Förläng cykelvägen i Tängtorpet med anslutning
till gamla E 75 i Ås remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
fullmäktige senast 5 november 2014.
Dnr KS 14/209
Motion – Planering för dricksvatten i Krokoms kommun.
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i
kommunfullmäktige senast i april 2015.
Dnr KS 14/210
Motion – Storsjöns vatten. Motionen remitteras till bygg- och
miljönämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i april 2015.
Dnr KS 14/269
Medborgarförslag - Köp av området Önsjön för villatomer och
kommunal badplats. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige senast i april 2015.
Dnr KS 14/277
Medbogarförslag – Barn till föräldralediga bör få vistas på fritids 10
timmar/vecka. Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
för beslut i fullmäktige senast i april 2015.
Dnr KS 14/293
Medborgarförslag – Miljöavgifter och farliga kemikalier i förskolor.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast i april 2015.
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Dnr 2015-000029

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag
I

J

K

Dnr KS 14/304
Medborgarförslag - Aktivitetspark för äldre i Krokom. Ärendet.
Förslaget remitteras till socialnämnden för beslut i fullmäktige senast
29 april 2015.
Dnr KS 14/333
Medborgarförslag – Införande av friskvårdspeng. Förslaget remitteras
till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast 29 april 2015.
Dnr KS 14/350
Medborgarförslag – Central omlokalisering av Stubbens fritidsgård
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv tar
beslut i ärendet.
Dnr KS 14/351

L

Medborgarförslag – Busskort för alla barn och ungdomar, som ska gälla
i hela länet och på stadsbussarna, året och dygnet runt.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
juni 2015.
Dnr KS 14/376
M Medborgarförslag – Utvecklingsgrupp/råd, politiker och medborgare,
för att arbeta med utveckling av kommunen.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
juni 2015.
N

Justerandes sign

Dnr KS 14/391
Motion – Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram ett glesbygdsprogram i samarbete med invånarna i de glesare
delarna i kommunen.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
i december 2015.
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Dnr 2015-000029

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag
O

P

Q

R

S

T

U

V

Justerandes sign

Dnr KS 15/025
Medborgarförslag – Mer idrott i skolan
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beslut i
fullmäktige 29 april 2015
Dnr KS 15/026
Medborgarförslag – Nyare saker till Stubben
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beslut i
fullmäktige 29 april 2015.
Dnr KS 15/027
Medborgarförslag – Ipads istället för datorer
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beslut i
fullmäktige 29 april 2015.
Dnr KS 15/030
Medborgarförslag – Elevhem för gymnasieelever
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige 29
april 2015.
Dnr KS 15/031
Medborgarförslag – Fler jobb i kommunen
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige 29
april 2015.
Dnr KS 15/032
Medborgarförslag – Bättre Wifi/3G på Nyhedens skola
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige 29
april 2015.
Dnr KS 15/033
Medborgarförslag - Busskort/fritidsmärke till alla ungdomar i Krokom
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige 29
april 2015.
Dnr KS 15/034
Medborgarförslag – Mer mat i matsalen på Nyhedens skola
Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i
fullmäktige 29 april 2015.
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Dnr 2015-000029

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag
Dnr KS 15/035
X Medborgarförslag – Bättre skolmat
Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i
fullmäktige 29 april 2015.
Dnr KS 15/044
Y Motion – Barnomsorg på obekväm arbetstid
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beslut i
fullmäktige senast i februari 2016.
_____
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