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Kommunstyrelsen

Plats och tid

Beslutande

Övriga närvarande

Justerare

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Sammanträdesdatum

13 februari 2020

Kommunhuset, Ivern, torsdagen den 13 februari 2020, klockan 8.30-16.15
Ledamöter

Karin Jonsson, C, ordförande
Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande
Nildas Rhodin, S, 2:e vice ordförande
Hans Åsling, C
Bengt Nord, C
Jannike Hillding, M
Jan Runsten, MP
Rasmus Ericsson, KD, tjg ers för Kjell Sundholm, KD
Maria Jacobsson, S
Sture Hernerud, S
Nehro Mostafaee, V, tjg ers för Marie Svensson, V
Niclas Höglund, JVK
Jan Englund, SD, tjg ers för Ronny Karlsson, SD

Jonas Törngren, kommundirektör
Sofie Eén, kommunsekreterare
Karin Wallén, C, ej tjg ers
Eva Ljungdahl, MP, ej tjg ers

Jan Runsten och Maria Jacobsson

Omedelbar justering §§ 24-26

Paragrafer §§ 24-26
Sofie Eén

Karin Jonsson

Jan Runsten Maria Jacobsson

Näm nd/styrelse

Sammanträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

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

Kommunstyrelsen

13 februari 2020

14 februari 2020 Sista dag för överklagan 6 mars 2020

Kommunhuset i Krokom, kansliavdelningen

Sofie Eén
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Sammanträdesdatum
13 februari 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 24 Dnr 2019-000377

Remiss - Förslag till revidering av handlingsprogram
för skydd mot olyckor 2020-2022, Jämtlands
räddningstjänstförbu nd

Kort sammanfattning
Förslag till revidering av handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020-
2022, Jämtlands räddningstjänstförbund har skickats till Krokoms kommun
på remiss.

Kommunstyrelsens beslut
1. Krokoms kommun har inget att erinra förutsatt att handlingsprogrammet

kan finansieras inom befintligt ekonomiskt utrymme.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Räddningstjänsten har i enlighet med gällande förbundsordning tagit fram ett
förslag till nytt handlingsprogram enligt lag (2003 :778) om skydd mot
olyckor. Jämtlands Räddningstjänstförbund har i remissen efterfrågat
synpunkter på sitt förslag. I det nya handlingsprogrammet för perioden
2020 - 2022 har målstrukturen nu samma målbegrepp som det som används i
förbundets verksamhetsplan. Syftet är dels att hannoniera målbegreppen
med de begrepp som normalt används i kommunal målstyrning, dels för att
stärka kopplingen mellan målen i handlingsprogrammet och den årligt
beslutade verksamhetsplanen för räddningstjänstförbundets verksamhet. I
övrigt har man i programmet tagit hänsyn till ägarkommunemas risk- och
sårbarhetsanalys för 2019.

Krokoms kommun har inga invändningar eller synpunkter i övrigt.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 27 januari 2020
Förslag till revidering av handlingsprogram för skydd mot olyckor 2020-
2022, Jämtlands Räddningstjänstförbund

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

13 februari 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 24 (forts) Dnr 2019-000377

Remiss - Förslag till revidering av handlingsprogram
för skydd mot olyckor 2020-2022, Jämtlands
räddningstjänstförbund

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Bengt Nord, C, föreslår att beslutstexten kompletteras med; förutsatt att
handlingsprogrammet kan finansieras inom befintligt ekonomiskt utrymme.

Maria Jacobsson, S, föreslår bifall till Bengt Nords, C, förslag.

Niclas Höglund, JVK, föreslår bifall till Bengt Nords, C, förslag.

Rasmus Ericsson, lill, föreslår bifall till Bengt Nords, C, förslag.

Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
att Krokorns kommun har inget att erinra.

Till det har kommit ett tilläggsförslag.

Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget och sedan frågar hon på
tilläggsförslaget.

Beslutsgången godkänns.

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.

Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.

Kopia till
Malin Bergman, säkerhetsskyddschef, samordnare krisberedskap, säkerhet &
totalförsvar
Katarina Fredriksson, VA-chef
Jämtlands räddningstjänstfôrbund, info@rtjamtland.se

mailto:info@rtjamtland.se
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13 februari 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 25 Dnr 2020-000046

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda

Kort sammanfattning
Kommunstyrelsen föreslår antagande av reviderade Bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPP-KL 18.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige antar reviderade Bestämmelser om

omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPP-KL18) inom
Krokoms kommun.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Krokoms kommun beslutade den 10 juni 2014 att anta
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPP-
KL) enligt dåvarande rekommendationer från Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR). I september 2018 antogs revideringar avbestämmelserna,
OPP-KL 18, av SKR. Ändringarna syftar till att bättre överensstämma med
ändrad pensionslagstiftning och de pensions- och omställningsavtal som
gäller för anställda inom kommuner och regioner.

Kommunfullmäktige föreslås nu anta revidering enligt rekommendation från
SKR, med viss förändring av bestämmelser kring samordning av inkomst för
ekonomiskt omställningsstöd.

Nedan redovisas sammanfattning av de huvudsakliga ändringar som föreslås
jämfört med tidigare beslutade bestämmelser.

• Redaktionella ändringar har gjorts, med förändrad kapitelindelning,
omflyttning av innehåll samt omfonnuleringar.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

13 februari 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 25 (forts) Dnr 2020-000046

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda
• Hänvisning till maximal ålder har ändrats. Tidigare hänvisades till viss

ålder (65 respektive 67 år). Nu hänvisas istället till "uppnått motsvarande
i 32 a § LAS angiven ålder". Det är ålder för den så kallade
avgångsskyldigheten, det vill säga när arbetsgivare utan saklig grund kan
avsluta tillsvidareanställning. Från och med 2020-01-01 är den 68 år.

• Hänvisning tilllägsta ålder för har ändrats. Tidigare hänvisades till ålder
61 år, nu används istället formulering "tidigast uttagsåldern för allmän
pension". Från och med 2020-01-01 är den 62 år.

• I pensionsbestämmelserna ändras formulering angående när
pensionsbestämmelserna inte gäller. Tidigare hänvisades till egenpension
alternativt ålder 67 år. Nu hänvisas istället enbart till "uppnått
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder".

• Gräns för när den förtroendevalde får tillgodoräknas pensionsavgift från
kommunen höjs från 1,5 % till 3 % av samma års inkomstbasbelopp. Det
föreslås även att belopp understigande 200 kronor inte betalas ut (belopp
avser 2019 och räknas upp med förändring av inkomstbasbelopp).

• Den förtroendevalde har vid utbetalning av pensionsbehållning möjlighet
att välja bort efterlevandeskydd.

• Möjlighet för fullmäktige att besluta om fortsatt utbetalning av
sjukpension efter att rätt upphört enligt SFB tas bort. Det ersätts av ett
efterskydd där rätt till sjukpension kan kvarstå 270 dagar efter att
förtroendevald befrias/frånträtt sitt uppdrag.

• Regler om efterlevandeskydd ändras och skrivs om, delar gällande
familjeskydd utökas och hanteras i separat kapitel (kapiteI4).

• Viss begränsning införs för efterlevandeskydd. Det har tidigare betalats
ut i maximalt 20 år vid dödsfall efter att livsvarig avgiftsbestämd
ålderspension har börjat utbetalas. I nytt förslag begränsas utbetalning till
fem år.
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13 februari 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 25 (forts) Dnr 2020-000046

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda
• I bestämmelser om familjeskydd regleras att efterlevande vuxen rätt till

familjeskydd i fem års tid och efterlevande barn till och med månaden
innan barnet fyller 18 år. Det innebär att familjeskydd kan utgå både till
vuxen och efterlevande barn, vilket det tidigare inte gjort.

För Krokoms kommun föreslås ändring av regler för samordning av inkomst
enligt kapitel 2, 6 § Samordning:

Skrivning om att det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd
inte samordnas med förvärvsinkomster stryks och inkomstsamordning sker
därmed på all utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4. Årligen
undantas ett prisbasbelopp från samordning.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 4 februari 2020
Förslag februari 2020 - Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL18) inom Krokoms kommun
Bestämmelser om omställningsstöd OPF-KL 2013-10-20 (Beslutade KF 10
juni 2014)

Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta reviderade Bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) inom Krokoms kommun.

Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.

Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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13 februari 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 26 Dnr 2019-000072

Motion - Uppmuntran till fortbildning genom
stipendium

Kort sammanfattning
Jämtlands Väl Krokom har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige där de yrkar på att kommunen ska ta fram storlek,
omfattning och genomförandeprocess för stipendier för att uppmuntra till
fortbildning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att

a. det pågår ett kommunövergripande arbete med att ta fram förslag på
åtgärder för att underlätta kompetensförsörjningen för Krokoms
kommun.

Paragrafen justeras omedelbart.

Reservation
Niclas Höglund, JVK, reserverar sig till förmån för eget förslag.

Beskrivning av ärendet
Jämtlands Väl Krokom yrkar i en motion

Att kommunen tar fram ett förslag på stipendiernas storlek omfattning
av satsningen och genomförandeprocess.

Att kommunfullmäktige sedan beslutar om eventuellt införande av
möjligheten att söka stipendium för medarbetare inom specifikt utvalda
studieområden.

Motionären menar att ett sätt att säkra kompetensförsörjningen för
kommunen är att uppmuntra till fortbildning genom möjlighet att söka
stipendium.
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Sammanträdesdatum
13 februari 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 26 (forts) Dnr 2019-000072

Motion - Uppmuntran till fortbildning genom
stipendium
Stipendium skulle kunna utges till medarbetare som utbildar sig inom
specifikt utvalda områden där kommunen ser brist på utbildad personaloch
skulle kunna användas till inköp av litteratur, resor till och från studieort
eller utökad möjlighet tilllägre tjänstgöringsgrad under studietiden.

Kommunledningsförvaltningen delar motionärens uppfattning att detta skulle
kunna vara ett sätt att bidra till att underlätta kommunens
kompetensförsörjning. Som arbetsgivare behöver Krokoms kommun titta på
en rad åtgärder för att säkra kompetensfôrsörjningen.

Det pågår också ett kommunövergripande arbete med att ta fram förslag på
åtgärder för att säkra kompetensförsörjning, inriktat på särskilt
svårrekryterade yrkesgrupper och verksamheter. För att få en samlad bild av
möjliga åtgärder och kunna ta ställning till vilka som ska prioriteras behöver
det arbetet slutföras, vilket enligt plan görs under våren 2020.

Målet med det kommunövergripande arbetet är att ta fram så många tänkbara
åtgärder som möjligt, beskriva kostnad och förväntad effekt och i nästa steg
prioritera dessa och fatta beslut om vilket/vilka som ska genomföras.

I arbetet ingår även att kartlägga och granska de åtgärder som redan
genomförts av kommunen. Exempelvis har socialförvaltningen genomfört
två olika utbildningssatsningar för vårdbiträden inom Särskilt boende och
Hemtjänst, med studier till undersköterska på del av arbetstid. Dessa
satsningar ska utvärderas under våren 2020.

I det arbetet ingår dessutom omvärldsbevakning för att få kunskap om vad
andra arbetsgivare har provat och vilken effekt det har fått samt att
undersöka och utreda möjligheter till att söka externa medel för finansiering
eller medfinansiering av åtgärder, till exempel EU-medel.

Kostnad för införande av stipendier är direkt avhängigt stipendiets storlek.
Stipendier från arbetsgivare är i princip alltid skattepliktiga och sedvanliga
personalomkostnader tillkommer (bland annat arbetsgivaravgifter och
sociala avgifter).

Justera ndes slqn I
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13 februari 2020

Kommunstyrelsen

Ks § 26 (forts) Dnr 2019-000072

Motion - Uppmuntran till fortbildning genom
stipendium
Med anledning av det pågående kommunövergripande arbetet föreslår
kommunledningsförvaltningen att motionen avslås för att istället ingå som
del av ovan nämnt pågående arbete.

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 17 januari 2020
Motion - Uppmuntran till fortbildning genom stipendium

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Niclas Höglund, lVK, föreslår bifall till motionen.

Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att det pågår ett
kommunövergripande arbete med att ta fram förslag på åtgärder får att
underlätta kompetensförsörjningen för Krokoms kommun.

Efter fråga på grundfårslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.

Kopia till
Kommunfullmäktige


