Kallelse

Kommunfullmäktige

Torsdagen den 20 september 2018

RAGUNDA KOMMUN

Datum
2018-09-20

Kallelse/Kungörelse
Kommunfullmäktige i Ragunda kommun sammanträder torsdagen den
20 september 2018, kl. 17.00, Anders Olofskolan, Hammarstrand.

Sammanträdets öppnande, upprop samt fråga om sammanträdets behörighet.
Val av justerare samt fastställande av dag och tid för justering.
Förslag på datum: 2018-09-27 kl. 08.00
Ärenden:
Information från verksamheterna (tjänstemannainformation).
Kommunalrådet informerar (15 min)
Kommunfullmäktiges frågor till kommunalrådet (15 min)
Kommunfullmäktiges frågor till oppositionsrådet (15 min)
Allmänhetens frågestund (30 min)
Remiss av inkomna motioner och medborgarförslag mm.
Meddelanden.
Kf § 31
Äskande av medel till utbildning, Överförmyndarnämnden
Kf § 32
Uppdatering av livsmedelstaxa, Bygg- och miljönämnden
Kf § 33
Förslag till dokumenthanteringsplan för Bygg- och miljönämnden
Kf § 34
Vattenskador, Ragunda Bostad
Kf § 35
Ägardirektiv 2019 – Jämtlands gymnasieförbund
Kf § 36
Årsredovisning 2017 – Jämtlands räddningstjänstförbund
Kf § 37
Deltagande i gemensamma nämnden för samverkan inom drift och service, utveckling och
specialistfunktioner
Kf § 38
Finansieringsmodell – Jämtlands räddningstjänstförbund
Kf § 39
Överenskommelse Region Jämtland/Härjedalen
Jim Salomonsson
Ordförande
KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

RAGUNDA KOMMUN

Datum
2018-09-20

Kallelse/Kungörelse
MEDDELANDEN
Varje parti ansvarar själv för att kalla in ersättare.
Lokaler tillgängliga för gruppmöten från kl. 15.00
Valberedningen sammanträder kl. 16.45

KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM

RAGUNDA KOMMUN

Kommunfullmäktige

2018-09-20

Meddelanden.
Bilaga till KF protokoll 2017-11-09

2

RAGUNDA KOMMUN

Kommunfullmäktige
Kf § 31

2018-09-20

3

Dnr 2018/639

Äskande av medel till utbildning, Överförmyndarnämnden, Öfn § 23,
2018-06-27
Föredragande Annica Eklund
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 2018-08-28 § 73
Kommunstyrelsen har tagit del av nämndens beslut och överlämnar ärendet
till fullmäktige.
---------------------------------------------------------------------------------------------ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS BESLUT, 2018-06-27 § 23
Överförmyndarnämnden beslutar att hos fullmäktige äska medel i budget
2019 med 15 000 kronor avseende kostnader för utbildningar för nämndens
handläggare.
Ärende
I överförmyndarnämndens budgetförslag för 2019 som ligger för beslut i
fullmäktige finns inga kostnader för utbildning för personalen medtagna.
Anledningen till detta är att budgeten för utbildningar ligger övergripande
hos kommunstyrelsen för all personal inom organisationen.
Utbildningskostnader för den politiska delen finns dock.
Överförmyndarnämndens verksamhet är myndighetsutövning och det ställs
stora krav på kompetens i handläggningen. För att nämndens handläggare
skall kunna handlägga rättssäkert och vara uppdaterad på det senaste inom
lagstiftningen krävs utbildning och kompetensutveckling. Årligen arrangerar
Föreningen Sveriges Överförmyndare fortbildningsdagar för landets
överförmyndare. Vid dessa dagar samlas expertisen inom området för att
delge deltagarna det senast vad gäller lagstiftning, handläggning och juridik.
I en kommun av Ragundas storlek där överförmyndaren är en så pass liten
del av den totala förvaltningen har möjligheterna till utbildning och
kunskapsutbyte stor betydelse för att bevara och utveckla kompetensen.
För att säkerställa att medel finns för kunskap och kompetensutveckling
framgent äskar överförmyndarnämnden medel i budget 2019 för detta.
Kostnaden för utbildning/kompetensutveckling för nämndens handläggare
beräknas till 15 000 kr/år.
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Dnr 2018/645

Uppdatering av livsmedelstaxa, Bygg- och miljönämnden,
Dnr 2018.506
Föredragande Annica Eklund
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT, 2018-08-28 § 74
Kommunstyrelsen har tagit del av nämndens beslut och överlämnar ärendet
till fullmäktige för beslut.
---------------------------------------------------------------------------------------------Ärende
Taxan för livsmedel har inte uppdaterats sedan 2009, därav krävs
uppdatering. Uppdatering har skett i form av förtydliganden angående
avgifter samt att Bygg- och miljönämnden inte längre hanterar frågor
gällande godkännande av livsmedelsanläggningar, därmed har text gällande
detta tagits bort från taxan.
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT, 2018-06-27 § 62,
Bygg- och miljönämnden beslutar att överlämna uppdatering av
livsmedelstaxan till fullmäktige för fastställelse.
Underlag för beslut
Livsmedelstaxa, bilaga 1

RAGUNDA KOMMUN

Kommunfullmäktige
Kf § 33

2018-09-20

5

Dnr 2018/646

Förslag till dokumenthanteringsplan för Bygg- och miljönämnden
Föredragande Jonas Andersson
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT, 2018-08-28 § 75
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att återremittera ärendet då
planerna behöver kompletteras.
--------------------------------------------------------------------------------------------Ärende
Enligt kommunens arkivreglemente ska bygg- och miljönämnden upprätta
en dokumenthanteringsplan för sin verksamhet. Planen ska årligen ses över,
hållas aktuell och godkännas av nämnden.
Bygg- och miljönämnden har därför under året arbetat fram en uppdaterad
dokumenthanteringsplan som nu ligger för beslut.
Planen har anpassats för reglerna i nya dataskyddsförordningen (GDPR).
För att få en årlig översyn av dokumenthanteringsplanen har arbetet med
översyn förts in i nämndens återkommande ärenden och lagts in under
sammanträdet i januari varje år.
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS BESLUT, 2018-06-27 § 54
Bygg- och miljönämnden beslutar att sända dokumenthanteringsplanen till
kommunfullmäktige för fastställelse.
Underlag för beslut
Dokumenthanteringsplan, Bygg- och miljönämnden, bilaga 2
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Dnr 2018/407

Vattenskador, Ragunda Bostad
Föredragande Jan-Ove Johansson
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT, 2018-08-28 § 76
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att:
- tillskjuta medel för renovering av de lägenheter som på grund av
vattenskador behöver renoveras. Kostnaden är beräknad till ca 300 000
kr/lägenhet.
- satsa 40 miljoner kronor under 2019-2020 för investeringar för byte av
stammar, tak, rör samt fönster på kommunens fastigheter.
Reservation
Eva Sundin, AfR, Elisabeth Björklund, AfR och Rude Forsberg, V
reserverar sig mot beslutet.
---------------------------------------------------------------------------------------------Yrkanden
Jonas Andersson yrkar bifall till samhällsbyggnadsutskottets beslut med den
ändringen att 40 miljoner skall investeras under 2019-2020.
Rude Forsberg (V) yrkar på att kommuner bygger nya fastigheter för 40
miljoner kronor.
Beslutsgång.
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens
förslag.
Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar enligt Rude
Forsbergs förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens
förslag.
---------------------------------------------------------------------------------------SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTETS BESLUT, 2018-05-30 § 42
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen tillskjuta
medel för åtgärder enligt förslag, punkt 2 och punkt 3. Medlen investeras i
kvarvarande fastigheter.
Ärende
Therese Östlin Dahlgren, förvaltare, har utrett ärendet och lämnat förslag till
beslut.
Underlag för beslut
Protokoll Samhällsbyggnadsutskottet, bilaga 3
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Dnr 2018/647

Ägardirektiv 2019 – Jämtlands gymnasieförbund
Föredragande Jonas Andersson
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT, 2018-08-28 § 77
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till
ägardirektiv för Jämtlands gymnasieförbund.
---------------------------------------------------------------------------------------------Ärende
Ägardirektiven för förbundet fastställs årligen av respektive
medlemskommuns fullmäktige.
Ägarsamrådet beslutade på sitt möte 2018-05-31 om:
En årlig effektivisering om minst 1 % åläggs förbundet. Eventuella
avvecklingskostnader hanteras genom det egna kapitalet.
- Förändring av text under ”Naturbruksutbildningar”.
- Nytt avsnitt kring ”Nyanlända”.
Upprättat förslag (där förändringar har markerats) avseende ägardirektiv för
2019 bifogas.
Underlag för beslut
Ägardirektiv 2019, bilaga 4
Förslag till beslut
Att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till ägardirektiv.
Beredande tjänsteman
Håkan Littzell, kommundirektör
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Dnr 2018/650

Årsredovisning 2017 – Jämtlands räddningstjänstförbund
Föredragande Jonas Andersson
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT, 2018-08-28 § 78
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige bevilja direktionen för
Jämtlands Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret och godkänna årsredovisningen för 2017.
------------------------------------------------------------------------------------------Ärende
Årsredovisning för Jämtlands Räddningstjänstförbund 2017 har
överlämnats till kommunen.
Underlag för beslut
Årsredovisning 2017, bilaga 5
Förslag till beslut
Att föreslå fullmäktige besluta att bevilja direktionen för Jämtlands
Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret samt
godkänna årsredovisningen 2017.
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Dnr 2017/861

Deltagande i gemensamma nämnden för samverkan inom drift och
service, utveckling samt specialistfunktioner.
Föredragande Jonas Andersson
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT, 2018-08-28 § 79
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att besluta om
- att anta upprättat förslag till samarbetsavtal och reglemente för den
gemensamma nämnden.
- att nämnden får utökas med Bräcke och Härjedalens kommuner.
- att tidigare fattat beslut avseende bidrag till basfinansiering samt val av
representanter i nämnden kvarstår.
---------------------------------------------------------------------------------------------Ärende
Beslut avseende gemensam nämnd har tidigare fattats vid två tillfällen. Detta
beslut avser att Bräcke kommun och Härjedalens kommun nu önskar
medlemskap. Samtliga kommuner i den gemensamma nämnden måste fatta
beslut om detta.
Underlag för beslut
Reglemente för gemensam nämnd, bilaga 6
Avtal om gemensam nämnd, bilaga 7
Protokollsutdrag Regionens samverkansråd, bilaga 8
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta om:
- att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att upprättat förslag till
samarbetsavtal för och reglemente för den gemensamma nämnden antas.
- att nämnden får utökas med Bräcke och Härjedalens kommuner.
- att tidigare fattat beslut avseende bidrag till basfinansiering samt val av
representanter i nämnd kvarstår.
Beredande tjänsteman
Håkan Littzell, kommundirektör
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Dnr 2018/652

Finansieringsmodell – Jämtlands räddningstjänstförbund
Föredragande Jonas Andersson
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT, 2018-08-28 § 82
En enig kommunstyrelse beslutar att föreslå fullmäktige besluta om
- att det förslag avseende kostnadsfördelning som framtagits av styrgruppen
skall för deras del vara gällande alternativ. Dock kan en införandetid
förhandlas fram vid kommande ägarsamråd.
- att till kommunalråd/ägarsamrådsrepresentant uppdra att vid
nästkommande ägarsamråd företräda denna inriktning.
- att uppdra till fullmäktige att utse kommunstyrelsens ordförande för detta
uppdrag.
---------------------------------------------------------------------------------------------Ärende
Jämtlands Räddningstjänstförbund bildades med syftet att på ett effektivt
sätt ansvara för räddningstjänst i de ingående kommunerna. I dagsläget ingår
samtliga länets kommuner i förbundet förutom Åre kommun, som bedriver
räddningstjänst i egen regi. När förbundet bildades så fördes en diskussion
avseende kostnadsfördelning mellan de olika kommunerna.
Beslutet blev att de ingående kommunerna gick in med samma budget som
de då hade för sin egen verksamhet i det nya förbundet. Under en lång
period har en diskussion förts angående en revidering av denna
kostnadsfördelningsmodell.
Vad som anförts som grund för detta är bland annat:
• Fördelningen av befolkning har sedan bildandet ändrats. Några kommuner
har ökat i befolkning medan andra har minskat.
• Del som bedrivs centralt (utbildning, övning, ledning, mm) har dels ökat i
omfattning, dels förlagts i Östersund i sin helhet.
• Förändringar avseende den verksamhet som finns i kommunerna har skett.
Till exempel har brandvärn lagts ned, personalneddragningar skett, osv, osv.
Utifrån detta fick styrgruppen (bestående av kommunchefer i de ingående
kommunerna förutom Östersund där ekonomichef deltagit) ett uppdrag att
titta på en ny fördelningsmodell. Arbetet har skett i flera faser. Det förslag
som togs fram ,och som nu diskuterats under lång tid, arbetades fram av en
arbetsgrupp och hade följande övergripande inriktning:
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• Respektive kommun betalar för sin egen verksamhet i kommunen förutom
overhead (ledning, utbildning, osv enligt ovan)
• Overhead fördelas ut med delningstal utifrån befolkning
I korthet skulle förslaget innebära att Östersunds kommun fick öka sitt
bidragtill förbundet med omkring 5 miljoner medan Härjedalen fick en
lättnad i kostnad på ca 2 miljoner.(Se bilaga för detaljer)
När detta förslag presenterades, såväl i styrgrupp som i ägarsamråd, så
anförde Östersunds kommun att de inte kunde acceptera den föreslagna
modellen. Istället presenterades ett förslag där deras kostnadsökning
stannade vid ca 2 miljoner.
Förslagen har diskuterats vid flera möten i såväl styrgrupp som ägarsamråd
och vid ägarsamråd 2018-05-31 konstaterades att någon enighet inte går att
nå. På mötet konstaterades att respektive kommun i sitt kommunfullmäktige måste besluta om vald inriktning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta:
• att det förslag avseende kostnadsfördelning som framtagits av styrgruppen
skall för deras del vara gällande alternativ. Dock kan en införandetid
förhandlas fram vid kommande ägarsamråd.
• att till kommunalråd/ägarsamrådsrepresentant uppdra att vid
nästkommande ägarsamråd företräda denna inriktning.
Beredande tjänsteman
Håkan Littzell, kommundirektör
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Dnr 2018/653

Överenskommelse Region Jämtland/Härjedalen
Föredragande Jonas Andersson
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT, 2018-08-28 § 83
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att anta förslaget till ny
överenskommelse.
---------------------------------------------------------------------------------------------Ärende
I Jämtlands län har det länge funnits en etablerad samverkan i frågor mellan
kommunerna och mellan kommuner och landsting inom
Kommunförbundet Jämtlands län. Mellan åren 2011 och 2015 låg dessa
samverkansfrågor på det kommunala samverkansorganet Regionförbundet
Jämtlands län som även hade det regionala utvecklingsansvaret. De
kommunala och regionala utvecklingsfrågorna integrerades vilket har skapat
en regional styrka.
Sedan Region Jämtland Härjedalen blev regionalt utvecklingsansvariga år
2015 har arbetet fortsatt att utvecklas. Samverkan mellan kommunerna är en
förutsättning för att kommunerna ska kunna utföra sina uppdrag och
regionens samverkan med kommunerna är en förutsättning för att regionen
som tillväxtansvarig ska kunna bedriva sin verksamhet.
Gällande överenskommelse behöver, i enlighet med dess lydelse, förnyas.
Förslag till beslut
Att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till ny överenskommelse.

