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Kommunstyrelsen

Ks § 56

Dnr KS 08/028

Informationer
Kommunstyrelsen får information enligt följande:
*

Kvartalsrapport första kvartalet 2008, Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Budget 2009, plan 2010 - 2011, Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

GIM projekt, Steinar Bach, Lierne kommun

*

Flextronics, Elisabet Sjöström, kommunchef

Kommunstyrelsen ajournerar sig för partigruppmöten, lunch och
eftermiddagskaffe klockan 12.00 – 14.30.
_____
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Kommunstyrelsen

Ks § 57

Dnr KS 08/120

Kvartalsrapport första kvartalet 2008
1

Kommunstyrelsen har tagit del av kvartalsrapport per mars 2008.

Underlag för beslut
Uppföljning har genomförts efter tre månader. I anslutning till uppföljningen har
en resultatprognos för helår 2008 upprättats.
Total prognos +0,5 mkr mot budget, varav
Skatt
+2,0
Gymnasieförbundet
-2,9
Socialnämnd
-2,3
Mångfald/Intergr/Arb m
-1,0
Bun (barn- och utbildningsnämn)
-0,1
Bun/skolutredning
+0,5
Saby (samhällsbyggnadsn)
-0,3
Pensioner
-0,9
Interna/Kapitaltjänst
+2,0
Avskrivningar
+2,0
Räntor
+1,5
Yrkanden/förslag
Stefan Wikén, S, yrkar att man ändrar skrivningen till att kommunstyrelsen har
tagit del av rapporten istället för att man godkänner de.
Propositionsordning
Efter proposition på Stefan Wikéns, S, förslag om ändrad skrivning finner
ordförande att kommunstyrelsen godkänner den.
_____
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Kommunstyrelsen

Ks § 58

Dnr KS 08/098

Budget 2009, plan 2010 - 2011
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen bordlägger budget 2009, plan 2010 - 2011 till
kommunstyrelsen den 28 maj 2008.

Inledning
Kommunen befinner sig fortsatt i en tillväxtfas. Befolkningen ökar i kommunen
som helhet och särskilt inom Ås och Dvärsätt. Stora investeringar inom
barnomsorg och skola är nödvändiga för att möta denna ökning.
Budgetresultat för 2009 är planerat till +15,2 miljoner kr, resultatmålet är då
1,7 % av bruttointäkterna.
Budget 2009 och plan 2010 -11 följer i övrigt i stort de inriktningar som fastslogs
redan i 2008 års budget. Detta innebär fortsatt arbete med övergång till
alternativa driftformer och fokuserat arbete på näringslivsutveckling.
Ny satsning är införande av kommunalt vårdnadsbidrag fr o m 1 jan 2009.
Nytt i budgeten är en budgetpost på 1.5 miljoner kr för verksamhetsanpassning
av lokaler, samt från 2010 under övriga verksamhetskostnader en indexreserv
på 3 miljoner kr.
Befolkningsprognos
En befolkningsprognos har upprättats med en uppskrivning av befolkningstalet
främst beroende på inflyttning i de nya områdena i Dvärsätt och Ås. Prognosen
är uppreviderad jämfört med 2008, då vi anser att en satsning ska göras fullt ut.
Skatteintäkterna måste tillåtas räknas upp med samma antaganden som
satsningar på investeringar och verksamhetsförändringar.
Skatteintäkterna beräknas på en bedömd folkmängd och med
skattekraftsuppräkning enligt SKL:s prognos april -08:

Bedömd folkmängd 1 november
året före budgetår
Uppräkningsfaktor skattekraft %

Justerandes signatur

2009
14 350

2010
14 450

2011
14 550

4,8

4,8

4,8
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Kommunstyrelsen

Ks § 58 (forts)

Dnr KS 08/098

Budget 2009, plan 2010 - 2011
Samverkan
Samverkan mellan nämnderna ska förstärkas organisatoriskt både inom
tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen. Detta för att följa
upp verksamheter som berör flera nämnder, samt förändringar i lokal- och
verksamhetsbehov under löpande budgetår.
För verksamhetsanpassningar av lokaler avsätts för 2009 1,5 mkr. En rutin för
hur dessa kan aktiveras ska skapas inför 2009. Viktigt är att koncernnyttan
beaktas.
Samtliga förvaltningar ska påbörja arbetet med införande av e-tjänster. Vi
bedömer att dessa tjänster ger bättre service till kommuninvånarna.
Alternativa driftformer
Verksamheterna ska fortsatt pröva verksamheter för konkurrensutsättning, med
stöd av kommunens policy för alternativa driftformer. Respektive nämnd ska
senast i november 2008 avrapportera till kommunstyrelsen i vilken mån man
nått det mål som fanns för 2008, att konkurrensutsätta minst en delverksamhet.
En policy för intraprenad arbetas fram för beslut i fullmäktige hösten 2008.
Strategiskt miljöarbete
En klimatstrategi ska beslutas under 2008. De målsättningar som finns i
strategin skall brytas ned i handlingsplaner för resp. förvaltning, samt
samordnas med andra styrande dokument.
Under 2008 ska källsortering inom kommunens verksamheter utredas.
En utredning görs ang. möjligheten att införa komposthämtning.
Lagstadgad energideklaration av bostäder och lokaler ska prioriteras.
Organisation
Under 2008 genomfördes förändringar i organisationen. Dels bröts nuvarande
Bygg- och miljönämnden ut ur samhällsbyggnadsnämnden, för att mer
fristående kunna ägna sig åt myndighetsutövning. Inom samhällsbyggnadsnämnden har vidare en uppdelning i tydligare enheter gjorts.
Näringslivsavdelningen har renodlats mot näringslivs- och turismfrågor. Några
av de verksamheter som tidigare låg under denna avdelning har flyttats.
Integrations- och arbetsmarknadsfrågor sorterar sedan 2008 under
socialnämnden, och idrott och kultur under Barn- och utbildningsnämnden.
Ett nytt tillväxtprogram för kommunen ska upprättas i samverkan med
näringslivet. Arbetet ska påbörjas hösten 2008.
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Kommunstyrelsen

Ks § 58 (forts)

Dnr KS 08/098

Budget 2009, plan 2010 - 2011
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ram ska för 2009 vara 49,1 mkr.
Kommunens höga ohälsotal ska sänkas. Delmålet är att t.o.m år 2010 minska
anställdas sjukfrånvaro till 7 %. (Beslut av KF 13/6 – 07)
En tjänst som ansvarig för företagshälsovården har inrättats under 2008, i syfte
att hitta nya, effektiva vägar i vår strävan efter höjda frisktal. I detta ligger även
ett uppdrag att medverka i kommunens företagshälsovård.
Socialnämnden
Socialnämndens ram ska för 2009 vara 220,8 mkr.
Detta inkluderar verksamheterna integration, arbetsmarknad med därtill
hörande projekt.
Socialnämnden ska ansöka om stimulansbidrag för att förbereda eller utveckla
valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorg.
Barn- & utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens ram ska för 2009 vara 192,0 mkr.
Detta inkluderar de extra anslag som tidigare år beslutats mot bakgrund av den
skolutredning som gjordes 2006-2007. En fortlöpande uppföljning ska göras på
förändringar i barn- och elevantalet, satt i relation till den plan för utökning av
verksamheten som finns.
En fortsatt satsning görs på lärarlyftet under 2009. Kommunen inför
vårdnadsbidrag fr.o.m. 1/1 2009. För detta har 1 milj kr avsatts i budget.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens ram ska för 2009 vara 111,0 mkr, plus 1,7 mkr för
effekter av skolutredning.
Den plan för återställande av fastighetsunderhållet, som beslutades i budget
2007, ska fullföljas. För år 2009 innebär det 5,0 mkr, eller c:a 62,50 kr per
kvadratmeter.
Kvartalsvis ska rapport lämnas till kommunstyrelsen om läget beträffande
industri- och bostadsexploatering. Såväl ekonomisk redovisning av
investeringar, som aktuell situation avseende byggande, tomtkö,
hushållssammansättning ska ingå. Rapporten ska också innehålla förteckning
över fastigheter som ska avyttras.
Kostenheten ska klara en ökad satsning på närproducerad och ekologisk mat
med målsättning att nå 25 % andel av produkterna vid utgången av 2009.
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Ks § 58 (forts)

Dnr KS 08/098

Budget 2009, plan 2010 - 2011
Bygg- och miljönämnden
Bygg- och miljönämndens ram ska för 2009 vara 2,3 mkr.

Pensioner
Kommunen ska senast under 2009 utreda och besluta om en strategi för
framtida hantering av pensionsåtaganden utanför balansräkningen, s.k.
ansvarsförbindelse.
Investeringar
Intentionerna i den investeringsplan som beslutades inför 2008 ska fullföljas.
Vissa förskjutningar är gjorda från 2007 och framåt.
Fortlöpande avstämningar ska göras (se ovan under
Samhällsbyggnadsnämnden) med avseende på befolkningstillväxt och
inflyttning/nybyggande, men även byggkostnadsutveckling. Detta ska sättas i
relation till investeringsplanen och till de prognoser som ligger till grund för de
investeringar som är kopplade till befolkningsförändringar. I de fall en
investering inte går att hantera inom befintlig plan, ska detta rapporteras till
kommunstyrelsen för förnyat ställningstagande i fullmäktige.
Skatter
Skattesatsen ska vara oförändrad 22,52 kr.
Finansiella mål
För perioden 2008-2010 gör kommunen avsteg från de strategiska finansiella
målen på grund av att kommunen befinner sig i ett expansivt och
investeringskrävande skede. Bl.a. sänks resultatmålet från minst 2 % av
bruttointäkterna till 1,7 % år 2009.
Verksamhetsmål för God ekonomisk hushållning
Respektive nämnd ska för år 2009 ha verksamhetsmål för God ekonomisk
hushållning. Uppföljning i kommunfullmäktige ska göras utifrån en fastställd
plan.
_____

Kopia
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 59

Dnr KS 08/140

Reviderade riktlinjer samt taxa för färdtjänst
Kommunstyrelsens beslut
1

Reviderade riktlinjer samt taxa för färdtjänst återremitteras för utredning av
eventuella justeringar gällande uppehåll, avgift för ungdomar 18-20 år,
kollektivtrafik för medresenärer samt en del redaktionella ändringar.

Bakgrund
Efter upphandling gäller från och med 15 juni 2008 nytt trafikavtal för bland
annat färdtjänsten i vår kommun. Taxi Glesbygd har hand om färdtjänstresorna,
inklusive beställningscentral.
Förslag till reviderade riktlinjer för färdtjänsten har därför utarbetats för
anpassning till de nya reseförutsättningarna. Ett mål med revideringen är också
att få likartade regler för länets alla kommuner.
Gjorda ändringar i riktlinjerna och i informationsbrev till de färdtjänstberättigade
framgår av särskilt upprättad ändringssammanställning.
Beredande förslag
Handikapprådets yttrande 22 april 2008
Pensionärsrådets yttrande 24 april 2008
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar på återremiss av ärendet.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till en återremiss av ärendet
Yttrar sig i ärendet gör också Jörgen Blom, V, Elisabeth Friberg, C, Owen Laws,
Mp, Mi Bringsaas, S och Christer Toft, S.
Propositionsordning
Efter proposition på återremiss av ärendet finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia
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Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen

Ks § 60

Dnr KS 08/157

Projekt Turism
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen medger att tidigare beslutad medverkan med 130.000
kr/år i tre år som basfinansiering av Jämtlands Härjedalen Turism t o m
30 juni 2009, samt finansiering av länsportalen jamtland.se t o m
31 december 2009 kan ingå som medfinansiering i projektet Turism 2020.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Kommunstyrelsen har den 10 maj 2006 beslutat medverka i gemensam
finansiering av länssamverkan i näringslivsfrämjande aktiviteter med 130.000
kr/år 2007-2009.
I detta ingick basfinansiering av Jämtland Härjedalen Turism och länsportal
jamtland.se. I projektet ingår länets kommuner, Jämtlands Landsting och
Länsstyrelsen i medfinansiering från offentlig sida.
Av respektive kommun erfordras ett formellt beslut att de tidigare beslutade
medlen kan användas om medfinansiering i aktuellt projekt.
_____

Kopia
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Jämtland Härjedalen Turism
Revisorerna

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 61

Dnr KS 08/158

Tillsyn och kontroll enligt ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel samt
taxa för tillsynen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige tilldelar socialnämnden ansvaret för den kommunala
kontrollen av detaljhandeln med nikotinläkemedel.

2

Förslag till taxa kommer att behandlas vid kommunstyrelsen den 28 maj
och kommunfullmäktige den 18 juni 2008.
___________________________________________________________
Underlag för beslut
Den 1 mars 2008 trädde en ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel ikraft.
Genom lagen blir det tillåtet även för andra näringsidkare än apoteket att sälja
nikotinläkemedel.
För att en näringsidkare ska få bedriva detaljhandel med nikotinläkemedel krävs
att anmälan gjorts till den kommun, där handeln ska bedrivas.
Läkemedelsverket har tillsyn över lagens efterlevnad och föreskrifter.
Kommunerna har sen uppdrag att kontrollera efterlevnaden av föreskrifterna
och lämna rapporter till Livsmedelsverket.
Skälet till att kommunerna tilldelats den lokala kontrollen är bl a att kommunerna
redan har en uppbyggd tillsynsorganisation för detaljhandel med folköl och
tobak.
Kommunerna har rätt att ta ut en avgift för kontrollen av den som bedriver
detaljhandel med nikotinläkemedel.
Kommunfullmäktige i varje kommun måste fatta beslut om vilken nämnd som
ska ta ansvaret för den kommunala kontrollen och även ta beslut om en taxa för
kontrollavgifter.
Enligt gällande reglemente för socialnämnden är nämnden ansvarig för ärenden
enligt alkohollagen och tobakslagen.
Beredande förslag
Yttrande från socialnämnden 13 maj 2008
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Ks § 61 (forts)

Dnr KS 08/158

Tillsyn och kontroll enligt ny lag om detaljhandel med nikotinläkemedel samt
taxa
Yrkanden/förslag
Christer Toft, S, yrkar bifall till den del där det föreslås att socialnämnden
tilldelas ansvaret för den kommunala kontrollen av detaljhandeln med
nikotinläkemedel. Socialnämnden återkommer med förslag till taxa till
kommunstyrelsen den 28 maj och kommunfullmäktige den 18 juni 2008.
Propositionsordning
Efter proposition på punkten 1 i liggande förslag samt ändringsyrkande från
Christer Toft, S, i punkten 2 finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar
enligt liggande förslag i punkten 1 samt enligt ändringsyrkande från Christer
Toft, S, om att taxan återkommer till kommunstyrelsen den 28 maj och till
kommunfullmäktige den 18 juni 2008.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

Ks § 62

Dnr KS 08/156

Inrättande av tjänst som intern företagshälsovårdsresurs
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar inrätta 1,0 tjänst som intern företagshälsovårdsresurs fr o m 1 september 2008.

2
Finansiering sker ur personalprogrammet och företagshälsovårdsmedel.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Kommunens insatser i arbetsmiljöarbetet för att minska sjukfrånvaron och
förebygga ny ohälsa bland de anställda har varit till viss del framgångsrik, men
inte tillräcklig. Åtgärderna för arbetsmiljöarbete, samverkansavtal, ledarskap
och medarbetarskap har resulterat i sänkta sjuktal. Målet från 2003 års
utgångstal t o m år 2008 är en sänkning med 30%, vilket innebär ett s k sjuktal
på 9,45%. Revisorerna påpekar i sin granskning av årsredovisningen 2007 att
kommunen inte gjort någon formell och dokumenterad bedömning av vilka
effekter olika insatser har gett. Sjukfrånvaron har minskat från 2003 men ligger
fortfarande på en mycket hög nivå. Detta fastän sjukfrånvaron generellt har
minskat, både inom offentlig och privat sektor. Krokoms kommun har ett sjuktal
på 10,45% år 2007 och kommunfullmäktiges målsättning är att år 2010 vara
nere i ett sjuktal på 7%. En arbetsgrupp bestående av representanter från
arbetsgivaren och fackliga ombud har uppdrag att för kommunstyrelsen föreslå
hur företagshälsovården ska utföras i kommunen. Den upphandling av extern
företagshälsovård som pågick i samverkan med Östersunds och Åre kommuner
har därmed avbrutits.
Åstorps kommun i Skåne har med intern företagshälsovårdsresurs varit vårt
föredöme, liksom Pajala kommun i Norrbotten som också lyckats minska de
anställdas sjukfrånvaro till procentsatser kring 4%.
Underlag för beslut
MBL förhandlingsprotokoll 24 april 2008.
_____

Kopia
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Nämnderna
Personalenheten
Revisorerna
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Ks § 63

Dnr KS 08/107

Revidering av informationspolicy
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen godkänner reviderat förslag till ny informationspolicy.

Bakgrund
Kommunens informationspolicy som beslutats av kommunstyrelsen 12 mars
2003 har reviderats till vissa delar för att bland annat göra ansvaret och riktlinjer
för intern och extern information tydligare; bland annat närmaste chefs ansvar
enlig MBL och lokala samverkansavtal samt samordning av presskontakter.
Texten om allmänna riktlinjer har kompletterats med yttrandefrihet och
meddelandefrihet.
I övrigt gäller mål och riktlinjer enligt beslutad policy.
Vid kommunstyrelsen den 2 april 2008 återremitterade förslaget och förslaget
har nu ändrats efter kommunstyrelsens synpunkter.
_____

Kopia
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Helena Wallbing Renström, informationsansvarig

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 14
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 64

Dnr KS 08/089

Fördelning av bygdemedel 2008, allmänna delen
Kommunstyrelsens beslut
1

Gölikläppens ridklubb, 609-08, beviljas 8.000 kronor för upprustning av
ridplan.

2

Pengar tas med 3.000 kronor från Krokoms SkoterAllians,1220-08, som
då beviljas 37.000 kronor.

3

Resterande 5.000 kronor tas från Offerdals IF, 1328-08, som då beviljas
171.000 kronor.

4

I övrigt tillstyrker kommunstyrelsen nedanstående förslag till beviljande
samt avslag till bygdemedel.

Förslag för beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker bygdemedel för allmänna ändamål enligt följande:
OMRÅDE 1, allmänna
Sökande
807-08
Föllinge Alliansen
c/o ordf Tage Jonsson

Ändamål

Belopp

Anskaffa inventarier till
allaktivitetshallen i Föllinge

100 000 kr

1065-08
Häggsjöviks byalag
c/o ordf Egon Arnsäter

Upprusta bygdegården i
Häggsjövik

1133-08
Turistföreningen Gränslauta
c/o Örjan Sedin

1190-08
Laxsjö bygdegårdsförening
c/o ordf Örjan Carlsson
1220-08
Krokoms SkoterAllians
c/o ordf Åke Pålsson

Justerandes signatur

40 293 kr

Fortsätta uppbyggnaden av 100 000 kr
Skansen Klintaberg Avser Under förutsättn
medfinansiering Eu projekt. att proj genomförs

Bygga om entrén till Laxsjö
bygdegård

20 000 kr

Information/utbildning för
styrelsen och medlemmar,
säkerhetsskyltning

40 000 kr

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 15
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 64 (forts)

Dnr KS 08/089

Fördelning av bygdemedel 2008, allmänna delen
OMRÅDE 1 (forts)
Sökande

Ändamål

Belopp

1307-08
Motorklubbarna i Krokoms
Ställa i ordning tankbil för
kommun, c/o Christer Persson vattning och plogning

18 000 kr

1376-08
Gunnarvattnets byggnadsfören Upprusta Föreningshuset
c/o ordf Tomas Nilsson
(byta dörrar)

17 000 kr

1427-08
Föllinge motorklubb
c/o v ordf Lennart Dahlin

30 000 kr

1513-08
Åkersjöns snöskoterklubb
c/o Pär Ove Bergquist

Anskaffa sladd

Framställa ny orienteringskarta över Åkersjön

135 000 kr

1665-08
Rötvikens byalag
Anskaffa inventarier till
52 000 kr
c/o ordf Kerstin Jonasson
Rötvikens bygdegård
_______________________________________________________________
Summa område 1

552 293 kr

OMRÅDE 2, allmänna
Sökande

Ändamål

609-08
Gölikläppens ridklubb
c/o ordf Anders Fahlén

Upprusta ridplanen och
anslutningsväg, mm

8 000 kr

1001-08
Aspås byalag
c/o ordf David Skoog

Upprusta Aspåsgården
(byta fönster)

70 000 kr

Upprusta bygdegården

86 000 kr

1003-08
Rise Tulleråsens byalag
c/o ordf Annica Sörensdotter

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Belopp

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 16
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 64 (forts)

Dnr KS 08/089

Fördelning av bygdemedel 2008, allmänna delen
OMRÅDE 2 (forts)
Sökande

Ändamål

1068-08
Aspåsnäsets bygdegårdsfören Upprusta bygdegården på
c/o Alf Nilsson
Aspåsnäset
1118-08
Nolasjöns byalag
c/o ordf Bertil Nyman
1154-08
Änge vägförening
c/o ordf Gunnar Häggkvist

1220-08
Krokoms SkoterAllians
c/o ordf Åke Pålsson

1223-08
Offerdals hembygdsförening
c/o Ann-Charlotte Ernehed

Belopp

96 000 kr

Installera luftvärmeväxlare
28 673 kr
i Enarsvedjans föreningshus

Byta armaturer i vägbelysningen utmed väg 677
mot Ede

29 000 kr

Information/utbildning för
styrelsen och medlemmar,
säkerhetsskyltning

37 000 kr

Restaurera tre lador,
anskaffa terrassmarkis,

80 000 kr

1307-08
Motorklubbarna i Krokoms
Ställa i ordning tankbil för
kommun, c/o Christer Persson vattning och plogning

18 000 kr

1328-08
Offerdals IF
c/o ordf Erik Olsson

Upprusta klubblokalen,
(anskaffa värmepumpar)

1396-08
Nolasjöns byalag
c/o ordf Bertil Nyman

Anordna belysning i
Enarsvedjans by

48 000 kr

Anordna skidlekplats

16 000 kr

Installera två luftvärmepumpar i Käloms bygdegård

51 000 kr

1443-08
Aspås IF
c/o kassör Elisabeth Gärdin
1488-08
Käloms byalag
c/o ordf Carl-Göran Palmqvist
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

171 000 kr

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 17
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 64 (forts)

Dnr KS 08/089

Fördelning av bygdemedel 2008, allmänna delen
OMRÅDE 2 (forts)
Sökande
1568-08
Bångåsbygdens byalag
c/o kassör Sven Bäckebjörk

Ändamål

Upprusta Bångåsens f d
skola (luftvärmepumpar)

1583-08
Långan Landöns väglyseInstallera luftvärmepumpar
förening, c/o kassör Åsa Holm i serveringslokalen vid
Långans dansbana
1585-08
Oldens byalag
Byta armaturer i vägbelysc/o ordf Tommy Johnsson
ningen i Olden
1604-08
Offerdals skidklubb
c/o ordf Leif Bångman
1612-08
Kaxås bygdegårdsförening
c/o Kjell Söderström
1664-08
Krokomsbygdens kulturella
radioförening
2054-08
Kaxås bygdegårdsförening
c/o Kjell Söderström

Belopp

70 000 kr

82 000 kr

100 000 kr

Anskaffa ljudanläggning

20 000 kr

Anskaffa inventarier till
skolbespisningen i Kaxås

50 000 kr

Anskaffa radioutrustning

50 000 kr

Tryckning programtidning
Offerdalsveckan

20 000 kr

2058-08
Offerdals gymnastikförening
Anskaffa friggebod och
53 000 kr
c/o ordf Camilla Johanssongymnastikredskap
Nord, Grötom 2119
830 51 OFFERDAL
_______________________________________________________________
Summa område 2

Justerandes signatur

1 183 673 kr

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 18
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 64 (forts)

Dnr KS 08/089

Fördelning av bygdemedel 2008, allmänna delen
OMRÅDE 3, allmänna
Sökande
Ändamål
14877-07
Södra Krokoms gatubelysByta armaturer i vägbelysningsf c/o ordf Anette Lindberg ningen efter Rödövägen

Belopp
20 000 kr

1046-08
Krokom/Dvärsätt IF
c/o ordf Tord Semb

Upprusta publikläktare på
Hissmovallen

30 000

1130-08
Föreningen Föreningshuset i
Ås, c/o ordf Örjan Lundqvist

Installera brandlarm
i Föreningshuset.

40 000 kr

1198-08
Näldens bygdegårdsförening
c/o ordf Clas Boström

Upprusta Näldens
80 000 kr
bygdegård, avser brandskydd

1220-08
Krokoms SkoterAllians
c/o ordf Åke Pålsson

Information/utbildning för
styrelsen och medlemmar,
säkerhetsskyltning

40 000 kr

1307-08
Motorklubbarna i Krokoms
Ställa i ordning tankbil för
kommun, c/o Christer Persson vattning och plogning

18 000 kr

1397-08
Krokoms motorklubb
Installera luftvärmepump
c/o kassör Kenneth Andersson samt förrådscontainer

60 000 kr

1433-08
Alsens IF
c/o ordf Bertil Johansson

Bygga läktare på Bleckåsvallen (ytterligare bidrag)

20 000 kr

1547-08
Ås IF
c/o ordf Håkan Nilsson

Bygga ut läktaren vid
Hovängen

73 141 kr

1617-08
Alsenbygdens kör- och ridklubb Anskaffa bärbar dator
c/o ordf Karin Wallén
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

13 000 kr

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 19
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 64 (forts)

Dnr KS 08/089

Fördelning av bygdemedel 2008, allmänna delen
OMRÅDE 3 (forts)
Sökande

Ändamål

1649-08
Alsens hembygdsförening
c/o Lars-Erik Olsson

Upprusta Backgården

Belopp

34 000 kr

1669-08
Krokoms Byförening Framåt
Anordna hälsostigar, gång20 000 kr
c/o ordf Arne Ängehov
stråk i Krokomsbygden
_______________________________________________________________
Summa område 3

Justerandes signatur

448 141 kr

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 20
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 64 (forts)

Dnr KS 08/089

Fördelning av bygdemedel 2008, allmänna delen
Kommunstyrelsen avstyrker bygdemedel till nedanstående resterande
ansökningar med hänvisning till medelsbrist.
OMRÅDE 1, allmänna medel
Sökande
13635-07
Lillholmsjö byförening
c/o ordf Rune Jönsson
14946-07
Laxsjöbygdens ek. förening
c/o kassör Nils Öhrberg
831-08
Jämtlands örtagårdsförening
c/o ordf Gudrun Ahlgren

849-08
Åkersjön-Högruns byalag
c/o ordf Ingemar Göransson
850-08
Åkersjön-Högruns byalag
c/o ordf Ingemar Göransson

Ändamål

Belopp

Byta armaturer i vägbelysningen i Lillholmsjö

80 000

Anskaffa åkgräsklippare

36 000

Upprusta anläggningen
Föllinge Örtagård och
Stugby

943 250

Upprusta väg till Åkersjöns
bad- och båtplats, mm

Utöka vägbelysningen till
områdena Övre Åkersjön
och Högrun

20 000

292 000
alt.
146 000

852-08
Åkersjön-Högruns byalag
c/o ordf Ingemar Göransson

Anordna båtplatser

50 000

1141-08
Hotagens snöskoterklubb
c/o ordf Einar Nilsson

Anskaffa snöskoter

120 000

1463-08
Byalaget i Laxsjö
c/o ordf Sören Larsson

Justerandes signatur

Upprusta Laxsjö camping,
badplats

Utdragsbestyrkande

56 000

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 21
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 64 (forts)

Dnr KS 08/089

Fördelning av bygdemedel 2008, allmänna delen
OMRÅDE 1 (forts)
Sökande
1535-08
Ålviken-Lövhöjden byalag
c/o ordf Bengt Torstenssson

Ändamål

Belopp

Uppföra kåta i Ålviken vid
Hotagensjön
Ansökan förs över till
Näringslivsfonden.

82 000

2055-08
Föllinge jaktskytteklubb
c/o ordf Dan Eliasson

Anordna björnskytteanläggning, Föllinge

78 000

2060-08
Föllinge jaktskytteklubb
c/o ordf Dan Eliasson

Anskaffa elektronisk skjutbana, Simtarget Hunter

200 000

Sökande

Ändamål

Belopp

1000-08
Aspås byalag
c/o ordf David Skoog

Anskaffa utemöbler

30 000

1002-08
Aspås byalag
c/o ordf David Skoog

Byta armaturer i vägbelysningen i Aspås

54 000

1007-08
Lungrets byalag
c/o sekr Elsie Aunver

Bygga ut vägbelysning i byn
Lungret

96 600

OMRÅDE 2, allmänna

1014-08
Aspås byalag
c/o ordf David Skoog

Anskaffa köksutrustning

1067-08
Näversjöns byalag
c/o Gunnar Persson

Upprusta Bergstigen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5 000

40 100

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 22
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 64 (forts)

Dnr KS 08/089

Fördelning av bygdemedel 2008, allmänna delen
OMRÅDE 2 (forts)
Sökande
1210-08
Käloms bad och tvättstugeför
c/o ordf Leif Ögren

Ändamål

Restaurera dammanläggning 81 700
för badhus och skvaltkvarn

1299-08
Nordannäldens väglyseförening Byta armaturer i vägbelysc/o ordf Mats Waltersson
ningen i Nordannälden
1308-08
Offerdals motorklubb
c/o ordf Christer Persson

Belopp

Uppföra verkstadslokal vid
motorgården i Rise

35 000 kr

400 000

1474-08
Hällsjöns fiskevårdsområdesför Anordna båthamn och pir
c/o ordf Per-Lennart Persson vid Hällsjöns strand

197 500

1490-08
Landösjöns fiskevårdsomr
c/o v ordf Jan Engstedt

Biotopvård i kanalen från
dammen (Långan Landön)

100 000

1586-08
Oldens byalag
c/o ordf Tommy Johnsson

Anskaffa data-, ljud- och bild- 53 600
anläggningar

1587-08
Oldens byalag
c/o ordf Tommy Johnsson

Upprusta Byhusets bakstuga 132 500
I Olden

1606-08
Bredbyns byalag
c/o sekr Rose-Marie Rask

Anskaffa flytbrygga till
Bredbyns badplats

1618-08
Kaxås byalag
c/o Kjell Söderström

Upprusta härbre vid Åflohammar camping

19 900

Förlänga bryggan i Näldsjön

45 000

1732-08
Änge byalag
c/o kassör Bo Mattiasson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

101 700

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 23
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 64 (forts)

Dnr KS 08/089

Fördelning av bygdemedel 2008, allmänna delen
OMRÅDE 2 (forts)
Sökande
2056-08
Kaxås byalag
c/o Kjell Söderström
2057-08
Kaxås bygdegårdsförening
c/o Kjell Söderström

Ändamål

Belopp

Anskaffa snöslunga

27 494

Anskaffa husgeråd och
arbetskläder

13 000

OMRÅDE 3, allmänna
Ändamål
Sökande
12578-07
Rödöbygdens väglyseförening Anordna belysningsmaster
c/o kassör Per Johan Skoglund efter Ytterå-vägen genom
Rödöns by
1197-08
Näldens båtklubb
c/o ordf Örjan Tengerström

Bygg om Marinan i Nälden

Belopp
200 000

44 000

1199-08
Dvärsätt Båt och Varvsförening Upprusta bryggor. Dvärsätts 100 000
c/o ordf Lennart Paulson
båt- och varvsanläggning
1378-08
Hägrad- Fanbyn vägsamfälligh Anordna vägbelysning efter 180 000
c/o Tommy Ohlsson
Fanbyvägen i Dvärsätt
1500-08
Alsens bygdegårdsförening
c/o ordf Mats Mathiasson

Upprusta bygdegården i
Alsen

1560-08
Krokoms motocrossklubb
c/o ordf Kenny Johansson

Installera permanent bevatt- 300 000
ningssystem

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

72 854

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 24
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 64 (forts)

Dnr KS 08/089

Fördelning av bygdemedel 2008, allmänna delen
OMRÅDE 3 (forts)
Sökande
1588-08
Krokoms kommun
835 80 KROKOM

1674-08
Föreningen Valne skola
c/o kassör Monika Lindam

Ändamål

Belopp

Restaurera och förbättra
miljön i Krokoms samhälle
(ytterligare bidrag)

170 000

Upprusta Valne gamla skola
och bakstuga

65 000

Yrkanden/förslag
Mi Bringsaas, S, vill i ändringsyrkande att Gölikläppens ridklubb, 609-08,
beviljas 8.000 kronor för upprustning av ridplan. Pengar tas med 3.000 kronor
från Krokoms SkoterAllians,1220-08, som då beviljas 37.000 kronor.
Resterande 5.000 kronor tas från Offerdals IF, 1328-08, som då beviljas
171.000 kronor.
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till Mi Bringsaas, S, ändringsyrkande.
Stefan Wikén, S, yrkar bifall till Mi Bringsaas, S, ändringsyrkande.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till Mi Bringsaas, S, ändringsyrkande.
Anne Catrine Hedman, Kd, yrkar bifall till Mi Bringsaas, S, ändringsyrkande.
Propositionsordning
Efter proposition på liggande förslag med ändringsyrkande från Mi Bringsaas,
S, finner ordförande att kommunstyrelsen godkänner det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Länsstyrelsen
Näringslivskontoret

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 25
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 65

Dnr KS 07/312

Näringslivsavdelningen, Vuxenutbildnings organisation
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar organisera Lärcentrums beställarkompetens
och kompetenssamordnaren i kommunstyrelsens administrativa avdelning.

2

Kommunfullmäktige beslutar organisera Särvux och Svenska för
Invandrare, SFI i kommunstyrelsens administrativa avdelning.

3

Kommunfullmäktige beslutar organisera studie- och yrkesvägledare i barnoch utbildningsnämnden.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 21 november 2007 att alternativ driftsform skulle
prövas för vuxenutbildningens område inom Komvux och Svenska för
invandrare, SFI. Upphandlingen har genomförts enligt tidsplan. Tilldelningsbeslut är fattat 8 maj 2008 med avsikt att träffa avtal med Utbildningshuset
Frösön AB för utbildningsområdet Omvårdnad inkl Orienteringskurs Validering.
Avtal tecknas tidigast 20 maj. Verksamheten överförs till ny utbildningsanordnare 1 augusti 2008. Upphandlingen av kommunalvuxenutbildning för
utbildningsområderna SFI och Särvux avbryts på grund av att kostnaden blir
högre än kommunens. Därmed fortsätter SFI och Särvux i kommunal regi och
föreslås organiseras i kommunstyrelsens administrativa avdelning.
Näringslivsavdelningens organisation och förändring beslutades av kommunfullmäktige vid decembersammanträdet 2007, förutom vuxenutbildningens
beställarfunktion och övrig del tillhörande Lärcentrum. Där ingår tjänst som
beställare av utbildning för individer och företag, kompetenssamordnare, viss
administrationstjänst samt studie- och yrkesvägledartjänster.
Studie- och yrkesvägledning genomförs för kommunens medborgare från
grundskole- till vuxenutbildningsnivå. Validering, värdesäkring av kunskap har
varit en ökad del av vägledarinsatserna gällande vuxenutbildningen.
Underlag för beslut
MBL § 11 protokoll 24 april 2008, MBL § 38 protokoll 7 maj 2008.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 26
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 66

Dnr KS 08/149

Årsredovisning 2007 och revisionsberättelse för samordningsförbundet för
psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län_________________________
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner för sin del samordningsförbundets
årsredovisning 2007 samt ansvarsfrihet för förbundets styrelse.
_______________________________________________________________
Underlag för beslut
Styrelsen för samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands
län (J-sam) har avlämnat årsredovisning för verksamhetsåret 2007.
Revisorerna för samordningsförbundet har i revisionsberättelse den 10 april
2008 tillstyrkt att årsredovisningen godkänns samt att styrelsens ledamöter
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 27
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 67

Dnr KS 08/148

Revisionsberättelse och årsredovisning för Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund 2007___________________________________________________
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Förbundsdirektionen för Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund beviljas
ansvarsfrihet för verksamheten år 2007.

2
Förbundets årsredovisning godkänns.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Norra Jämtlands Räddningstjänstförbunds egna kapital uppgick i början av året
till 490,4 tkr och skulle användas i årets drift. Driftresultat blev -465,9 tkr men
slutresultatet blev, med justering av reverslån till ägarkommunerna 1 757,2 tkr.
Årets bidrag från medlemskommunerna har som ägardirektivet föreskrivit
uppgått till 52.975 tkr.
Intäkterna för året har genererat överskott mot budget med 913 kkr. Den största
enskilda summan är återbetalning från Räddningsverket för kostnaderna i
samband med branden i Bonäset sommaren 2006, på beloppet 488 tkr.
Efter granskning av Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund för perioden 1
januari 2007 - 31 december 2007 tillstyrker revisorerna att förbundsdirektionen
beviljas ansvarsfrihet samt att årsredovisningen godkänns. Den är upprättad i
enlighet med kommunala redovisningslagen.
Underlag för beslut
Revisionsberättelse
Direktionens protokoll 25 februari 2008
Årsredovisning Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund 2007
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 28
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 68

Dnr KS 08/142

Revisionsberättelse och årsredovisning för Jämtlands Gymnasieförbund 2007
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Förbundsdirektionen Jämtlands Gymnasieförbund beviljas ansvarsfrihet
för verksamheten år 2007.

2
Förbundets årsredovisning godkänns.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Resultatet för förbundet uppgår till 693.800 kronor för perioden 1 januari till 31
december 2007. Förbundet har erhållit bidrag från medlemskommunerna med
sammanlagt 347.066.600 kronor.
Medlemskommunerna äger del i förbundets eget kapital utifrån fördelning enligt
förbundsordningen. Förbundet får enligt nämnda ordning behålla ett
ackumulerat överskott på 4 % av verksamhetens nettokostnader.
En avräkning gentemot medlemskommunerna utifrån vilka de faktiska
kostnaderna varit för köpta elevplatser i och utanför förbundet, skolskjutsar
samt inackordering har gjorts. Detta har legat till grund för återbetalning till
medlemskommunerna med 4.933.300 kronor.
Beträffande måluppfyllelsen kan det nämnas att 83 % av eleverna har antagits
på sitt förstahandsval, 90 % av förbundets elever har lämnat gymnasieskolan
med fullständiga betyg, vilket är över riksgenomsnittet, samt att 77 % av
medlemskommunernas elever går i förbundets skolor.
Efter granskning av Jämtlands Gymnasieförbund för perioden 1 januari 2007 31 december 2007 tillstyrker revisorerna att förbundsdirektionen beviljas
ansvarsfrihet samt att årsredovisningen godkänns. Den är upprättad i enlighet
med kommunala redovisningslagen.
Underlag för beslut
Förbundets tjänstemannaförslag 6 mars 2008
Årsredovisning 2007
Revisionsrapport
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfulmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 29
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 69

Dnr KS 08/150

Samråd för detaljplan för del av Byn 1:4 Sånghusvallen 3 i Ås
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen förordar att det i planen anläggs en fotbollsplan och att
ÅS IF får vara med och tycka till om det. Den besvarade barn- och
miljöchecken bifogas planärendet.

2

Kommunstyrelsen vill att barnchecken används i positiva ordalag. Till
exempel man lyfter också fram det som har gjorts i de olika
hänsynstagandena istället för att bara konstatera att de har beaktats.

3

Handikapprådet, pensionärsrådet och socialnämnden läggs till som
remissinstanser.

4
Gång- och cykelvägen färdigställs.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Bostadsområdet Sånghusvallen i ett naturskönt skogsområde i sydvästlig
sluttning med utblickar mot Storsjön och Frösön fortsätter nu med samråd för
utbyggnad i etapp 3.
Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för den tredje
utbyggnadsetappen av bostadsområdet. Utbyggnaden överensstämmer med
översiktsplanen för södra Ås och planprogrammet för Sånghusvallen.
Underlag för beslut
Detaljplan för del av Byn 1:4 Sånghusvallen 3
Samrådsupplaga 11 mars 2008
Yrkanden/förslag
Owen Laws, Mp, föreslår att kommunstyrelsen förordar att det anläggs en
fotbollsplan där det, i planen, står inskrivet att plats finns för en eventuell
fotbollsplan. Owen Laws, Mp, föreslår också att besvarad barncheck och
miljöcheck bifogas planärendet.
Jörgen Blom, V, föreslår då det gäller barnchecken att den används i positiva
ordalag. Till exempel man lyfter också fram det som har gjorts i de olika
hänsynstagandena istället för att bara konstatera att de har beaktats.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 30
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 69 (forts)

Dnr KS 08/150

Samråd för detaljplan för del av Byn 1:4 Sånghusvallen 3 i Ås
Christer Toft, S, yrkar att handikapprådet, pensionärsrådet och socialnämnden
läggs till som remissinstanser.
Stefan Wikén, S, vill i yrkande att gång- och cykelvägen färdigställs.
Rolf Lilja, S, föreslår att ÅS IF borde få vara med och tycka till angående
eventuell bollplan.
Anne Catrine Hedman, Kd och Mi Bringsaas, S, yttrar sig också i ärendet.
Propositionsordning
Efter proposition på föreslagna synpunkter finner ordförande att
kommunstyrelsen tillstyrker dessa.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Bygg- och miljönämnden

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 31
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 70

Dnr KS 08/152

Skolplan 2008-2011
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar anta Skolplan 2008-2011 enligt barn- och
utbildningsnämndens förslag.
_______________________________________________________________
Bakgrund
De nationella målen för skolan fastställs av riksdagen och regeringen i skollagen, förordningar samt läroplaner för verksamheterna. Vissa av målen
grundar sig på internationella överenskommelser, exempelvis barnkonventionen
och konventionen om mänskliga rättigheter.
Kommunfullmäktige fastställer skolplanen efter förslag från barn- och utbildningsnämnden. I skolplanen finns prioriterade områden som uttrycker den
lokala politiska viljeinriktningen för skolverksamheten i Krokoms kommun. Skolplanens prioriterade områden avspeglas sedan i skolornas lokala arbetsplaner.
Underlag för beslut
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll 18 mars 2008.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 32
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 71

Dnr KS 08/159

Förhyrning av skolmoduler för förskola i Ås
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar om förhyrning av skolmoduler för att täcka
de akuta behoven av förskoleplatser i Ås.

2

Förhyrning etapp 1 inklusive kost, städ och drift kostnadsberäknas till cirka
700 tkr/år, anslag tas ur resultat 2007.

3

Förhyrningen etapp 2 inklusive kost, städ och drift kostnadsberäknas till
totalt cirka 700 tkr/år, anslag tas ur budgeterat resultat 2008.

Bakgrund
Enligt ordförandebeslut i barn- och utbildningsnämnden finns behov av
ytterligare förskoleplatser då generationsväxlingarna skett tidigare än vad som
prognostiserats i Ås. Behov av en första förskoleavdelning föreligger i februari
2008 samt ytterligare en avdelning augusti 2008. För att lösa behovet fram tills
förskolan i Sånghusvallen är färdigställd förordas förhyrning av skolmoduler,
lägsta offert är från Expandia Moduluthyrning där årskostnaden inklusive
kostnader för kost, städ och drift av modulerna beräknas till ca 700 tkr/år per
förskoleavdelning.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 8 maj 2008
Barn- och utbildningsnämnd 16 november 2007 och 22 april 2008
Samhällsbyggnadsnämnden 16 november 2207
Samhällsbyggnadsnämnden 22 april 2008
Yrkanden/förslag
Mi Bringsaas, S, Rolf Lilja, S och Göte W Swén, M, yttrar sig i ärendet.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 33
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 72

Dnr KS 08/147

SGU ansökan om bidrag till mineraljaktens prispengar och resor för de
kommunala kontaktpersonerna 2008___________________________
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beviljar bidrag med 5.000 kronor till Mineraljakten.
Medel tas ur näringslivsavdelningens budget.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Årets mineraljakt arrangeras och finansieras av länsstyrelsen i de fem
nordligaste länen tillsammans med Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).
Den årliga prissumman på totalt cirka 250.000 kronor är inte finansierad genom
dessa anslag. Prispengar söks hos kommuner och företag i Norrland samt hos
Norrlandsfonden.
Årets, liksom föregående års, budget baseras på att respektive kommun bidrar
med prispengar samt bekostar sin kontaktpersons resor till länets kontaktträffar
samt informationsverksamhet i kommunen under 2008.
Underlag för beslut
Bidragsansökan från SGU den 19 mars 2008
Yrkanden/förslag
Mi Bringsaas, S, yrkar bifall till liggande förslag.
Yttrar sig i ärendet gör också Jörgen Blom, V.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Sveriges Geologiska Undersökning

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 34
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 73

Dnr KS 06/090

Medborgarförslag angående utskick av hyresavier
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att en översyn
håller på att göras av rutinerna gällande utskrift och utskick av hyresavier.
I översynen beaktar man medborgarförslagsställarens förslag.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Gunnar Holm, Offerdal, föreslår i ett medborgarförslag att Krokomsbostäder
ändrar sina rutiner för utskick av hyresavier genom att bifoga avier för tre
månader åt gången.
Underlag för beslut
Krokomsbostäder håller på att se över sina rutiner vad gäller utskrift och utskick
av hyresavier. Målsättningen är att Krokomsbostäder ska ha en rutin som är
prismässigt och miljömässigt bra.
Underlag för beslut
Utlåtande daterat den 22 april 2008.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 35
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 74

Dnr KS 07/274

Motion ang krav på handsfree vid upphandling av transporter
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1
Kommunfullmäktige besvarar motionen enligt nedanstående utlåtande.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Britt Carlsson, S föreslår i en motion den 3 oktober 2007:
Att när upphandling av transporter sker skall kravet vara att alla fordon skall
vara utrustade med handsfree och inga samtal skall föras över mobiltelefon på
annat sätt.
Underlag för beslut
Krokoms kommun har i sin senaste upphandling av samhällsbetalda resor, som
omfattar färdtjänst/riksfärdtjänst, skolskjutsar och mattransporter ställt följande
krav:
*

Fordon skall vara utrustade med mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning försedd med handsfree.
*
Förare skall använda handsfreefunktionen vid nyttjande av mobiltelefonen.
*
Privata samtal får inte förekomma under körning.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 36
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 75

Dnr KS 08/085

Förslag från Johnny Nilsson ang ungdomsjobb med mera
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen lämnar svar på förslaget enligt nedanstående utlåtande.

Bakgrund
Johnny Nilsson, Krokom har den 10 februari 2008 lämnat följande förslag om
lämpliga ungdomsjobb:
 att piffa upp gångtunneln under järnvägen i Krokom
 mer central placering av ungdomsgården i Krokom, ex i Taxis gamla lokaler
 egen erbjudan att arbeta med ungdomar
Vidare framförs synpunkter angående utbyggnad av Almåsa släplift på norra
sidan, turistfiske med mera.
Utlåtande
LSS-enheten har tagit del av förslaget och noterat att de för närvarande inte ser
någon annan sysselsättningsmöjlighet än den som LSS idag erbjuder inom sin
dagliga verksamhet.
Framförda synpunkter i förslaget är dock lovvärda och får tas i beaktande vid
prövning av möjliga insatser framöver.
Övriga synpunkter angående släplift i Almåsa och turistfiske med mera delges
berörda kommunala förvaltningar för kännedom.
Yrkanden/förslag
Elisabeth Friberg, C och Jörgen Blom, V, yttrar sig i ärendet.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Förslagsställaren
LSS
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 37
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 76

Dnr KS 08/160

Handlingsplan för barnkonventionen 2008-2010 i Krokoms kommun.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige antar kommunens handlingsplan för
barnkonventionen 2008-2010 och uppdrar till barnkonventionsgruppen
att verka för att utbildning sker under hösten 2008 och att förvaltningar,
nämnder och styrelser använder barnchecken.

Kommunstyrelsens beslut
1

En del redaktionella ändringar görs innan handlingsplanen går vidare för
beslut i fullmäktige.
__________________________________________________________
Bakgrund
Förenta Nationerna antog 1989 Konventionen om barnets rättigheter, barnkonventionen. Det är ett internationellt bindande dokument som omfattar 54
artiklar om det enskilda barnets rättigheter gentemot staten.
Sverige var ett av de första länderna i världen som 1990 åtog sig att följa
konventionen utan undantag. Den svenska riksdagen slog fast ”att när åtgärder
vidtas som rör barn, så ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet”. Trots
att Sverige ofta betecknas som ett av världens barnvänligaste länder, finns
även här uppenbara brister i efterlevnaden av konventionen.
Barn och ungdomar har inte alltid möjlighet att säga sin mening i de frågor som
rör dem. Ansvaret för de allra flesta verksamhetsområden som berör barn,
ligger hos förtroendevalda och anställda i kommunen. Det är alltså viktigt att
barnkonventionen blir verklighet, inte bara fina ord i en handlingsplan. Krokoms
kommun har en lång tradition av att arbeta med barnkonventionen. Tre år i rad
utsågs kommunen till bästa barnkommun i Jämtlands län för sättet att utbilda
och informera om barnkonventionen.
Krokoms kommun valdes till en av tre finalister i utnämningen till Sveriges Bästa
Barnkommun 2004.
Underlag för beslut
Handlingsplan för barnkonventionen 2008-2010 i Krokoms kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 38
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 76 (forts)

Dnr KS 08/160

Handlingsplan för barnkonventionen 2008-2010 i Krokoms kommun.
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, Owen Laws, Mp och Jörgen Blom, V yttrar sig i ärendet.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 39
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 77
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
Dnr KS 08/065
Listor över färdtjänstbeslut 080201-080430

1

2

3

4

5

Dnr KS 07/331
Driftsavtal och tilläggsavtal för turistbyråverksamheten i Krokom
Dnr KS 08/086
Tillförordnad kommunchef, firmatecknare och
beslutsattestant under kommunchefens ledighet
1 - 9 mars 2008

Färdtjänsthandläggare

Ks ordf

Kommunchef

Dnr KS 08/088
Beslutsattestanter för kommunfullmäktige

Kf ordf

Dnr KS 08/090
Företagarinneseminarium i glesbygd

Ks ordf

Dnr KS 08/096
Öppethållande av kommunförvaltningen i anslutning
till helgdagar 2008

Dnr KS 08/136
Undervisning/verksamhet avseende personal inom
Komvux, liksom även personal inom särvux och
Svenska för Invandrare, SFI
_____

Kommunchef

6

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunchef

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 40
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 78
Delgivningar
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

Dnr 2
Räddningsverket: 080206, olyckor i siffror - 2007 års utgåva

2

Dnr 3
Länsstyrelsen Jämtlands län: 080305, strategi för utveckling av hållbar
natur- och kulturturism i Jämtlands län

3

Dnr 22
Kommunala Pensionärsrådet: 080219 och 080424,
sammanträdesprotokoll

4

Handikapprådet: 080304, sammanträdesprotokoll

5

Dnr 23
Sveriges Kommuner och Landsting: 080313, delrapport 2,
e-förvaltningsutveckling i Sveriges kommuner 2007

6

7

Sveriges Kommuner och Landsting: 080414, intern kontroll för
förtroendevalda
Dnr 28
Karlstads kommun: 071123, boken ”Socialt arbete som skapar tillväxt - om
konsten att skapa en välfärdsförvaltning”

8

Rikspolisstyrelsen: 080129, samverkan Polis och kommun - för en lokalt
förankrad polisverksamhet i hela landet

9

Jan Gullmark, Fränsta: 0801, analyser av infrastrukturplaner för
kustområdet i Västernorrlands län

10

Östersunds kommun:080225, protokoll för gemensamma nämnden för
upphandlingssamverkan

11

Norrlandsförbundet: 080229, nyhetsbrev nr 24 och 26

12

Hela Sverige ska leva!: 080208, ett steg till - ge de lokala utvecklingsgrupperna utrymme och status i samhällsstrukturen

13

J-Sam: 080303, infoblad

14

Samhall AB: 080317, årsredovisning 2007

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 41
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 78 (forts)
Delgivningar

15

Dnr 28
Riksidrottsförbundet: 080311, handslaget slutrapport

16

EFF Eksportutvalget for fisk: 080312, faktamaterial om torsk, frågor och
svar om det norska torskbeståndet

17

Waplans Mekaniska Verkstads AB: 080320, namnbyte till ANDRITZ
WAPLANS AB fr o m den 31 mars 2008

18

Nordens Gröna Bälte: 080408, välkommen att utveckla Mittnorden!

19

Järnvägsstyrelsen: 080415, årsredovisning 2007

20

Oskar Augustsson: 080410, information angående eventuellt nytt rättsläge
för burskap

21

22

Dnr KS 04/213
Sjökortsprojektet Storsjön – vad händer sen?
Dnr KS 05/164
Geoforum AB: 080206, angående planerad diamantborrning inom
Continentals undersökningstillstånd Nöjdfjället samt Lill-Juthatten

23

Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 080303, yttrande till
Länsrätten i Norrbottens län ang förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Nöjdfjället

24

Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 080303, yttrande till
Länsrätten i Norrbottens län ang förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Lill-Juthatten

25

Länsstyrelsen Jämtlands län: 080313, beslut till Geoforum Scandinavia AB
ang samråd vid prospekteringsarbete inom undersökningstillståndet
Nöjdfjället på fastigheten Rörvattnet 1:241

26

Länsstyrelsen Jämtlands län:080410, beslut till Continental Precious
Minerals ang samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken för prospekteringsarbete inom undersökningstillståndet Lill-Juthatten på fastigheten
Rörvattnet 1:241

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 42
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 78 (forts)
Delgivningar

27

28

Dnr KS 05/164
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 080410, yttrande till
Miljödomstolen och Östersunds tingsrätt ang samråd vid
prospekteringsarbete inom undersökningstillståndet Nöjdfjället
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 080421, yttrande till
Miljödomstolen och Östersunds tingsrätt ang samråd vid
prospekteringsarbete inom undersökningstillståndet Lill-Juthatten

29

Dnr KS 06/041
Länsstyrelsen Jämtlands län: 080303, protokoll ang återkallelse av
förordnande som vigsel- och registreringsförrättare; Kjerstin Berthelsen

30

Dnr KS 07/169
Krisberedskapsmyndigheten: 080408, preliminärt besked om ersättning till
kommunerna

31

32

33

Dnr KS 07/185
SGU: 080219, rapporten ”Norrlands mineraljakt 2007”
Dnr KS 07/236
Östersunds tingsrätt: 080417, deldom till Indalsälvens vattenregleringsföretag ang ansökan om tillstånd enl 11 kap. miljöbalken att anlägga ett
nytt utskov i regleringsdammen i Burvattnet
Dnr KS 07/237
SGU: 080124, ansökan om upplåtelse av nyttjanderätt enligt 32 §
rennäringslagen (1971:437) för tillgodogörande av mineraliskt ämne, som
inte omfattas av minerallagen, inom fastigheten Åldfjäll 1:1

34

Länsrätten i Norrbottens län: 080205, underrättelse ang tillämpning av
minerallagen

35

Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 080303, yttrande ang
undersökningstillstånd för området Finningen nr 1

36

Länsrätten i Norrbottens län: 080411, beslut ang rätt att överklaga
undersökningstillstånd enligt minerallagen, Bergsstatens beslut den 14
januari 2008

37

Justerandes signatur

Dnr KS 07/243
Migrationsverket: 080328, fortsatt högt flyktingmottagande trots sänkt
prognos
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 43
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 78 (forts)
Delgivningar

38

39

Dnr KS 07/248
Jämtlands Gymnasieförbund: 080218, protokollsutdrag 080211 § 2,
ansökan till Europeiska sociala fonden om strukturella utvecklings-medel
för Teknik College Mitt
Dnr KS 07/277
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 080319, svar på öppet
brev till Naturskyddsföreningen Krokom med frågeställningar utifrån
regionala miljömål och Krokoms miljöpolicy

40

Dnr KS 07/290
Kommunstyrelsen: 080220, protokollsutdrag § 34, ändrad mötestid för
kommunstyrelsen den 4 juni 2008

41

Dnr KS 08/004
Ragunda kommun: 080325, protokollsutdrag Ks § 33, huvudmannaskap
för personliga ombud för personer med psykiska funktionshinder

42

Dnr KS 08/061
Länsstyrelsen Jämtlands län: 080415, gemensam resurs för övning och
utbildning inom krisberedskapsområdet

43

Dnr KS 08/071
Länsstyrelsen Jämtlands län: 071220, uppföljning av det kommunala
krishanteringsarbetet

44

45

Dnr KS 08/094
Kommunalråd Maria Söderberg och näringslivsrådgivare Calle Jonsson:
080319, svarsbrev till Västbygdens Konsumentförening ek. f. ang
ansökningar om stöd till kommersiell service
Dnr KS 08/095
Kommunalråden Maria Söderberg och Göte W. Swén: 080325, svarsbrev
till Byalagen i Offerdal ang kommunens agerande för att rädda
bensinstationerna i Kaxås och Tulleråsen
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Dnr KS 08/097
Socialnämnden: 080225, protokollsutdrag § 9 bokslut 2007 investeringar
samt § 10 bokslut 2007

47

Dnr KS 08/098
Socialnämnden: 080225, protokollsutdrag § 11 budget 2009, plan 2010 2011

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 44
14 maj 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 78 (forts)
Delgivningar

48
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Dnr KS 08/099
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 080319, tackbrev till
Jämtlands läns landsting, Länets Handikappråd samt Föreningen Fördel
Jämtland för deras fantastiska arbete som gjordes med att göra
Skidskytte-VM tillgängligt för alla.
Dnr KS 08/100
IEF: 080218, protokoll 080118
IEF: 080304, brev till infrastrukturminister Åsa Torstensson ang att
upprusta inlandets järnvägsnät - en självklar del i infrastrukturen för ett
Hållbart Sverige

51

Dnr KS 08/101
Mittuniversitetet: 080229, uppdragsavtal att genomföra en marknadsundersökning av Hustomteprojektet

52

Dnr KS 08/102
Sveriges Riksdag, Utredningstjänsten: 080211, PM ang omprövning
vattendomar

53

Dnr KS 08/111
POSOM: 080205, verksamhetsberättelse 2007

54

Dnr KS 08/119
SmåKom: 080414, nyhetsbrev

55

56

Dnr KS 08/120
Socialnämnden: 080408, protokollsutdrag § 27 kvartalsrapport, januari mars 2008
Dnr KS 08/132
Iréne Knuting, Hackås: 0804, brev ang kollektivtrafik och djur

Dnr KS 08/137
Kommunchef Elisabet Sjöström: ansökan 080505 till Krisberedskapsmyndigheten för installation av reservkraft i kommunhuset i Krokom
_____
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