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25 juni 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 94

Dnr KS 08/153

Förstudie om arrangerande av endurotävling, Six days, 2012
Kommunstyrelsens beslut
1

Krokoms kommun medfinansierar en förstudie av Six days 2012.

2

Medel motsvarande maximalt 15.000 kronor anslås från näringslivsavdelningen till genomförandet av förstudien.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Jämtlands Motorklubb och Östersund respektive Ragunda kommuner samt
Länsstyrelsen i Jämtland och Krokoms kommun har fört inledande samtal om
att utreda möjligheten att arrangera den internationella endurotävlingen, Six
days, år 2012. Tävlingen har statusen - inofficiella lag-VM. Enduro är en gren
inom motorcykelsporten. De tävlande kör en pilad bana som har transportsträckor på allmänna vägar och specialsträckor i terrängen eller på sämre vägar
och stigar. Arrangemanget har ca 600 tävlande lag från 30-40 olika länder.
Tävlande/lagen består av unga som gamla och män som kvinnor. Dessutom
infinner sig ett antal olika ”spinnoff-effekter” både under tävlingsåret och de
närmaste åren före och efter. Turismnäringen förväntas höjas effektmässigt
utöver det vanliga genom ett sådant här evenemang. Enligt internationella
motorcykelfederationen står Sverige som nation på tur att arrangera Six days år
2012. SWEMO i Sverige har förordat Jämtland som tänkbart tävlingsområde.
Förslagsvis genomförs arrangemanget under augusti månad. Förstudien
handläggs under juni till augusti -08 och överlämnas till SVEMO för beslut på
internationella motorcykelsfederationens kongress 19-25 oktober 2008.
Förstudien kommer att kosta ca 200.000 kr varav Länsstyrelsen anslagit 50%
av summan. Östersunds kommun (2008-03-27) har anslagit 55.000 kronor
under förutsättning att Ragunda och Krokoms kommuner ställer upp som
medfinansiärer. Ragunda kommun (2008-05-20) har anslagit 15.000 kronor.
Ytterligare kommuner kan komma ifråga i förstudien.
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, Jörgen Blom, V och Stefan Wikén, S, yttrar sig i ärendet.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Jämtlands Motorklubb
Ragunda och Östersunds kommuner
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Sida 3
25 juni 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 95

Dnr KS 08/181

Igångsättningstillstånd rörande energisparande åtgärder
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar om igångsättningstillstånd för energibesparande åtgärder.

2

Projekten kostnadsberäknas till totalt cirka 3,2 mkr. Projektkostnaden ryms
inom beslutad investeringsram för samhällsbyggnadsnämnden.

Bakgrund
Kommunen har som målsättning att både minska energiförbrukningen och även
göra sig oberoende av olja för uppvärmning. Som ett led i denna strävan
planeras en rad energibesparingsåtgärder i kommunens skolor och förskolor
under åren 2008 / 2009 till en totalkostnad om cirka 3,2 mkr.
Planerade åtgärder
2008
Ytteråns skola
Trångsvikens skola
Alsens skola och badhus
Lyckebo förskola

konvertering av olja/el till bergvärme
””anslutning till fjärrvärme

2009
Aspås skola
Täppans förskola
Kvarnbackskolan

konvertering av olja/el till bergvärme
anslutning till fjärrvärme
”-

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 11 juni 2008
Ordförandebeslut 10 juni 2008
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 4
25 juni 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 96

Dnr KS 08/163

Remissvar gällande förändringar av reglerna för strandskydd.
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar enligt remissvar daterat den 17 juni 2008 med en
ändring under punkten 8 där tredje meningen från slutet, som börjar ”Vidare
bör i enlighet med förslaget….”, stryks.
_________________________________________________________________
Underlag för beslut
Remissvar Stranden – en värdefull miljö.
Yrkanden/förslag
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till liggande förslag.
Mi Bringsaas, S, vill i ändringsyrkande att tredje meningen från slutet, som börjar
”Vidare bör i enlighet med förslaget….”, under punkt 8 stryks”. I övrigt yrkar Mi
Bringsaas, S, bifall till förslaget.
Elisabeth Friberg, C, yrkar bifall till Mi Bringsaas ändringsyrkande.
I övrigt yttrar sig Göte W Swén, M, Maria Söderberg, C och Stefan Wikén, S, i
ärendet.
Propositionsordning
Efter proposition på liggande förslag med en ändring under punkten 8 finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller detta.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Departementet
Samhällsbyggnadsnämnden
Bygg- och miljönämnden

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 5
25 juni 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 97

Dnr KS 08/105

Peak of Tech Adventure, styrelseledamot
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att välja kommunstyrelsens
ordförande Maria Söderberg, C, som ledamot i styrelsen för Peak of Tech
Adventure.

2

Kommunstyrelsens andre vice ordförande Rolf Lilja, S, väljs som ersättare
i styrelsen.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Peak of Tech Adventure. PTA, har tilldelats Vinnova finansiering genom att som
ett av fyra regionala projekt tilldelats 4 mkr/år under 8 år.
Krokoms kommun har tecknat ett samarbetsavtal tillsammans med
Mittuniversitetet, Östersunds kommun, Åre kommun, Peak of Tech Adventure
AB samt Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund. Syftet med avtalet är att stärka
samarbetet mellan Mittuniversitetet, företagen, idrottsrörelsen och offentliga
intressen och därigenom stimulera produkt- och affärsutveckling inom turism,
vintersport och outdorr-tillverkande företag.
Den gemensamma visionen är att regionen år 2025 ska vara internationellt
ledande och en av de mest attraktiva miljöerna för besök, forskning och
företagsutveckling inom sport, friluftsliv och upplevelser. Avsikten med PTA är
att bygga upp forskning-/företagssamarbete och teknikutveckling enligt ett nytt
koncept-ett ”öppet” campus med affärs- och innovationsutveckling integrerat i
FOU-verksamheten. Mittuniversitetets profilområde Turism, idrott och
upplevelseteknologi utgör forsknings- och utbildningsmiljön.
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yttrar sig i ärendet.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Mittuniversitetet
Åre och Östersunds kommuner
PTA AB
Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 6
25 juni 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 98

Dnr KS 08/182

Hissmoskolan i Krokom, ökat lokalbehov inom förskoleklass och
___
skolbarnsomsorg
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 350 tkr kronor till etablering och
avetablering av skolmoduler för tillfälligt ökat lokalbehov vid Hissmoskolan
i Krokom inom förskoleklass, skolbarnsomsorg samt för en mindre grupp
elever med särskilda behov som organiseras och igångsätts under hösten.

2

Finansiering sker med medel ur kostnadsställe avräkning för sänkta
arbetsgivaravgifter för unga.

3

Hyra och driftskostnader om cirka 205 tkr/år tas inom rambudget för
samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden efter
överenskommelse dem emellan.

4

Information ges vid kommunstyrelsen den 3 september 2008 av
samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden om
skollokaler i Krokom.
_______________

Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden har i delegationsbeslut 16 juni 2008 begärt fler
lokaler för skolbarnsomsorg, förskoleklass och en mindre grupp av elever med
speciella behov vid Hissmoskolan i Krokom.
Ökningen av elever är enligt prognos F-2 högre än väntat åren 2008 till 2011,
beroende på både ökat elevunderlag på skolan i förskoleklassen samt att ett
antal tomter i centrala Krokom nu bebyggs.
I samband med inhyrning av skolmoduler i Ås, finns tillfälle att samtidigt inhyra
ett antal moduler för Hissmoskolans behov.
Den 15 april 2008 skrivs ett delegationsbeslut där det framgår att barn- och
utbildningsnämnden vill att samhällsbyggnad utreder vilket alternativ som kan
vara bäst för att lösa Hissmoskolans behov. Information ges vid barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott om delegationsbeslut från den 15 april.
Delegationsbeslutet meddelas även nämnden den 22 april 2008. Vid besök,
den 27 maj 2008, på Hissmoskolan får barn- och utbildningsnämnden, bland
annat, information skolans lokalbehov. Den 7 maj är ärendet med på
samhällsbyggnadsnämndens presidium.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 7
25 juni 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 98 (forts)

Dnr KS 08/182

Hissmoskolan i Krokom, ökat lokalbehov inom förskoleklass och
___
skolbarnsomsorg
Underlag för beslut
Delegationsbeslut 15 april 2008
Behov på Hissmoskolan 15 april 2008
Delegationsbeslut 16 juni 2008
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till liggande förslag.
Jörgen Blom, V, yrkar att samhällsbyggnadsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden informerar om situationen vid kommunstyrelsen den 3
september 2008 samt att ett uppdrag ges för översyn av skolorna i Krokom vid
samma möte.
Evert Fogelberg, Fp, yrkar bifall till liggande förslag.
Stefan Wikén yrkar att man i punkten 3 lägger till att det gäller rambudget för
samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden och att
fördelningen sker efter överenskommelse dem emellan.
En kort ajournering begärs och verkställs klockan 10.40 - 10.50.
Maria Söderberg, C, yrkar att en information ges, vid nämndens möte den 3
september, av samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden,
om skollokaler i Krokom.
Maria Söderberg, C, yrkar avslag till Jörgen Bloms, V, tilläggsyrkande om att ett
uppdrag ska ges vid styrelsens möte den 3 september.
Protokollsanteckning från S och V, bifogas protokollet som bilaga 1.
I övrigt yttrar sig Rolf Lilja, S, Mi Bringsaas, S, Maria Jacobsson, S, Ulf
Jonasson, C och Owen Laws, Mp.
Propositionsordning
Det finns ett ändringsyrkande i punkten 3. Det finns två tilläggsyrkanden samt
liggande förslag.
Ordförande kommer först ställa proposition på ändringsyrkandet i punkten 3
sedan ställer ordförande proposition på de tre punkterna i liggande förslag och
sist ställs proposition på de två tilläggsyrkandena mot varandra.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Ks § 98 (forts)

Dnr KS 08/182

Hissmoskolan i Krokom, ökat lokalbehov inom förskoleklass och
___
skolbarnsomsorg
Efter proposition på ändringsyrkande i punkten 3 finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
Efter proposition på liggande förslag, som innehåller 3 punkter, finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter proposition på tilläggsyrkandena, bifall mot avslag, finner ordförande att
kommunstyrelsen beslutar tillstyrka Maria Söderbergs, C, förslag om att
information ges vid kommunstyrelsens möte den 3 september 2008.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler reservation.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Revisionen

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 9
25 juni 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 99
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat

1

2

Dnr KS 08/065
Listor över färdtjänstbeslut 080501-080531

Färdtjänsthandläggare

Dnr KS 08/052
Ansökan om antagning i allmänna hemvärnet
771211-

Adm chef

Dnr KS 08/086
Tillförordnad kommunchef, firmatecknare och
beslutsattestant under kommunchefens ledighet
tiden 29 maj-1 juni 2008
Tillförordnad kommunchef, firmatecknare och
beslutsattestant under kommunchefens ledighet
tiden 19-25 juni samt 4-23 juli 2008

3

Dnr KS 08/179
Utveckling av kommunens hemsida

_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunchef

Kommunchef

Ks ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 10
25 juni 2008

Kommunstyrelsen

Ks § 100
Delgivningar
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

2

Dnr 22
Krokomsbostäder AB: styrelseprotokoll från möte 080515
Dnr 23
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: erbjudande om analys, Behåll
greppet om kommunens ekonomi

3

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Statistiska Centralbyrån, SCB
samt Regeringskansliet: skriften Förtroendevalda i kommuner och
landsting 2007, en rapport om politikerantal och representativitet

4

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: analysrapport om avtalspensioner

5

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: ny forskarantologi om den
kommunala självstyrelsen

6

7

8

9

Dnr 28
Länsrätten i Jämtlands län: dom 080521 ang överprövning enligt lagen
om offentlig upphandling (LOU)
Post- och telestyrelsen, PTS: e-post 080519, så informerar och utbildar
PTS när svensk Kassaservice avvecklas
Dnr KS 06/351
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: yttrande 080616 till
Länsrätten i Jämtlands län ang överklagande ab beslut om avtal avseende
gångbro över E 14
Dnr KS 08/137
Länsstyrelsen: yttrande 080529 till Krisberedskapsmyndigheten om
ansökan om stöd för att installera stationär reservkraft

Dnr KS 08/165
10 Arbetsförmedlingen: brev 080529 ang de stora varslen i Östersund
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

