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Sammanträdesdatum

10 december 2013
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den 10 december 2013, kl
08.30-16.20

Beslutande

Ledamöter

Lisa Sallin, M, ordf
Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C
Rolf Lilja, S, 2:e vice ordf
Ulf Jonasson, C
Cristine Persson, C, tjg ers för Mikaela Munck af Rosenschöld, C
Owen Laws, MP
Jonne Danielsson, FP, §§ 214-225
Lena Persson, KD, tjg ers för Jonne Danielsson, FP, §§ 226-229
Leif Olsson, C, tjg ers för Lena Persson, KD
Maria Jacobsson, S, §§ 216-229
Christer Toft, S
Eva Handmark, S
Mi Bringsaas, S
Jörgen Blom, V
Övriga närvarande

Ola Skyllbäck, kommunchef
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare

Justerare
Justeringens plats och tid

Kommunkansliet 17 december 2013, §§ 220-224, omedelbar justering

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

§§ 214-229

Anette Lihuvudh
Ordförande

Lisa Sallin
Justerare

Owen Laws

Mi Bringsaas

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

10 december 2013

Datum då anslaget sätts upp

18 december 2013
§§ 220-224, 11 december
2013

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Underskrift

Anette Lihuvudh

Sista dag för överklagan

8 januari 2014
§§ 220-224, 1 januari 2014
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Sammanträdesdatum

10 december 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 214

Dnr 2013-000017

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1 Ärendet ”Höjning av elevplatspriser, Jämtlands Gymnasieförbund
2014”, läggs till dagens möte.
2

I övrigt godkänns föredragningslistan.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 december 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 215

Dnr 2013-000016

Informationer
Kommunstyrelsens beslut
* Översiktsplan Krokom
Anne Dahlgren, stadsarkitekt
*

Översyn av riksintresse för friluftsliv
Anne Dahlgren, stadsarkitekt och Mårten Eneberg, fritidssamordnare

*

Jämtlands Gymnasieförbund
Ola Skyllbäck, kommunchef och Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Villkor för amortering av lån, Regionförbundet Jämtland, aktier i
Länstrafiken AB
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Omorganisation av verksamheterna allmän kultur, ungdom och
idrott
Ola Skyllbäck, kommunchef

*

Innovativa Jämtland/Härjedalen 2025
Anna-Carin Svedén, näringslivschef

*

Inköp av mark, del av Ösa 5:10, Ås
Tomas Nilsson, fastighetschef

*

Almåsa
Anna-Carin Svedén, näringslivschef

*

Livsmedelshandel i glesbygd
Anna-Carin Svedén, näringslivschef

*

Uttalande från en anställd i kommunen
Ola Skyllbäck, kommunchef
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 december 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 216

Dnr 2013-000332

Inköp av mark, del av Ösa 5:10, Ås
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar om förvärv av del av fastigheten
Ösa 5:10 enligt preliminärt upprättat köpeavtal.
2

Investeringen finansieras via samhällsbyggnadsnämndens beviljade
investeringsutrymme.
_________________________________________________________
Bakgrund
Björn Fransson, ägare av fastigheten Ösa 5:10, har erbjudit Krokoms kommun
att förvärva ett markområde om ca 6 hektar nedan järnvägen mot sjön i Ås.
Markområdet tangerar i översiktsplanen utpekat utredningsområde för
bostadsbebyggelse och bedöms vara ett för kommunen strategiskt markförvärv.
Efter förhandlingar har parterna enats kring en köpeskilling om 340 000 kronor
omfattande mark och på marken växande skog med en uppskattad virkesvolym
om ca 500-550 m3sk (skogskubikmeter).
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 11 oktober 2013
Preliminärt upprättat köpeavtal
Översiktsplan för Ås maj 1997
Beslutsgång/Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige om
förvärv av del av fastigheten Ösa 5:10 enligt preliminärt upprättat köpeavtal.
Investeringen finansieras via samhällsbyggnadsnämndens beviljade
investeringsutrymme.
Efter fråga om bifall till grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 december 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 217

Dnr 2013-000345

Omfördelning av bygdeavgiftsmedel under 5000 kronor
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen ger Länsstyrelsen i Jämtlands län delegation på att
fatta beslut om omfördelning i beviljade bidrag av allmänna
bygdeavgiftsmedel som understiger 5000 kronor, utan yttrande från
kommunen.

Bakgrund
Bestämmelser om bygdeavgifter finns i lagen med särskilda bestämmelser
om vattenverksamhet sedan 1999. Tillämpningsföreskrifterna rörande bland
annat bygdeavgiften finns i förordning om bygde- och fiskeavgifter
(1998:928). I den sägs att avgiftsmedel som inte skall gå till vissa
skadeersättningar skall användas till investeringar för ändamål som främjar
näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna. De
allmänna bygdeavgiftsmedlen handläggs av Länsstyrelsen i Jämtland.
Det förekommer att de som har blivit beviljade bygdeavgiftsmedel ansöker
till Länsstyrelsen om att få omdisponera/ändra användning av medlen.
Länsstyrelsen ska då kräva ett yttrande från kommunen innan de beviljar
omfördelning. För att minska administration och handläggningstider önskar
Länsstyrelsen få delegation på att fatta beslut gällande omfördelning i
ansökningar om allmänna bygdeavgiftsmedel som understiger 5000 kronor
utan yttrande från kommunen.
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Maria Jacobsson, S, Rolf Lilja, S, Jörgen Blom, V, och Ulf
Jonasson, C.
Beslutsgång/Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Länsstyrelsen i
Jämtlands län får delegation på att fatta beslut om omfördelning i beviljade
bidrag av allmänna bygdeavgiftsmedel som understiger 5000 kronor, utan
yttrande från kommunen.
Efter fråga om bifall till grundförslaget finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6(30)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 december 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 217 (forts)

Dnr 2013-000345

Omfördelning av bygdeavgiftsmedel under 5000 kronor
Kopia till
Näringslivsenheten, Länsstyrelsen i Jämtlands län
Näringslivsavdelningen
Mats Hurtig, kultursamordnare
Mats Eneberg, fritidssamordnare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 december 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 218

Dnr 2013-000354

Villkor för amortering av lån Regionförbundet
Jämtland, aktier i Länstrafiken AB
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att lånet till Regionförbundet
Jämtlands län med 440 tusen kronor även 2014 ska vara räntefritt
och amorteringsfritt under förutsättning att länets övriga
kommuner och Jämtlands läns landsting fattar motsvarande beslut
för den del som dessa lånat ut avseende Länstrafikens aktier.
Under 2014 fastställs vad som ska gälla efter 2014.
2

Följande text läggs till som näst sista stycke i bakgrundstexten: Om
utdelning från bolaget sker till Regionförbundet på grund av att
aktiekapitalet satts ned i bolaget ska utdelningen användas till
amortering på lånet.

Bakgrund
I samband med bildandet av Regional Kollektivtrafikmyndighet i
länet beslutade kommunstyrelsen på uppdrag av kommunfullmäktige,
(Kf §79 2011), att lämna ett räntefritt lån till Regionförbundet
Jämtlands län med 440 tusen kronor för den del av Länstrafikens
aktiekapital som tidigare var kommunens aktier. Kommunerna lånade
tillsammans ut fyra miljoner kronor för den del som avsåg
kommunernas aktier, och Landstinget fyra miljoner kronor. Lånen är
räntefria och villkoren för amortering tas upp till förhandling 2013
enligt beslutet 2011.
I kommunfullmäktiges beslut den 11 juni 2011 angavs bl.a. följande:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att, efter kompletterande utredning
om alternativa lösningar, fatta beslut om villkor för överförande av
kommunens aktier i Länstrafiken AB till Regionförbundet i Jämtlands
län.
Av detta följer, att kommunstyrelsen även har mandat att ta beslut om
de fortsatta villkoren för 2014 och framåt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 december 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 218 (forts)

Dnr 2013-000354

Villkor för amortering av lån Regionförbundet
Jämtland, aktier i Länstrafiken AB
Om utdelning från bolaget sker till Regionförbundet på grund av att
aktiekapitalet satts ned i bolaget ska utdelningen användas till amortering på
lånet.
Lånet föreslås bli amorteringsfritt även 2014 och att kommunen fattar
beslut om detta under förutsättning att övriga kommuner och
Jämtlands läns landsting tar motsvarande beslut.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 29 november 2013
Beslut kommunfullmäktige 11 juni 2011
Beslut Kommunstyrelsen 14 december 2011
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Owen Laws, MP, Rolf Lilja, S, Cristine Persson, C, Göte W
Swén, M, och Jörgen Blom, V. Gemensamt kommer man fram till att lägga
in punkten 4, i kommunstyrelsens beslut den 14 december 2011, i
bakgrundstexten. Punkten lyder som följer: Om utdelning från bolaget sker
till Regionförbundet på grund av att aktiekapitalet satts ned i bolaget ska
utdelningen användas till amortering på lånet.
Beslutsgång/Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
att lånet till Regionförbundet Jämtlands län med 440 tusen kronor även 2014
ska vara räntefritt och amorteringsfritt under förutsättning att länets övriga
kommuner och Jämtlands läns landsting fattar motsvarande beslut för den
del som dessa lånat ut avseende Länstrafikens aktier. Under 2014 fastställs
vad som ska gälla efter 2014. Till det har kommit förslag från styrelsen att i
bakgrunden lägga in följande text: Om utdelning från bolaget sker till
Regionförbundet på grund av att aktiekapitalet satts ned i bolaget ska
utdelningen användas till amortering på lånet.
Efter fråga om bifall till grundförslaget, tillsammans med tillägget i
bakgrunden, finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 december 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 218 (forts)

Dnr 2013-000354

Villkor för amortering av lån Regionförbundet
Jämtland, aktier i Länstrafiken AB
Kopia till
Regionförbundet Jämtlands län
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Kommunfullmäktige, meddelande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 december 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 219

Dnr 2013-000129

Policy för beredning av bygdemedelsärenden, allmänna
bygdemedel och näringslivsfond
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen antar policy för beredning av bygdemedel ur
Näringslivsfonden, enligt förslag.
2

Kommunstyrelsen uppdaterar policyn för beredning av Allmänna
bygdemedel, enligt förslag.

Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställde den 9 juni 2010 en policy för Krokoms
kommuns beredning av bygdemedelsärenden. Policyn innefattar både hur
beredning av de Allmänna medlen, samt medlen från Näringslivsfonden ska
ske.
För att tydligare särskilja medlen från Näringslivsfonden från de Allmänna
medlen har en särskild policy för Näringslivsfonden skrivits fram.
Policyn innebär att medel från Näringslivsfonden ska gå till ändamål som
gynnar näringslivet i kommunen. Det kan till exempel vara ändamål som
skapar arbetstillfällen eller gagnar service och infrastruktur.
Sökande är helst en sammanslutning av företag, en förening eller en
organisation. Ett enskilt företag kan vara stödsökande, men stödet får inte
gynna enbart det enskilda företaget utan det ska gynna fler.
Om det inte inkommit relevanta ansökningar som gynnar näringslivet, ska
pengarna sparas i Näringslivsfonden. Det kan möjliggöra att det på sikt
kommer att gå att bevilja medel till större projekt inom Näringslivsfonden.
När medlens användning blir tydligare i Näringslivsfonden, blir det lättare
för Näringslivsavdelningen att marknadsföra möjligheten att söka stöd, samt
stimulera till samarbetsprojekt mellan företagen.
I samband med framtagandet av en policy för Näringslivsfonden, har även
policyn för de Allmänna medlen setts över och uppdaterats.
Barncheck
Barncheck 24 oktober 2013

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11(30)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 december 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 219 (forts)

Dnr 2013-000129

Policy för beredning av bygdemedelsärenden, allmänna
bygdemedel och näringslivsfond
Underlag för beslut
Policy för Krokoms kommuns beredning av bygdemedel ur
Näringslivsfonden, 2 december 2013
Policy för Krokoms kommuns beredning av Allmänna bygdemedel, 2
december 2013
Tidigare beslut, Policy för Krokoms kommuns beredning av
bygdemedelsärenden daterat 9 juni 2010
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V, Göte W Swén, M, Ulf Jonasson, C,
Maria Jacobsson, S, Mi Bringsaas, S, och Cristine Persson, C.
Beslutsgång/Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen anta
policy för beredning av bygdemedel ur Näringslivsfonden, enligt förslag.
Kommunstyrelsen uppdaterar policyn för beredning av Allmänna
bygdemedel, enligt förslag.
Efter fråga om bifall till grundförslaget finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Linda Näsén, näringslivsavdelningen
Dick Granqvist, Länsstyrelsen i Jämtlands län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 december 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 220

Dnr 2013-000349

Remiss - Utvärdering och översyn av utfall och
tillämpning av de nya strandskyddsreglerna
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen ställer sig bakom SmåKoms remissyttrande.
Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Bakgrund
Naturvårdsverket och Boverket har fått uppdrag av regeringen att göra
en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya
strandskyddsreglerna, som trädde i kraft 2009 och 2010.
SmåKom har yttrat sig, till Regeringen, Miljödepartementet, i
utvärderingen och översynen av utfall och tillämpning av de nya
strandskyddsreglerna.
Förslag finns från kommunstyrelsens presidium om att Krokoms
kommun ställer sig SmåKoms remissyttrande.
Underlag för beslut
Remiss, Regeringskansliet, Miljödepartementet
Naturvårdsverket och Boverket, utvärdering och översyn av utfall och
tillämpning av de nya strandskyddsreglerna
Presidiets förslag till beslut, 2 december 2013
Yrkanden/förslag
Lisa Sallin, M yttrar sig.
Beslutsgång/propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen ställa sig
bakom SmåKoms remissyttrande.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande kommunstyrelsen
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 december 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 220 (forts)

Dnr 2013-000349

Remiss - Utvärdering och översyn av utfall och
tillämpning av de nya strandskyddsreglerna
Kopia till
Miljödepartementet
Bygg- och miljönämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 december 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 221

Dnr 2013-000300

Remiss - Tillgänglighetsprogram för Krokoms kommun
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner yttrandet om Tillgänglighetsprogrammet.
2

Kommunchefen får i uppdrag att se över rubrikerna ”Övergripande
kommunal målsättning” och se till att kommunstyrelsens uppdrag
överensstämmer med målen samt ge förslag till var redovisning av
uppföljning ska ske, senast den 31 december 2013, till handikapprådet.
Redaktionella ändringar skickas direkt till handikapprådet.

Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Bakgrund
Krokoms kommuns Handikappolitiska program antogs av
Kommunfullmäktige
28 februari 2001.
Programmet behöver revideras utifrån FN:s konvention om mänskliga
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Denna antogs av FN:s
generalförsamling 2006 och ratificerades av den svenska regeringen år 2008.
Konventionen är juridiskt bindande för FN:s alla medlemsländer.
Programmet har reviderats av en grupp bestående av 4 ledamöter från
Handikappsamverkan och 2 ledamöter från Socialnämnden.
Handikapprådet beslutade 23 september 2013 att skicka förslaget på remiss
till berörda styrelser, nämnder och organisationer.
Synpunkter på programmet
De ansvariga nämnderna bör ses över under rubrikerna Övergripande
kommunal målsättning. I flera fall överensstämmer inte nämnd/styrelse med
det uppdrag som avses.
Under avsnittet Uppföljning föreslås att samtliga verksamheter i sin
årsredovisning redovisar resultatet av de åtgärder som
Tillgänglighetsprogrammet syftar till. Det är inte hållbart att samtliga planer
och program ska redovisas i årsredovisningen. Utifrån de beslut som fattats
under 2013 ska årsredovisningen till Kommunfullmäktige endast baseras på

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 december 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 221 (forts)

Dnr 2013-000300

Remiss - Tillgänglighetsprogram för Krokoms kommun
Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Uppföljning, analys och
ständiga förbättringar är centrala för kommunens utveckling och vi behöver
på övergripande nivå utreda frågan om hur Tillgänglighetsprogrammet och
även fler program och planer som finns ska bli levande och synliggöras.
Kommunstyrelsen föreslår således att sista meningen under rubriken
Uppföljning tas bort.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, från kanslichef, den 25 november 2013
Remiss – Tillgänglighetsprogram för Krokoms kommun
Yrkanden/förslag
Cristine Persson, C, yrkar bifall till grundförslaget med följande
tilläggsyrkande;
Kommunchefen får i uppdrag att se över rubrikerna ”Övergripande
kommunal målsättning” och se till att kommunstyrelsens uppdrag överensstämmer med målen samt ge förslag till var redovisning av uppföljning ska
ske, senast den 31 december 2013, till handikapprådet. Redaktionella
ändringar skickas direkt till handikapprådet.
I övrigt yttrar sig Jörgen Blom, V, Christer Toft, S, Owen Laws, MP, Mi
Bringsaas, S, och Jonne Danielsson, FP.
Beslutsgång/Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner yttrande i Tillgänglighetsprogrammet. På mötet har kommit ett
tilläggsförslag.
Ordförande kommer först att fråga om tilläggsförslaget och sedan frågar hon
om grundförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter att ha frågat kommunstyrelsen om tilläggsförslaget finner ordförande
att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter att ha frågat kommunstyrelsen om grundförslaget finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 december 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 221 (forts)

Dnr 2013-000300

Remiss - Tillgänglighetsprogram för Krokoms kommun
Kopia till
Handikapprådet
Kommunchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 december 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 222

Dnr 2013-000311

Remiss - Innovativa Jämtland/Härjedalen 2025
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen lämnar yttrande i enlighet med näringslivsavdelningens förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Bakgrund
Regionförbundet Jämtlands län erbjuder möjlighet att lämna synpunkter
på förslag till ”Innovativa Jämtland/Härjedalen 2025”
Regionstyrelsen för Regionförbundet i Jämtlands län har beslutat att ta
fram en ny regional innovationsstrategi för Jämtlands län. Anledningarna
till detta är två, dels behöver Jämtlands län bli bättre på att ta till vara de
möjligheter till samhälls- och näringslivsutveckling som en stark föränderlig
värld medför och den andra anledningen är att regionala
innovationsstrategier
är en central del i EU-kommissionens tillväxtskapande dokument EU 2020
som tar sin kraft i att unionen fram till 2020 ska bli världens mest
konkurrenskraftiga ekonomi baserad på smart, hållbar och inkluderande
tillväxt för alla.
Den regionala innovationsstrategin föreslås fokusera på följande fem
områden fram till 2025.
1. Positiv samhällsutveckling som drivkraft för innovation
2. Öppenhet och nyfikenhet som skapar strategiska nätverk och samarbeten
3. Kunskap och kompetensförsörjning som höjer vår innovationskapacitet
4. Kreativa mötesplatser som skapar attraktionskraft
5. Handlingskraftigt innovationsstödsystem
Senast den 13 december ska remissvar vara inlämnade till Regionförbundet.
Barncheck
Barncheck 2013-12-04

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 december 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 222 (forts)

Dnr 2013-000311

Remiss - Innovativa Jämtland/Härjedalen 2025
Underlag för beslut
Innovativa Jämtland/Härjedalen 2025
Näringslivsavdelningens förslag till yttrande
Beslutsgång/Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen lämna
yttrande enligt förslag från näringslivsavdelningen.
Efter att ha frågat om grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Regionförbundet Jämtlands län inklusive yttrandet
Anna-Carin Svedén, näringslivschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 december 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 223

Dnr 2013-000291

Remiss - Översyn av riksintresse för friluftsliv
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen antar remissyttrande i ”Översyn av riksintresse för
friluftsliv”.

Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Bakgrund
Länsstyrelsen, Jämtlands län har uppdraget att ta fram underlag för översyn
av riksintresset för friluftsliv.
I ärendet finns förslag till yttrande i Översyn av riksintressen för friluftsliv
Underlag för beslut
Remiss från Länsstyrelsen i Jämtlands län
Förslag till yttrande 2 december 2013
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Owen Laws, MP, Jörgen Blom, V, Cristine Persson, C, Mi
Bringsaas, S, Rolf Lilja, S, och Göte W Swén, M.
Beslutsgång/Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen anta
yttrandet.
Efter att ha frågat på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Länsstyrelsen i Jämtlands län jamtland@lansstyrelsen.se , inklusive yttrandet
Anne Dahlgren, stadsarkitekt
Mårten Eneberg, fritidssamordnare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 december 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 224

Dnr 2013-000353

Anmälan om skolsituation för elev vid
vuxenutbildningen i Krokoms kommun
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner yttrandet till Skolinspektionen.

Paragrafen justeras omedelbart.
_____
Bakgrund
Skolinspektionen har den 20 oktober 2013 tagit emot en anmälan som rör
elev vid vuxenutbildningen i Krokoms kommun. I anmälan uppges bland
annat att eleven blivit nekad studier under höstterminen på
vuxenutbildningen.
Krokoms kommun, som är huvudman för verksamheten, ombeds att yttra sig
över uppgifterna i anmälan samt redovisa vilka åtgärder som eventuellt har
vidtagits eller kommer att vidtas. Dokumentation som styrker uppgifterna
eller som på annat sätt har betydelse för ärendet ska bifogas. Av sekretesskäl
bör namn och personuppgifter på andra elever än den aktuella inte lämnas till
Skolinspektionen.
Krokoms kommuns yttrande kommer tillsammans med uppgifterna från
anmälaren att ligga till grund för Skolinspektionens beslut.
Efter kontakt med Skolinspektionen har kommunen medgivits förlängning
av svarstiden t o m 12 december 2013.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 29 november 2013
Yttrande
Begäran om yttrande
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Cristine Persson, C, Jörgen Blom, V, Rolf Lilja, S, och Lisa
Sallin, M.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 december 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 224 (forts)

Dnr 2013-000353

Anmälan om skolsituation för elev vid
vuxenutbildningen i Krokoms kommun
Beslutsgång/Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen
godkänna yttrandet.
Efter att ha frågat på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Skolinspektionen
Kjell Sundström, kommunala vuxenutbildningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 december 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 225

Dnr 2013-000361

Höjning av elevplatspriser 2014, Jämtlands
Gymnasieförbund
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att för Krokoms kommuns del medge
att elevplatspriserna höjs med högst 6,7% i genomsnitt jämfört
med 2013, under förutsättning att övriga ägarkommuner fattar
motsvarande beslut. Under 2014 fastställs vad som ska gälla efter
2014.
2

Finansiering av kostnadsökningen (prel. 1,7 mnkr för 2014) görs
ur kommunens budgeterade resultat för 2014.

Bakgrund
Det pågår en diskussion mellan ägarkommunerna och Jämtlands
gymnasieförbund kring förbundets kostnader och intäkter. Förbundet hävdar
att man har ett strukturellt underskott som avser fasta kostnader i form av
lokaler, nödvändiga administrativa kostnader mm, som innebär att
prissättningsmodellen med elevplatspriser, där man får betalt av ägarna per
elev, gör att man nu nått en punkt då de fasta kostnaderna inte går att minska
linjärt. Utöver detta finns tröskeleffekter när det gäller hur förbundet kan
anpassa antalet lärare vid elevminskningar.
Å andra sidan finns det pågående program för kostnadsminskningar i
förbundet, men även en utredning som bland annat pekar på brister i den
ekonomiska styrningen i förbundet. Förbundet har ännu inte slutligt svarat på
hur man tänkt sig hantera detta.
Samtidigt är det av vikt att ett elevpris för 2014 beslutas före årets början.
Detta pris gäller ju även när förbundet säljer utbildningsplatser till externa
kommuner.
Enligt förbundets senaste beräkningar krävs en höjning av elevplatspriserna
med 6,7% jämfört med 2013 års nivå, om förbundet skall klara ett budgeterat
nollresultat. För Krokoms kommuns del innebär detta, att kostnaden för
gymnasieverksamheten skulle öka med 1,7 mnkr jämfört med vad vi redan
har budgeterat för 2014. Vi har idag i budget för 2014 avsatt 63,5 mnkr för
gymnasieverksamhet, varav 63,0 mnkr avser Jämtlands gymnasieförbund.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 december 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 225 (forts)

Dnr 2013-000361

Höjning av elevplatspriser 2014, Jämtlands
Gymnasieförbund
Dessa beräkningar är baserade på senaste elevantalsprognoser, och att
eleverna fördelas på de olika programmen på samma sätt som idag.
Vi är nu i ett läge, där tiden inför 2014 är knapp. Det finns ett antal pågående
processer avseende förbundets kostnader. Därför förordas att Krokoms
kommun medger en höjning av elevplatspriserna med i genomsnitt 6,7%
som mest, för 2014. Angående elevplatspriser för 2015 och framåt, bör
förbundet och ägarna hantera detta under våren 2014. En höjning av
elevplatspriserna för 2014 skall inte automatiskt utgöra bas för 2015 års
prissättning.
När det gäller fullständiga ägardirektiv för 2014, bör dessa finnas till beslut i
ägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar under februari månad 2014.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 10 december 2013
Underhandskontakter mellan ägarkommunerna och Jämtlands
Gymnasieförbund under 2013
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V, Göte W Swén, M, Leif Olsson, C, och Rolf
Lilja, S.
Beslutsgång/Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som förslår kommunstyrelsen
besluta att för Krokoms kommuns del medge att elevplatspriserna höjs
med högst 6,7% i genomsnitt jämfört med 2013, under förutsättning
att övriga ägarkommuner fattar motsvarande beslut. Under 2014
fastställs vad som ska gälla efter 2014. Finansiering av kostnadsökningen (prel. 1,7 mnkr för 2014) görs ur kommunens budgeterade
resultat för 2014.
Efter fråga om bifall till grundförslaget finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
Barncheck
Se barncheck

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 december 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 225 (forts)

Dnr 2013-000361

Höjning av elevplatspriser 2014, Jämtlands
Gymnasieförbund
Kopia till
Kommunfullmäktige
Jämtlands gymnasieförbund
Ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 december 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 226

Dnr 2013-000029

Valärenden
Kommunstyrelsens beslut
1 Val av ny ledamot till Lennart och Brita Hallströms premiefond
återremitteras för att se, i statuterna för fonden, om ledamoten kan vara
en tjänsteman.
_____
Bakgrund
Ny ledamot ska väljas till Lennart och Brita Hallströms premiefond.
Förslag finns om att välja Ola Skyllbäck till ny ledamot i styrelsen för
fonden, istället för Lisa Sallin, M.
Yrkanden/förslag
Christer Toft, S, yrkar på återremiss för att se, i statuterna för fonden, om
ledamoten kan vara en tjänsteman.
Yttrar sig gör också Mi Bringsaas, S, Rolf Lilja, S, Lisa Sallin, M, Göte W
Swén, M, och Owen Laws, MP.
Beslutsgång/Propositionsordning
Ordförande kommer först att fråga kommunstyrelsen på om ärendet ska
återremitteras, det formella yrkandet.
Efter fråga på om ärendet ska återremitteras finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
Kopia till
Kommunstyrelsens presidium, ärendelådan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 december 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 227

Dnr 2013-000011

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

Dnr KS 10/234
Uppsägning av samarbetsavtal mellan Mentor Sverige
och Krokoms kommun

Kommunchef

2

Dnr KS 13/335
Avtal, köp av sydsamisk översättartjänst mellan
Östersunds kommun och Krokoms kommun

Kommunchef

3

Dnr KS 13/339
Ordförandebeslut ang ansökan om tillstånd till allmän
kameraövervakning, Hissmofors kraftstation

Ks ordf

Dnr KS 13/350
Omorganisation av verksamheterna allmän kultur,
ungdom och idrott
_____
4

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 december 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 228

Dnr 2013-000010

Meddelanden
1

Dnr 22
Barn- och utbildningsnämnden: protokollsutdrag 131022, § 104, elevoch lokalöversyn Ås-området

2

Kommunala Handikapprådet: protokoll 131111

3

Kommunala Pensionärsrådet: protokoll 131119

4

Dnr 24
Regionförbundet Jämtlands län: protokoll 131007--08

5

Dnr 28
Gemensam nämnd för upphandling: protokoll 130923

6

Dnr KS 13/118
Regionförbundet Jämtlands län: samrådsredogörelse 131025, förslag
till länstransportplan för Jämtlands län 2014-2025

7

Dnr KS 13/237
Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 131014, bildande av
Djupsjöbäckens naturreservat

Dnr KS 13/274
8 Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 131118, bildande av Andersflons
naturreservat
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

10 december 2013
Kommunstyrelsen

Ks § 229

Dnr 2013-000030

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag
1

2

3

4

5

6

Justerandes sign

Dnr KS 12/252
Motion om digital utrustning remitteras till socialnämnden.
Motionen ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den
25 september 2013. Motionen behandlades vid fullmäktige den 28
november 2013, där den blev återremitterad.
Dnr KS 12/266
Motion – Boenden för alla, remitteras till kommunstyrelsen. Den
ska vara besvarad i kommunfullmäktige senast den 24 oktober
2013. Motionen bereds efter att nytt ägardirektiv för
Krokomsbostäder AB är antaget
Dnr KS 13/098
Medborgarförslag – Höjning av inackorderingsbidrag. Synpunkter
inhämtas från Gymnasieförbundet. Eftersom en höjning av
inackorderingsbidraget är en kostnad som i slutänden hamnar på
ägarkommunerna, vill förbundet först lyfta frågan på ett
ägarsamråd. Det innebär att Gymnasieförbundet tar upp ärendet vid
sammanträde den 9 december 2013. Därefter kommer yttrande till
kommunen.
Dnr KS 13/253
Medborgarförslag – Behåll dagmammorna i Krokoms kommun
Medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för
beslut i fullmäktige senast 28 november 2013. Medborgarförslaget
behandlas vid barn- och utbildningsnämnden den 3 december
2013 och beslutas i fullmäktige den 26 februari 2014.
Dnr KS 13/228
Motion - Öka undervisningen om kommunismens brott mot
mänskligheten. Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden
för beslut i fullmäktige senast 1 oktober 2014.
Dnr KS 13/297
Motion – Juniorkort för resor med Länstrafiken. Motionen remitteras
till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast 1 oktober 2014.

Utdragsbestyrkande
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Ks § 229 (forts)

Dnr 2013-000030

Anmälan av pågående motioner och medborgarförslag

7

8

Dnr KS 13/298
Motion – Utredning och utförande av personalrotationssystem.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast 1 oktober 2014.
Dnr KS 13/299
Motion – Förenkla språket i kommunfullmäktige och nämnderna.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast 1 oktober 2014.

9

Motion - För en bättre åldersstruktur i kommunens skogsinnehav.
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för besvarande i
fullmäktige senast den 1 oktober 2014.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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