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Sammanträdesdatum

11 februari 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 17

Dnr 2015-000028

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1 Dagens föredragningslista godkänns.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11 februari 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 18

Dnr 2015-000003

Informationer
*

Säkerhetsinformation
Jan Eriksson, säkerhetschef

*

Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och
katastrofer, POSOM
Karin Blom, integrationssamordnare och Mats Grelsson,
familjebehandlare

*

Hemsändningsbidrag, policy och avtal
Anna-Carin Svedén, näringslivschef

*

Avsiktsförklaring medfinansiering Lokalt ledd utveckling, sjö,
skog och fjäll
Anna-Carin Svedén, näringslivschef

*

Näringslivsverksamheten
Anna-Carin Svedén, näringslivschef

*

Naboer AB, verksamhetsorientering
Lennart Adsten, VD

*

Näringslivsverksamhet
Magnus Lindgren, näringslivschef, Östersunds kommun

*

Bokslutsrapport
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11 februari 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 19

Dnr 2015-000061

Föreningen Sweden Film Commission Jämtland,
ansökan om finansiering
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen avslår ansökan om medfinansiering av ett treårigt
projekt för den ekonomiska föreningen Sweden Film Commisson –
Jämtland Härjedalen.

Bakgrund
Sweden Film Commission – Jämtland Härjedalen är en nybildad ekonomisk
förening i syfte att attrahera fler filmproduktioner till regionen. De senaste
åren har ett antal stora filmproduktioner, liksom en del reklam-,
informations- och TV produktioner spelats in i regionen. JHT söker därför
finansiering av projektet hos länets kommuner och Regionförbundet.
Ansökan till Krokoms kommun är på 75.000 kr/år i tre år.
Underlag för beslut
Förfrågan från JHT om finansiering
Fakta om filminspelningar i regionen
Förslag som läggs på mötet
Jörgen Blom, V, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen avslå
ansökan om medfinansiering av ett treårigt projekt för den ekonomiska
föreningen Sweden Film Commisson – Jämtland Härjedalen.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11 februari 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 19 (forts)

Dnr 2015-000061

Föreningen Sweden Film Commission Jämtland,
ansökan om finansiering
Kopia till
Jämtland Härjedalen Turism

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11 februari 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 20

Dnr 2015-000043

Policy och avtal för hemsändningsbidrag
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att föreslagen policy och avtal för
hemsändningsbidrag antas.
2

Policyn införs från och med den 11 februari 2015.

Bakgrund
Krokoms kommun har tidigare saknat policy och tydliga regler för
utbetalning av det statliga och kommunala hemsändningsbidraget till
livsmedelsbutiker. Underlagen som butik redovisat tillsammans med faktura
för utbetalning har varit bristfälliga. Under de sista åren har endast en butik i
kommunen utnyttjat möjligheten att ansöka om bidrag för hemsändning.
Under hösten 2014 har även andra butiker i kommunen hört av sig om denna
möjlighet.
Syftet med det statliga hemsändningsbidraget är att garantera en lägsta nivå
vad gäller service till utsatta konsumenter på landsbygden.
Underlag för beslut
Bilaga 1 – Förslag till ”Policy och avtal för hemsändningsbidrag”
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
att föreslagen policy och avtal för hemsändningsbidrag antas. Policyn införs
från och med den 11 februari 2015.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11 februari 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 20 (forts)

Dnr 2015-000043

Policy och avtal för hemsändningsbidrag
Kopia till
Valsjöbua, Valsjöbyn
Kluksbua, Kluk
Åke Ljusberg, socialchef
Näringslivskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11 februari 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 21

Dnr 2015-000059

Avsiktsförklaring angeånde medfinansiering av Lokalt
Ledd Utveckling (LLU) sjö, skog och fjäll
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att Krokoms kommun avser att delta i LLU,
Leader Sjö, Skog och Fjäll 2014-2020 och därmed också i
medfinansiering.

Bakgrund
Lokalt ledd utveckling, LLU med Leadermetoden pågår mellan 2014-2020.
Arbetsmetoden ger möjlighet till alla som bedriver landsbygdsutveckling
eller näringslivsverksamhet i landsbygden att få ekonomiskt stöd för att
genomföra olika projektidéer. LLU området omfattar Härjedalens kommun,
Bergs kommun, Landsbygdsdelarna av Östersunds kommun (15 000 inv.).
Krokoms kommun och Åre kommun och är tänkt att heta ”Leader Sjö, skog
och fjäll”.
Medfinansieringens omfattning: Varje kommun bidrar med 54 kr/inv. räknat
på befolkningssiffrorna för 31 dec 2013. Krokoms kommun medfinansierade
Leader Sjö, Skog och Fjäll med 791 82 kr/år under 20015-2020 (6 år).
Bilaga 1- budget.
Underlag för beslut
Ansökan om avsiktsförklaring angående medfinansiering till
landsbygdsutveckling genom Lokalt Led Utveckling, LLU ”Leader Sjö,
Skog och Fjäll”.
Förslag som läggs på mötet
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till grundförslaget.
Linus Kimselius, M, föreslår bifall till grundförslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11 februari 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 21 (forts)

Dnr 2015-000059

Avsiktsförklaring angeånde medfinansiering av Lokalt
Ledd Utveckling (LLU) sjö, skog och fjäll
Yttrar sig gör också Maria Jacobsson, S, Maria Söderberg, C, och Jan
Runsten, M,
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslag, som föreslår kommunstyrelsen besluta att
Krokoms kommun avser att delta i LLU, Leader Sjö, Skog och Fjäll 20142020 och därmed också i medfinansiering.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Meri Brandum, LLU sjö, skog och fjäll
Näringslivskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

11 februari 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 22

Dnr 2014-000352

Remiss - Funktionellt prioriterat vägnät
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen antar nedanstående remissyttrande med följande
tillägg som läggs till i slutet av nionde stycket :
”samt att bärighetsmedlen utökas”.

_____
Trafikverkets rapport, oktober 2014
Krokoms kommun har fått rapporten på remiss och lämnar följande synpunkter:

Remissvar
Trafikverket pekar i sin rapport ut vägar som de anser vara av särskilt stor vikt vad
gäller nationell och regional tillgänglighet.
Trafikverket menar att det saknas ett gemensamt ställningstagande till vilka av våra
vägar som är viktigast för tillgängligheten. Detta arbete har enligt trafikverket,
utförts i samarbete med berörda aktörer, i första hand länsplaneupprättarna.
Utpekandet ska utgöra grunden för kommande åtgärdsplaneringar och väga tungt
vid andra ställningstaganden, bl a vid översynen av riksintressen och övriga frågor
som berör planeringen i stort.
Krokoms kommun ser stora faror i att en så begränsad del av kommunens och
länets vägnät har tagits upp som ”funktionellt prioriterat”.
Det är uppenbart att ”våra vägpengar” alltmer kommer att läggas i storskaliga
satsningar i andra delar av landet.
Krokom har en befolkning och ett företagande som har en spridning över hela
kommunen.
De för kommunen så viktiga basnäringarna, jord-, skogsbruk och turism, där
framför allt skogsnäringen med tunga transporter är beroende av ett väl fungerande
vägnät för att överleva. Transportbehoven för dessa näringar måste tas på största
allvar.
Längden på statliga vägar med grusbeläggning uppgår till ca en tredjedel av den
totala längden väg inom det statliga vägnätet. Gruskvalitén är på flera håll
undermålig och skapar problem.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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11 februari 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 22 (forts)

Dnr 2014-000352

Remiss - Funktionellt prioriterat vägnät
Krokoms kommun föreslår ett särskilt ”grusvägspaket” med inriktning på underhåll
och upprustning av grusvägar samt att bärighetsmedlen utökas.
Ett växande turistiskt intresse för småskalighet och naturturism gör att platser med
”enkla” grusvägar blir intressanta besöksmål. Denna typ av turism har potential att
kunna växa till en betydande näring för länet och för kommunen.
Förslaget pekar endast ut vägsträckorna , E14 samt vägar 339,340 och 344 inom
Krokoms kommun. De övriga viktiga transportlederna som inte är utpekade, är
betydelsefulla för basnäringarnas överlevnad och är av nationell och regional
betydelse. Kommunen förväntar sig ett större nationellt ansvarstagande.
Krokoms kommun anser att om ”Ett funktionellt prioriterat vägnät” ska utvecklas
måste det ske utifrån de lokala förutsättningarna i landets olika delar och i nära
samarbete med kommunerna.

Förslag som läggs på mötet
Jörgen Blom, V, föreslår i tillägg att nionde stycket, i remissvaret, utökas
med ”samt att bärighetsmedlen utökas”.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen anta
förslag till remissyttrande. Till det har kommit ett tilläggsförslag om at utöka
stycke nio med ”samt att bärighetsmedlen utökas”.
Ordförande kommer först att fråga på tilläggsförslaget och sedan på grundförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia till
Trafikverket Region Mitt
Anna Dahlgren, stadsarkitekt
Jan Molde, Region Jämtland Härjedalen

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

11 februari 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 23

Dnr 2015-000020

Utökad investeringsram och igångsättningstillstånd,
Åsbacken
Kommunstyrelsensförslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden utökad
investeringsram för handels- och industriområdet Ås-backen med 3,8
miljoner kronor, under förutsättning att beslut fattas om införande av särtaxa
för dagvatten.
Finansiering av utökad investeringsram föreslås dels genom särtaxa för
dagvatten, 1,8 miljoner kronor och dels genom indexuppräkning av
återstående kostnadsposter i ursprunglig budget motsvarande 2 miljoner
kronor.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden igångsättningstillstånd
med cirka 8.3 miljoner kronor för slutförande av exploatering Åsbacken
under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om utökad
investeringsram om 3,8 miljoner.
_________________________________________________________
Bakgrund
Investeringsbudgeten för handels- och industriområdet ”Åsbacken”
fastställdes 2002. De delar av exploateringen som återstår att lösa är frågan
gällande omhändertagande av dagvatten, utbyggnad av vatten och
avloppsledningsnätet för tomterna närmast E14, belysning samt asfaltering
av vägar.
En indexuppräkning av budgeten från 2002 pekar på en kostnadsökning om
ca 40 %. 2008 kom nya nationella direktiv för beräkning av
nederbördsmängder i samband med dimensionering av dagvattenhantering.
En framtagen lösning för omhändertagande av dagvattnet på området är
kostnadsberäknad till ca 1,8 miljoner kronor.
Underlag för beslut
Ekonomisk sammanställning exploatering Ås-backen
Tjänsteutlåtande daterat 8 januari 2015

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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11 februari 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 23 (forts)

Dnr 2015-000020

Utökad investeringsram och igångsättningstillstånd,
Åsbacken
Förslag som läggs på mötet
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C, Maria Jacobsson, S, Linus Kimselius, M,
Björn Hammarberg, M, och Jörgen blom, V.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige bevilja samhällsbyggnadsnämnden utökad
investeringsram för handels- och industriområdet Ås-backen med 3,8
miljoner kronor, under förutsättning att beslut fattas om införande av särtaxa
för dagvatten. Finansiering av utökad investeringsram föreslås dels genom
särtaxa för dagvatten, 1,8 miljoner kronor och dels genom indexuppräkning
av återstående kostnadsposter i ursprunglig budget motsvarande 2 miljoner
kronor.
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden igångsättningstillstånd
med cirka 8.3 miljoner kronor för slutförande av exploatering Åsbacken
under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om utökad
investeringsram om 3,8 miljoner.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Ks § 24

Dnr 2015-000037

Särtaxa för dagvatten i Åsbacken
Kommunstyrelsensförslag till beslut
1 Kommunfullmäktige antar särtaxa för dagvattenhanteringen i Åsbacken.
2

Särtaxan för dagvattenhanteringen i Åsbacken blir 14:30 kronor
exklusive moms/kvadratmeter tomtyta.
_________________________________________________________
Bakgrund
I Åsbacken finns inget ledningsnät för dagvatten som ska ledas vidare för
omhändertagande. Därför måste dagvattnet tas om hand lokalt i Åsbacken.
En utredning för omhändertagande av dagvattnet i Åsbacken har gjorts.
Utredningen omfattar hela området Åsbacken.
Utredningen utgör grunden för kostnadsberäkningen av
dagvattenhanteringen.
Utredningen för Åsbacken beräknas kosta totalt 1,8 miljoner kronor.
VA-taxans konstruktion täcker inte kostnaden för dagvattenhanteringen i
Åsbacken, varför en särtaxa har tagits fram. Just i sådana tillfällen, då VAtaxan inte täcker kostnaderna för omhändertagande av VA, kan en särtaxa
bestämmas som då ska motsvara den faktiska kostnaden. Kostnaderna för
Åsbackens vatten- och spillningsnät täcks av ordinarie VA-taxa
I fallet med dagvattenhanteringen i Åsbacken har den totala kostnaden för
hela områdets dagvattenhantering delats med den totala tomtytan. Det vill
säga att det blir ett kvadratmeterpris på anslutningsavgiften för
omhändertagande av dagvatten, vilket är en engångskostnad.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande särtaxa för dagvatten i Åsbacken
Anslutning till kommunalt VA inom detaljplanen Åsbacken

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15(33)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

11 februari 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 24 (forts)

Dnr 2015-000037

Särtaxa för dagvatten i Åsbacken
Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktigeanta
särtaxa för dagvattenhanteringen i Åsbacken. Särtaxan för
dagvattenhanteringen i Åsbacken blir 14:30 kronor exklusive
moms/kvadratmeter tomtyta.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Ks § 25

Dnr 2014-000308

Medborgarförslag - Stoppa utbyggnaden av storskalig
kassodling av fisk i våra sjöar och vattendrag
Kommunstyrelsensförslag till beslut
1 Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med nedanstående
text under rubriken ”Svar på medborgarförslaget”.
2

Svaret korrigeras med att de tre sista orden ”är att föredra” i andra
stycket under rubriken ”Framtid” byts ut till ”som Krokoms kommun
förordar”. Den andra beslutspunkten, i grundförslaget, har strukits.
____

Bakgrund
Kommunen har fått in ett medborgarförslag som handlar om att stoppa
utbyggnaden av storskalig kassodling av fisk i våra sjöar och vattendrag.
Svar på medborgarförslaget
Kommunen är inte beslutande myndighet när det gäller utbyggnad av storskalig
kassodling av fisk i våra sjöar och vattendrag.
Kommunen kan därför inte stoppa en nyetablering/utbyggnad eller verksamhet
som redan finns.
Kommunen är däremot aktivt med och påverkar vid nya ansökningar om
nyetablering/utökning och ska även framöver vara med och påverka, så att
fiskodlingsverksamheter i kommunen blir bra och att onödiga föroreningar inte
uppkommer. Det gäller även fiskodlingar som redan finns i kommunen.
Fiskodling ger idag ett flertal arbetstillfällen i kommunen och de är viktiga för
bygden.
Ansvariga myndigheter
Länsstyrelsen i Jämtland är ansvarig för tillsynen över miljöfrågorna på
storskaliga fiskodlingar och har skyldighet att agera om verksamheterna inte
håller sig till beslutade villkor eller om påverkan blir för stor.

Justerandes sign
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Dnr 2014-000308

Medborgarförslag - Stoppa utbyggnaden av storskalig
kassodling av fisk i våra sjöar och vattendrag
Miljöprövningsdelegationen (MPD) på Länsstyrelsen i Härnösand är den
myndighet som ger tillstånd för fiskodling enligt Miljöbalken.
Jordbruksverket beslutar om tillstånd att gräva ned självdöda fiskar och
fiskrens, kommunen som har tillsynen över miljöfrågorna på nedgrävningen.
Odlad fisk behövs
I tusentals år har människan ägnat sig åt djurskötsel för att skaffa mat och
idag är det en välutvecklad industri. Fiskodling däremot, har bara några
decennier på nacken som kommersiell näring. Därför är den förhållandevis
outvecklad och kunskapsläget kunde vara bättre.
Fiskodling är ett bra sätt att producera ett högvärdigt livsmedel på och den
ger möjlighet till en ökad fiskkonsumtion.
Framtid
I våra kraftverksmagasin finns det en viss potential för odling av fisk som
troligtvis kommer att utnyttjas.
Landbaserade, recirkulerande odlingssystem med möjlighet att ha full
kontroll över hela verksamheten och möjligheter till att rena det använda
vattnet är något som kommer och som Krokoms kommun förordar.
Fiskodling i tomma ladugårdar bedöms idag inte som ekonomiskt lönsamt.
Det behövs en utveckling av odlingsteknik och utveckling av fiskarter för att
det ska finnas en framtid för detta.
Fiskodlingarna i Sverige kommer att få större krav på ekologisk hållbarhet allt
eftersom kunskapsläget förbättras.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2 februari 2015
Medborgarförslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000308

Medborgarförslag - Stoppa utbyggnaden av storskalig
kassodling av fisk i våra sjöar och vattendrag
Förslag som läggs på mötet
Linus Kimselius, M, föreslår att beslutspunkten två stryks.
Jörgen Blom, V, och Erika Öhlin, S, föreslår att de tre sista orden ”är att
föredra” i andra stycket under rubriken ”Framtid” byts ut till ”som Krokoms
kommun förordar”.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till Jörgen Bloms, V, och Erika Öhlins, S,
förslag.
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag som föreslår kommunfullmäktige besvara
medborgarförslaget med text som framgår under rubriken ”Svar på
medborgarförslaget”. Till det har kommit två ändringsförslag.
Ordförande kommer först att fråga på ändringsförslagen och sedan på
förslaget i övrigt.
Efter fråga på att de tre sista orden ”är att föredra” i andra stycket, under
rubriken ”Framtid”, byts ut till ”som Krokoms kommun förordar” finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på att stryka beslutspunkt två finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det
Efter fråga på förslaget i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2014-000184

Medborgarförslag - Medverka till att stoppa BWFs
storskaliga fiskodling i Storsjön
Kommunstyrelsensförslag till beslut
1

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget, med den nya
skrivningen, under rubriken ”Svar på medborgarförslaget”.

_______________________________________________________
Bakgrund
Till kommunen har inkommit ett medborgarförslag som föreslår att
kommunen ska medverka till att stoppa BWFs storskaliga fiskodling i
Storsjön.
Svar på medborgarförslaget
Kommunen är inte beslutande myndighet när det gäller utbyggnad av
storskalig kassodling av fisk i våra sjöar och vattendrag.
Generellt anser kommunen att odling av fisk är ett sätt att producera bra mat
och som samtidigt skapar sysselsättning. Kommunen är därför positiv till
fiskodling, men förutsättningen är att verksamheten är miljömässigt hållbar.
Såväl produktionens volym som dess placering har stor betydelse vid
utvidgning och nyetablering av fiskeodling i våra vatten.
Landbaserade, recirkulerande odlingssystem med möjlighet att ha full
kontroll över hela verksamheten och möjligheter till att rena det använda
vattnet är något som kommer och som Krokoms kommun förordar.
Kommunen är aktivt med och påverkar vid nya ansökningar om
nyetableringar och ska även framöver vara med och påverka så att
fiskeodlingsverksamheter i kommunen blir bra. Det gäller även fiskodlingar
som redan finns i kommunen.
Så länge som verksamheten/ansökan görs inom befintlig lagstiftning ligger
däremot ärendet inte inom fullmäktiges ansvarsområde och förslaget kan
därför heller inte behandlas i sak.
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Dnr 2014-000184

Medborgarförslag - Medverka till att stoppa BWFs
storskaliga fiskodling i Storsjön
Övrigt, medborgarförslag om fiskodling
Svar på ett medborgarförslag om storskalig kassodling av fisk i våra sjöar
och vattendrag, behandlas i ärende Dnr Ks 14/308
Underlag för beslut
Medborgarförslag Dnr: Ks 14/184
Tjänsteutlåtande 9 februari 2015
Förslag som läggs på mötet
Linus Kimselius, M, föreslår att medborgarförslaget besvaras med följande:
Kommunen är inte beslutande myndighet när det gäller utbyggnad av
storskalig kassodling av fisk i våra sjöar och vattendrag.
Generellt anser kommunen att odling av fisk är ett sätt att producera bra mat
och som samtidigt skapar sysselsättning. Kommunen är därför positiv till
fiskodling, men förutsättningen är att verksamheten är miljömässigt hållbar.
Såväl produktionens volym som dess placering har stor betydelse vid
utvidgning och nyetablering av fiskeodling i våra vatten.
Kommunen är aktivt med och påverkar vid nya ansökningar om
nyetableringar och ska även framöver vara med och påverka så att
fiskeodlingsverksamheter i kommunen blir bra. Det gäller även fiskodlingar
som redan finns i kommunen.
Så länge som verksamheten/ansökan görs inom befintlig lagstiftning ligger
däremot ärendet inte inom fullmäktiges ansvarsområde och förslaget kan
därför heller inte behandlas i sak.
Jörgen Blom, V, föreslår följande tillägg:
Landbaserade, recirkulerande odlingssystem med möjlighet att ha full
kontroll över hela verksamheten och möjligheter till att rena det använda
vattnet är något som kommer och som Krokoms kommun förordar.
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Dnr 2014-000184

Medborgarförslag - Medverka till att stoppa BWFs
storskaliga fiskodling i Storsjön
Yttrar sig gör också Rolf Lilja, S, och Maria Söderberg, C.
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag och till det har kommit två nya skrivningar
Ordförande kommer först att fråga på Jörgen Bloms, V, förslag att läggas in i
Linus Kimselius, M, förslag. Därefter frågar ordförande på den nya
förslagsskrivningen mot grundförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på Jörgen Bloms, V, att läggas in i Linus Kimselius, M, förslag,
efter tredje stycket, finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på det samlade nya förslaget mot grundförslaget finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det nya förslaget till skrivning.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2015-000001

Ansökan om kommunalt bidrag för renovering och
ombyggnad av Kluksgården, Alsen
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen återremitterar ärendet få följande uppgifter:
- Förutsättningar för bygdegårdens finansiering, lån.
- Fördelning av kostnader mellan kök och renovering i övrigt.
- Utifrån den osäkerhet som finns i ansökan önskas en motivering till
hur bygdegårdsföreningen ser på utveckling av omsättningen.
Bakgrund

Västbygdens byalag ansöker om 1.354.500 kronor i kommunal
medfinansiering för åtgärder på totalt 4.515.000 kronor. Åtgärderna avser
renovering, om- och tillbyggnad av Kluksgården.
Byalaget har även 3 gånger tidigare ansökt om kommunal medfinansiering
för liknande åtgärder och då fått avslag, senast våren 2013.
I byalagets ansökan till Boverket finns en driftskalkyl gjord för
verksamheten efter genomförd åtgärd. I denna är intäktssidan uppräknad
med drygt 15% eller cirka 350 tkr jämfört med preliminärt bokslut 2014, och
med drygt 50% eller cirka 850 tkr jämfört med 2013. En affärsplan saknas.
Vinstmarginalen i kalkylen är cirka 200 tkr. Kostnaderna i kalkylen är
rimliga, men intäkterna får anses något osäkra. Därmed finns ett mått av risk.
Byalaget ämnar även uppta banklån på cirka 700 tkr för att lösa en del av
investeringen. Även detta ger en ökad risk.
Krokoms kommuns budgeterade resultat för 2015, efter uppdatering med
senast kända skatteintäktsprognos, stannar vid +3,6 mkr. För åren 2016 och
2017 är de budgeterade resultaten negativa, med hänsyn tagen till senaste
prognos. Detta innebär att kommunen inte har någon ekonomisk buffert. En
eventuell kommunal medfinansiering skulle behöva finansieras ur resultatet
som vi ser det. Inga andra utrymmen finns i redan lagd budget.
Mot bakgrund av detta ser vi ingen möjlighet till kommunal medfinansiering
under planperioden.
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Dnr 2015-000001

Ansökan om kommunalt bidrag för renovering och
ombyggnad av Kluksgården, Alsen
Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, föreslår återremittering av ärendet för att inhämta
följande uppgifter:
- Förutsättningar för bygdegårdens finansiering, lån.
- Fördelning av kostnader mellan kök och renovering i övrigt.
- Utifrån den osäkerhet som finns i ansökan önskas en motivering till
hur bygdegårdsföreningen ser på utveckling av omsättningen.
Ajournering begärs klockan 15.50-15.55.
Rolf Lilja, S, bifaller förslag om återremiss.
Yttrar sig gör också Linus Kimselius, M, Hans Åsling, C, Niklas Rhodin, S,
och Jan Runsten, M.
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag som föreslår avslag till ansökan. Till det har
kommit förslag om återremiss av ärendet.
Ordförande kommer först att fråga på det formella yrkandet om återremiss.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på om ärendet ska återremitteras finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Kommunstyrelsens presidium
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Dnr 2015-000019

Bildande av primärkommunalt samverkansråd
Kommunstyrelsensförslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att Krokoms kommun tillsammans med de
övriga kommunerna i länet bildar ett primärkommunalt samverkansråd
från och med den 1 januari 2015.

2.

Förslag till reglemente, daterat den 11 november 2014, antas.
____

Bakgrund
Den primärkommunala nämnden har den 17 november 2014 beslutat att
rekommendera kommunerna i länet att inrätta ett primärkommunalt råd.
Länets kommuner har under många år haft ett Kommunförbund. År 2011
lades det ner och verksamheten flyttade över till det nybildade
Regionförbundet. Primärkommunala nämnden inrättades inom
Regionförbundet 2011 med syfte att kunna bereda de frågor som tidigare
behandlats i styrelsen för Kommunförbundet i Jämtlands län. Nämnden har
sammanträtt fyra till fem gånger per år och har varit ett viktigt forum för
primärkommunala frågor.
Till följd av bildandet av Region Jämtland Härjedalen från och med 2015
kommer nämndens frågor inte längre att kunna behandlas på motsvarande
sätt. Primärkommunala nämnden har bedömt att ett samverkansorgan för
kommunerna är viktigt och därför föreslagit att ett samverkansråd bildas.
Primärkommunala rådets uppgift föreslås vara att;
* tillvarata kommunernas behov av samverkan i primärkommunala frågor
* samverka i frågor som ska behandlas i Regionens samverkansråd
* ansvara för styrning av samverkansorganen SocSam och BUZ
* besluta om rekommendationer av beslut i kommunerna
Samverkansrådet föreslås bestå av en representant för varje kommun,
förutom Östersunds kommun som föreslås utse två ledamöter. Rådet ska ha
lika många ersättare som ledamöter.
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Dnr 2015-000019

Bildande av primärkommunalt samverkansråd
Rådet kommer att erhålla ett administrativt sekreterarstöd inom ramen för
uppdragsavtalet mellan kommunerna och regionen. Kommunerna föreslås
utse en tjänsteman som ansvarar för föredragning av rådets ärenden. Varje
kommun svarar i övrigt för sina kostnader för sitt deltagande i
samverkansrådet.
Krokoms kommunfullmäktige beslutade den 5 november 2014, § 120, att
teckna överenskommelse med Region Jämtland Härjedalen om regionalt
samarbete via Regionens samverkansråd från och med den 1 januari 2015.
Underlag för beslut
Kommunchefens tjänsteutlåtande 4 februari 2015
Primärkommunala nämndens protokollsutdrag med tillhörande
beslutsunderlag
Förslag till reglemente för primärkommunala samverkansrådet
Förslag som läggs på mötet
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V, Maria Söderberg, C, och Linus Kimselius, M.
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag som föreslår kommunfullmäktigebesluta att
Krokoms kommun tillsammans med de övriga kommunerna i länet bildar ett
primärkommunalt samverkansråd från och med den 1 januari 2015.Förslag
till reglemente, daterat den 11 november 2014, antas.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2015-000016

Valärenden
Kommunstyrelsens beslut
1 Cristine Persson, C, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden väljs att
ingå i styrgruppen istället för Linus Kimselius, M.
2

Cristine Persson, C, är sammankallande.

3

Den politiska styrgruppen håller kommunstyrelsen informerad om
projektet avseende innehåll, tidplan och ekonomi.

Bakgrund
" Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2014, KS §66 om att tillsätta en
politiskstyrgrupp för Mötesplats Krokom, bestående av Linus Kimselius, M,
dåvarande ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Karin Wallén, C,samt
Mi Bringsaas, S, sammankallande var Linus Kimselius.
Förslag
1

Cristine Persson, C, är ny ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och
föreslås därför ingå i gruppen istället för Linus Kimselius, M.

2

Kommunstyrelsen ger den politiska styrgruppen rätt att inom beviljad
rambudget(investeringar) göra erforderliga omprioriteringar som så skulle
krävas.

3

Den politiska styrgruppen håller kommunstyrelsen informerad om
projektet avseendeinnehåll, tidsplan och ekonomi. "

Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, föreslår att punkten 2, i förslaget, stryks.
Yttrar sig gör också Rolf Lilja, S, Jörgen Blom, V, och Linus Kimselius, M.
Beslutsgång
Det finns ett grundförslag och till det har kommit ett ändringsförslag om att
ta bort punkten 2 i förslaget.
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Dnr 2015-000016

Valärenden
Efter fråga på grundförslaget mot ändringsförslaget finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller ändringsförslaget.
_____
Kopia till
Vald
Birgitta Eriksson, förtroendemannaregisteret
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2015-000010

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
Dnr KS 15/042
1 Uppdragsavtal mellan E N Management AB och
Krokoms kommun avseende projektledare för
kundcenter

2

3

Justerandes sign

Dnr KS 15/062
Överenskommelse om samarbete mellan Krokoms
kommun och Trafikverket Region Mitt, 2014-2017
Dnr KS 15/063
Avtal mellan Jämtland Härjedalen Turism, JHT och
Krokoms kommun avseende medel för turismutveckling 2015
____

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000011

Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
1

Dnr 28
Statskontoret: 150126, överenskommelser som styrmedel, mellan
regeringen och SKL

2

Dnr KS 10/242
Region Jämtland Härjedalen: 150120, Folkhälsopolicy 2011-2015,
revidering

3

4

5

Dnr KS 14/284
Socialnämnden: 150113, § 14, Verksamhetsbidrag till BRIS region Nord
år 2015
Dnr KS 14/322
Strömsunds kommun: 150114, viktiga synpunkter på polisens nya
organisation
Dnr KS 15/002
Korta anteckningar för presidiet: 150203

Dnr KS 15/009
6 För kännedom till kommunstyrelsen, Ås IFs skrivelse om Nytt elljusspår
i Ås
_____
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Dnr 2015-000029

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag
A

B

C

D

E

F

Justerandes sign

Dnr KS 13/298
Motion – Utredning och utförande av personalrotationssystem.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast 1 oktober 2014. Motionen handläggs av personalchefen.
Dnr KS 14/055
Medborgarförslag – Utökad satsning på Krokomsvikens camping,
remitteras till kommunstyrelsen. Svar sker i fullmäktige den 1 oktober
2014. Kommunstyrelsens presidium har begärt yttrande från
samhällsbyggnadsnämnden.
Dnr KS 14/183
Medborgarförslag – Utveckla turistmärket ”Fiskevägen” ännu mer.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen som själv tar beslut.
näringslivskontoret handlägger.
Dnr KS 14/184
Medborgarförslag – Medverka till att stoppa BWFs storskalig
fiskodling i Storsjön. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige senast 5 november 2014.
Dnr KS 14/185
Medborgarförslag – Vad säger Krokoms kommun om fiskodlingen
i Landösjön ”Svensk fjällröding AB”. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige senast 5
november 2014.
Dnr KS 14/205
Medborgarförslag – Förläng cykelvägen i Tängtorpet med anslutning
till gamla E 75 i Ås remitteras till kommunstyrelsen för besvarande i
fullmäktige senast 5 november 2014. Handläggare stadsarkitekten.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000029

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag

G

H

I

J

K

L

M

Justerandes sign

Dnr KS 14/209
Motion – Planering för dricksvatten i Krokoms kommun.
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i
kommunfullmäktige senast i april 2015.
Dnr KS 14/210
Motion – Storsjöns vatten. Motionen remitteras till bygg- och
miljönämnden för beslut i kommunfullmäktige senast i april 2015.
Dnr KS 14/251
Medborgarförslag – Solskydd och träd Faxgärdets förskola.
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv
tar beslutet senast i april 2015.
Dnr KS 14/269
Medborgarförslag - Köp av området Önsjön för villatomer och
kommunal badplats. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige senast 29 april 2015. Kommunstyrelsens
presidium har begärt yttrande från LSS, AME i frågan om
verksamhetsidén samt till samhällsbyggnads i markfrågan.
Dnr KS 2014/277
Medbogarförslag – Barn till föräldralediga bör få vistas på fritids 10
timmar/vecka. Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden
för beslut i fullmäktige senast 29 april 2015.
Dnr KS 2014/293
Medborgarförslag – Miljöavgifter och farliga kemikalier i förskolor.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige
senast 29 april 2015. Kommunstyrelsens presidium har begärt yttrande
från barn- och utbildning, inköp och bygg- och miljö.
Dnr KS 2014/304
Medborgarförslag - Aktivitetspark för äldre i Krokom. Ärendet.
Förslaget remitteras till socialnämnden för beslut i fullmäktige senast
29 april 2015.
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Dnr 2015-000029

Redovisning av pågående motioner och
medborgarförslag

N

O

P

Q

R

Dnr KS 2014/308
Medborgarförslag – Stoppa utbyggnaden av storskalig kassodling av
fisk i våra sjöar och vattendrag. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast 29 april 2015.
Dnr KS 2014/333
Medborgarförslag – Införande av friskvårdspeng. Förslaget remitteras
till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast 29 april 2015
Dnr KS 14/350
Medborgarförslag – Central omlokalisering av Stubbens fritidsgård
Förslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden som själv tar
beslut i ärendet.
Dnr KS 14/351
Medborgarförslag – Busskort för alla barn och ungdomar, som ska gälla
i hela länet och på stadsbussarna, året och dygnet runt.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
juni 2015.
Dnr KS 14/376
Medborgarförslag – Utvecklingsgrupp/råd, politiker och medborgare,
för att arbeta med utveckling av kommunen.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
juni 2015.

Dnr KS 14/391
Motion – Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta
fram ett glesbygdsprogram i samarbete med invånarna i de glesare
delarna i kommunen.
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
i december 2015.
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