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Dnr KS 2012-000055

Informationer
*

Nyföretagarcentrum, Ola Skyllbäck, kommunchef

*

Kvartalsrapport, Björn Torbjörnsson, ekonomichef och Ulf Norring,
socialchef

*

Revidering plan- och bygglovtaxa samt revidering av taxa inom
miljöbalkens område, värmepump och strandskyddsdispens, Anna
Holmer, bygg- och miljöchef

*

Måltidspolicy, Cristine Persson, socialnämndens ordförande och Mi
Bringsaas, samhällsbyggnadsnämndens andre vice ordförande

*

Torsta/Rösta, Kenneth Karlsson, samhällsbyggnadschef

*

Träff med revisorerna, för diskussion av kommunstyrelsens ledning och
styrning
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000123

Årsredovisning 2011, Krokoms kommun
Kommunstyrelsens beslut
1

Årsredovisningen trycks upp och lämnas ut till ledamöter vid kommunfullmäktige den 12 juni 2012.
___

Årsredovisningen, med utbytta sidor, 30-31, delges kommunstyrelsen.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000194

Kvartalsrapport per mars 2012
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen godkänner kvartalsrapport per mars 2012.

2

Kommunfullmäktige delges rapporten.

3

Socialnämnden får i uppdrag att ytterligare analysera underskottet samt
komma med förslag till åtgärder för att minska det.

4

Kommunikation sker med Länstrafiken för att få klarhet i deras
budgetäskande.

Bakgrund
Uppföljning har genomförts efter tre månader. I anslutning till uppföljningen har
en resultatprognos för helår 2012 upprättats.
Prognostiserat resultat för 2012 är +7,6 mkr. Detta är 3,9 mkr sämre än
budgeterat (+11,5 mkr). Den enskilt största anledningen till avvikelsen är
Socialnämndens resultatprognos för helår med -6,0 mkr (socialnämndens
prognos avser efter 4 månader). Detta på grund av ökade kostnader inom
missbruksvård och placeringar inom individ- och familjeomsorgen – IFO, samt
ökad volym inom Hemtjänst.
Något som kan påverka resultatet positivt för 2012 är en eventuell återbetalning
av premier för AGS-KL resp. Avgiftsbefrielseförsäkring för premieåret 2008.
Detta på grund av lägre kostnader i dessa försäkringssystem. För Krokoms
kommuns del skulle detta innebära en positiv engångseffekt under 2012 på
cirka 5 mkr (återbetalning f avgiftsåret 2008), och eventuellt motsvarande
engångseffekt under 2013 (f avgiftsåret 2007).
Beslut om sådan återbetalning sker i AFA Försäkrings styrelse i juni i år.
Effekten av ett sådant beslut finns inte medräknat i kommunens
resultatprognos i kvartalsrapporten.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 16 maj 2012
Kvartalsrapport; driftsammandrag med kommentarer 16 maj 2012
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2012-000194

Kvartalsrapport per mars 2012
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, vill i tilläggsyrkande att socialnämnden får i uppdrag att
ytterligare analysera underskottet samt komma med förslag till åtgärder för att
minska det.
Maria Söderberg, C, vill i tilläggsyrkande att kommunikation sker med
Länstrafiken för att få klarhet i deras budgetäskande.
Yttrar sig gör också Mi Bringsaas, S, Ulf Jonasson, C, Owen Laws, Mp och Eva
Ljungdahl, Mp.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen godkänna
kvartalsrapport per mars 2012 samt att kommunfullmäktige delges rapporten.
Till det har kommit två tilläggsyrkanden.
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget tillsammans med
tilläggsyrkandena.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget tillsammans med de två tilläggsyrkandena
finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller detta.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
Socialnämnden
Ekonomikontoret för kommunikation med Länstrafiken

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000148

Rambudget 2013, plan 2014-2015
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1

att kommunens skattesats 2013 ska vara 22,52 (oförändrad).

2

att kommunens rambudget för 2013 skall vara det som framgår av detta
dokument.

3

att göra avsteg från det långsiktiga resultatmålet på 2% under planperioden.

4

att kommunstyrelsen
a fram till och med 2013-12-31 har rätt att vid behov uppta nya lån upp till
en nivå där kommunens totala låneskuld är 225 mkr. Jämfört med
ställningen den 30 april 2012 är det en nyupplåning med 70 mkr.
b 2013 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp motsvarande belopp på de
lån som förfaller till betalning 2013.
c får teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mkr år 2013.
d under 2013 får öka utlåningen med högst 1 mkr.

5

att bemyndiga kommunstyrelsen att under hösten 2012 fördela de medel
som finns reserverade i indexreserv till nämnderna, i form av en ökning av
nämndernas ekonomiska ram för 2013-ff.

6

att nämnderna självständigt utarbetar och beslutar om detaljbudget för
2013 utifrån förutsättningarna i detta rambudgetdokument. Respektive
nämnd ska anmäla sin detaljbudget inklusive skriftlig verksamhetsplan,
enligt mall som skickas ut från ekonomienheten. Detta ska ske efter
respektive nämnds sammanträde i september 2012, inför kommunstyrelsens oktobermöte.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000148

Rambudget 2013, plan 2014-2015
7

a
b

c

att kommunfullmäktiges inriktningsmål och kommunens strategiska mål
är de som presenteras i denna rambudget med följande förslag till
ändringar;
Ursprungstexten om Barnkonventionen ska in under inriktningsmålen.
Ett tillägg i slutet av stycke 2 under rubriken Budgetdirektiv till nämnderna,
så att meningen lyder; ”Samtliga nämnder och styrelsen ska utarbeta
verksamhetsmål direkt kopplade till det strategiska folkhälsomålet för barn
och unga, nämligen; I Krokoms kommun ska alla ungdomar gå ut
grundskolan med behörighet till gymnasiet”.
Ordet medborgare byts ut mot invandrare, under rubriken Integration

8

att nämnderna utifrån de mål och direktiv som anges i rambudget ska
besluta om verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Nämnden ska
i underliggande mätbara mål och eller nyckeltal/indikatorer kunna mäta
hur väl man uppfyller dessa mål. Nämnden ska besluta om dessa mål
som en del av sin detaljbudget för 2013.

9

att nämnderna under 2013 skall återrapportera sitt arbete med att uppnå
målen i delårsrapport efter 6 månader samt i bokslut . Dessa rapporter
skall innehålla (en prognos för) måluppfyllelse för nämndens övergripande
mål och i den mån nämnden anser det nödvändigt, en redovisning av
uppnådda underliggande mål. För uppföljningen i delårsrapporten får
nämnden göra en kvalitativ /verbal uppföljning av målen. I bokslut skall en
mer fullödig uppföljning göras, där nämnden genom uppnådda resultat i
underliggande mål skall kunna härleda i vilken omfattning man nått
måluppfyllelse för de av fullmäktige beslutade målen.

10

att en borgensavgift ska tas ut av KBAB, som ersättning för att kommunen
står för en generell borgen för bolagets lån och även därigenom möjlighet
för bolaget att låna till mer förmånliga villkor än vad som annars varit
möjligt. Borgensavgiften ska för år 2013 vara cirka 1,8 mkr. Exakt storlek
bestäms av aktuell låneskuld och räntenivåer.

11

att ge i uppdrag åt kommunstyrelsen att senast till fullmäktiges möte i
februari 2013 anmäla kommunens samlade budgetdokument
/verksamhetsplan, inklusive de ändringar som gjorts i de ekonomiska
ramarna enligt ovan.
_

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000148

Rambudget 2013, plan 2014-2015
GENERELLA BUDGETDIREKTIV:
Koncernperspektivet:
Denna rambudget bygger på att inga nya tomtområden exploateras under
planperioden.
Med utgångspunkt i att ingen ytterligare exploatering/tomtförsäljning sker i
södra Ås, får barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden
får i gemensamt uppdrag att inom ramen för detaljbudgetarbetet ta fram
gemensam prognos över antalet barn och unga som behöver service i form av
barnomsorg och skola de kommande 3 åren. Driftbudgetar och
investeringsnivåer skall anpassas därefter.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att parallellt med detaljbudgetarbetet ta fram en
särredovisning av konsekvenserna av en exploatering av Sånghusvallen etapp
4. Detta ska innefatta en prognos för takt i tomtförsäljning (inkl förändring av
antalet barn) som i möjligaste mån innebär så litet behov som möjligt av
ytterligare verksamhetslokaler för skola och barnomsorg. Det ska även
innefatta ett beräknat behov av - trots allt - tillkommande verksamhetslokaler.
BUDGETDIREKTIV TILL NÄMNDERNA:
Utifrån de ekonomiska ramarna, beslutade mål, liksom de strategiska målen
och inriktningsmålen, ska nämnder och styrelsen arbeta fram detaljbudgetar
och återkomma till kommunstyrelsens oktobersammanträde med budget för
2013 (plan för 2014—15). Konsekvenserna av förslagen ska redovisas.
Samtidigt ska arbetet med direktiv för 2011 och 2012 redovisas.
Samtliga nämnder och styrelsen ska utarbeta verksamhetsmål direkt kopplade
till det strategiska Folkhälsomålet för barn och unga.
Nya direktiv kan tillkomma under hösten 2012.
Arbetet med KKiK och liknande jämförelser ska göras även fortsättningsvis för
att utvecklings- och förbättringsmöjligheter lättare ska kunna identifieras.
Kvalitetssmarta och kostnadseffektiva lösningar ska eftersträvas.
Kommunens arbete ska genomsyras av koncerntänkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
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Dnr KS 2012-000148

Rambudget 2013, plan 2014-2015
Kommunfullmäktige:
Oförändrad ram. Oförändrat antal möten. Strukturen för fullmäktigemötena ses
över.
Revisionen:
Återgång till basbudget. För 2012 fanns extra anslag.
Valnämnden:
Utökad ram för 2014, då både EU-val och allmänna val hålls.
Överförmyndarnämnd:
Oförändrad ram.
Kommunstyrelsens verksamheter:
Ramökning med 1,4 mkr för obudgeterad länstrafik 2013—15.
Kostnadsminskning och möjligheter till effektiviseringar inklusive samordning
med skolskjutsar analyseras under hösten 2012.
Jämtlands Räddningstjänstförbund:
I ramen som framgår av Driftsammandraget ingår IVPA. Ramen har
uppdaterats med senast tillgängliga information.
Jämtlands Gymnasieförbund:
De ekonomiska ramarna är uppdaterade med senaste elevprognoser och
platspriser.
Socialnämnden:
Tilldelas för 2013 en ramökning med 4,1 mkr för bl.a. ökade behov inom
hemtjänsten.
Barn- och Utbildningsnämnden:
Oförändrad ram.
Samhällsbyggnadsnämnden:
Oförändrad ram.
En ny lista på tänkbara fastigheter för försäljning tas fram.
Källsortering inom kommunens egen verksamhet införs under 2012.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2012-000148

Rambudget 2013, plan 2014-2015
De större satsningar på energisparinvesteringar (EPIIR) som påbörjades under
2010 ska fortsätta. Denna typ av investering har likt exploateringsinvesteringar
en typ av intäktssida. För Energiåtgärder handlar det ofta om en besparing till
följd av minskad energiförbrukning.
En samlad redovisning av dessa åtgärder skall upprättas och presenteras
årsvis i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Bygg- och Miljönämnd:
Oförändrad ram.
Ramar för nämnderna 2013 i sammanfattning:
Kommunfullmäktige
1,9 mkr
Revisionen
0,9 mkr
Valnämnden
0,4 mkr (avser
2014)
Överförmyndarnämnden
1,3 mkr
Kommunstyrelsen
55,1 mkr
Räddningstjänstförbundet
16,3 mkr
Jämtlands Gymnasium
62,3 mkr
Socialnämnden
238,0 mkr
Barn- och
237,5 mkr
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
130,9 mkr
Bygg- och Miljönämnden
3,1 mkr
INVESTERINGAR:
För att vara aktuell ska investeringsbudgeten halvårsvis redovisas i
Kommunstyrelsen.
Det ekonomiska läget gör att utrymmet för nya satsningar de kommande åren
är ytterst begränsat. Nödvändiga investeringar och investeringar som ger nya
skatteintäkter prioriteras framför investeringar som ger ökade driftskostnader.
Idrottshall i Änge: I samarbete med föreningslivet och näringslivet ska
kommunen arbeta fram en lösning för en idrottshall som är funktionell för skola
och föreningslivet. Investeringsbudgeten omfattar medel för att medfinansiera
en hall i Änge. Investering i en större idrottshall kräver medfinansiering från
näringslivet och föreningslivet i likhet med den samverkan som sker kring
idrottshallarna i Ås och Nälden.
Justerandes signatur
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Dnr KS 2012-000148

Rambudget 2013, plan 2014-2015
Förskolor i Åsområdet: Eventuella investeringar ska avvägas i förhållande till
behov och tillgång till andra lokaler. Barn- och utbildningsförvaltningen får
tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda
alternativa lösningar för att klara toppar.
”Konsumhuset” i Krokom: Samhällsbyggnadsförvaltningen ska utreda olika
möjligheter för användning och utveckling av fastighete på både kort och längre
sikt. Fastigheten ska vara en tillgång för både näringsidkare, föreningsliv och
kommunen i framtiden. Samverkan och samnyttjande ska vara ledord.
Byggnaden ska i möjligaste mån nyttjas i nuvarande skick i avvaktan på
långsiktig utveckling av fastigheten.
Nybyggnation av badhus i Krokom: Projektet stryks ur investeringsbudgeten då
utrymme saknas under överskådlig tid.
_____
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterar sin gemensamma
budget enligt nedan;
1

att kommunens skattesats 2013 ska vara 22,52 (oförändrad)

2

att kommunens rambudget för 2013 skall vara det som framgår av detta
dokument och ska tillsammans med kommunfullmäktiges övergripande
mål och direktiv utgöra grunden för nämndernas detaljbudget och mätbara
mål. Dessa ska utarbetas och beslutas av respektive nämnd senast
september 2012 inför kommunstyrelsens oktobermöte, samt att en
borgensavgift tas ut av KBAB.

3

att göra avsteg från det långsiktiga resultatmålet om 2% under
planperioden

4

att nämnderna under 2013 kvartalsvis återrapportera sitt arbete med att
uppnå målen.

5

att bemyndiga kommunstyrelsen att, efter äskanden, fördela
indexreserven till nämndernas rambudget 2013

6

att ge i uppdrag till kommunstyrelsen att senast till kommunfullmäktiges
möte i februari 2013 anmäla kommunens samlade

Justerandes signatur
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Dnr KS 2012-000148

Rambudget 2013, plan 2014-2015
budgetdokument/verksamhetsplan, inklusive de ändringar som gjorts i de
ekonomiska ramarna för 2013, plan 2014 och 2015.
Budgetdirektiv till nämnderna 2013
Kommunfullmäktige
Utökad rambudget 2013 med 0,3 miljoner kronor.
- 7 fullmäktigesammanträden per år
Revisionen
Minskad rambudget 2013 med 0,1 miljoner kronor.
- Revisionen hade extra anslag 2012.
Valnämnden
Oförändrad rambudget för 2013.
Överförmyndarnämnden
Oförändrad rambudget 2013.
Kommunstyrelsens verksamheter
Utökad rambudget för 2013 med 2,3 miljoner kronor.
- Inrättande av Strategisk samhällsplanerare
- Bibehållen kollektivtrafik
- Kostkvalitetsprojekt, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden gemensamt
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Utökad rambudget för 2013 med 0,5 miljoner kronor.
Jämtlands Gymnasieförbund
Minskad rambudget för 2013 med 0,3 miljoner kronor.
Socialnämnden
Utökad rambudget för 2013 med 6,1 miljoner kronor.
- Höjt nyckeltal i demensvården
- Möta behov inom hemtjänst
- Kultur i vården
- Minskning av timvikarier för att anställa fast personal i Resurspoolen
Justerandes signatur
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Dnr KS 2012-000148

Rambudget 2013, plan 2014-2015
Barn- och utbildningsnämnden
Utökad rambudget för 2013 med 2,1 miljoner kronor.
‐
Nyckeltal i barnomsorg och skola
‐
Satsning på allmänkulturen och kulturskolan
‐
Avskaffande av vårdnadsbidraget
‐
Satsning på personal inom fritids
Samhällsbyggnadsnämnden
Utökad rambudget för 2013 med 1 miljon kronor.
‐
Kvalitetsförbättring på kostsidan för att möta kraven från sina beställare
‐
Höjning av andelen ekologisk mat från 10% till 25%.
‐
En attraktiv inbjudande yttre miljö.
Bygg- och miljönämnden
Oförändrad rambudget för 2013.
Förutom detta ges ett uppdrag till kommunstyrelsen, barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, att i
budgetprocessen inför Budget 2014, finna effektiviseringar i verksamheterna
motsvarande 0,5% av nämndernas beviljade rambudget 2013.
Synergieffekter uppnås genom samverkan mellan nämnderna.
Nämnderna får också i uppdrag att se över ingångna externa avtal i syfte att
pressa kostnader samt att, där det är möjligt, ta hem verksamheten.
Folkhälsomålet ska vara styrande och prioriterat i kommunens samtliga
verksamheter.
Investeringsbudget
Investeringsbudgeten får utökad ram för ytterligare en satsning som är viktig
för oss. Under 2013 och 2014 lägger vi sammanlagt 8 miljoner extra till
investeringsbudgeten för att skapa ett Kulturhus/allaktivitetshus, med möjlighet
till småskaliga kommersiella ytor, av ”gamla Konsum” i Krokom.
Investeringsramen förstärks också med 17 miljoner 2015 samt 13 miljoner
2016 för badhus i Krokom.
Självklart ligger också rejäla åtgärder för att skapa en allaktivitetshall i Änge
kvar i investeringsbudgeten.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000148

Rambudget 2013, plan 2014-2015
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till oppositionens, (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet)
budget.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till majoritetens (Centerpartiet, Moderaterna,
Miljöpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna) budget.
Mi Bringsaas, S, vill i tilläggsyrkande att ursprungstexten om barnkonventionen
ska in under inriktningsmålen.
Owen Laws, Mp, vill i tilläggsyrkande göra ett tillägg i slutet av stycke 2 under
rubriken Budgetdirektiv till nämnderna, så att meningen lyder; ”Samtliga
nämnder och styrelsen ska utarbeta verksamhetsmål direkt kopplade till det
strategiska folkhälsomålet för barn och unga, nämligen: I Krokoms kommun ska
alla ungdomar gå ut grundskolan med behörighet till gymnasiet”.
_____
Kommunstyrelsen ajournerar sig för kaffe klockan 14.50-15.05.
_____
Maria Söderberg, C, yrkar att ursprungstexten om Barnkonventionen ska in
under inriktningsmålen.
Maria Söderberg, C, vill i ändringsyrkande att ordet medborgare byts ut mot
invandrare, under rubriken Integration.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V, Mikaela Munck af Rosenschöld, C,
Christer Toft, S och, Eva Ljungdahl, Mp.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som är bifall till majoritetens, (C, M, Mp,
Fp, Kd) budget. Till det har kommit bifall till oppositionens (S, V) budget. Det
har kommit två tilläggsyrkanden och ett ändringsyrkande.
Ordförande kommer först att ställa proposition på tilläggsyrkandena och
ändringsyrkandet och sedan ställs proposition på majoritetens budget mot
oppositionens budget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Rambudget 2013, plan 2014-2015
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på om ursprungstexten om Barnkonventionen ska in under
inriktningsmålen finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter proposition på om att göra ett tillägg i slutet av stycke 2 under rubriken
Budgetdirektiv till nämnderna, så att meningen lyder; ”Samtliga nämnder och
styrelsen ska utarbeta verksamhetsmål direkt kopplade till det strategiska
folkhälsomålet för barn och unga, nämligen; I Krokoms kommun ska alla
ungdomar gå ut grundskolan med behörighet till gymnasiet” finner ordförande
att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter proposition på att ordet medborgare byts ut mot invandrare, under
rubriken Integration finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Reservation
Oppositionen, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, anmäler
gruppreservation till förmån för den egna budgeten.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000190

Ytterligare utökning av kommunens låneramar 2012
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar om utökade låneramar för 2012 från 200
mkr till maximalt 225 mkr.
_______________________________________________________________
Bakgrund
I rambudget för år 2012—14, sidan 2, beslutspunkt 4, finns angivet vilket
låneutrymme kommunfullmäktige beslutat om för 2012. Kommunfullmäktige
fattade dessutom beslut om ökade låneramar från 160 till 200 mkr för 2012 vid
sitt sammanträde den 29 februari. Detta var då föranlett av kommunens avsikt
att förvärva fastigheterna vid Torsta/Rösta i Ås.
Under vårens arbete med rambudget 2013 har även de ekonomiska
förutsättningarna för 2012 uppdaterats. Kommunens resultatprognos pekar
efter 3 månader på ett överskott på årsbasis på cirka 8 mkr, vilket är lägre än
budgeterat. Detta innebär ett ökat lånebehov, eftersom investeringsverksamheten är oförändrat hög. Merparten av investeringsutgifterna är planerade till
första halvåret 2012.
I det rambudgetförslag för 2013 som den politiska majoriteten lägger på
Kommunstyrelsens bord den 9 maj 2012 framgår även att långfristiga skulder
2013 är i princip oförändrade, och att en viss amortering planeras för åren 2014
och 2015.
Mot bakgrund av detta föreslås att kommunens låneramar för 2012 utökas till
225 miljoner kronor (nuvarande beslutad nivå för 2012 är 200 mkr).
Underlag för beslut
Rambudget 2012
Beslut kommunfullmäktige 2011-06-16
Utökning låneramar
Beslut kommunfullmäktige 2012-02-29
Tjänsteutlåtande, ytterligare utökning 2012-05-08

Justerandes signatur
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Ytterligare utökning av kommunens låneramar 2012
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta
om utökade låneramar för 2012 från 200 mkr till maximalt 225 mkr.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2012-000188

Medfinansiering Nyföretagarcentrum för rådgivning till personer som vill starta
företag
__
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera Nyföretagarcentrum med
79.500 kronor under 2012. Medfinansiering tas ur kommunstyrelsens
förfogandeanslag.
________
__

Bakgrund
Almi företagspartner har tidigare erbjudit nyföretagarrådgivning i Jämtlands
kommuner. Finansieringen har skett via olika projektmedel. Det senaste
projektet, Arena för entreprenörskap avslutades 2011-12-30. Almi kommer att
fokusera sina insatser mot befintliga företag och minska resurser på rådgivning
till privatpersoner som funderar på att starta företag.
NyföretagarCentrum (Stiftelsen Svenska Jobs and Society) är en stiftelse som
främjar nyföretagande och entreprenörskap och som nu etablerar verksamhet i
Jämtlands län. De erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta eget
företag. De täcker närmare 200 kommuner med rådgivningen. Varje lokalt
NyföretagarCentrum finansieras av lokalt näringsliv och offentliga medel.
Nyföretagarcentrum initierar nu samarbete med företag och kommuner i
Jämtlands län. Deras verksamhet bygger på minst 50 % privat finansiering och
resterande offentlig finansiering. Nyföretagarcentrum har nu avtal med privata
företag i Krokoms kommun på totalt 79.500 kronor.
Underlag för beslut
Bilaga 1 Affärsplan Nyföretagarcentrum
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta att
medfinansiera Nyföretagarcentrum med 79.500 kronor under 2012.
Medfinansiering tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia
Anna-Carin Svedén, näringslivsrådgivare
Hans Morén, ekonom
Justerandes signatur
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Dnr KS 2012-000186

Strategi för eSamhället
Kommunstyrelsens beslut
1
2

Kommunstyrelsen beslutar anta SKL:s Strategi för eSamhället
IT-enheten tillsammans med kommunens förvaltningar får i uppdrag att
utarbeta förslag till strategi för Krokoms kommuns utveckling av de fyra
insatsområden som beskrivs i enlighet med eSamhällets målbild, färdigt
senast juni 2013.
3
Kommunstyrelsen lämnas under hand delrapporter om arbetets
framskridande. Kommunstyrelsen ges också en rapport om konsekvenser
för de som inte har tillgång till e-redskap samt en analys av kostnader.
_______________________________________________________________
Strategi för eSamhället
SKL har tagit fram en strategi för att stödja utvecklingen av e-förvaltning
inom kommunal sektor. Sveriges kommuners och landstings styrelse fastställde
strategin den 29 april 2011 och beslutet innebär; att det är nödvändigt
att kommunal sektor samverkar mer kring utveckling av e-förvaltning
och att SKL återkommer till sina medlemmar om hur utvecklingen ska
finansieras.
Förverkligandet av strategin förutsätter ett stort engagemang och
ansvarstagande av samtliga kommuner, landsting och regioner och därför
rekommenderar SKL:s styrelse att alla ska anta strategin. Strategin nämndes
tidigare i skrivelsen kring centrala IT-aktiviteter 2012. Strategin för eSamhället
har också varit ett inspel till regeringens skrivelse ”It i människans
tjänst – en digital agenda för Sverige”.
Bakgrund
Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en ny strategi som fokuserar
på eförvaltning – ”Strategi för eSamhället”. I förordet till strategin står att vi lever
i en tid då e-samhället utvecklas och etableras. Internet och
informationstekniken påverkar alla samhällsområden med väldig kraft.
Esamhället omfattar utnyttjande av informationsteknik (IT) i ett socialt,
samhällsekonomiskt och legalt perspektiv. E-samhället utvecklas i offentlig
förvaltning genom strategisk verksamhetsutveckling med stöd av IT, det vill
säga e-förvaltning.

Justerandes signatur
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Strategi för eSamhället
Strategin pekar ut tre övergripande mål för kommunal sektors utveckling av
e-förvaltning som bidrag till e-samhället:
enklare vardag för privatpersoner och företag
smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet
högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
Med utgångspunkt i dessa mål identifieras fyra strategiska utmaningar som
strategin fokuserar:
att prioritera och samordna utveckling av e-förvaltning,
att skapa juridiska möjligheter för utvecklingen,
att definiera, strukturera och använda gemensamma begrepp och termer,
att skapa tekniska förutsättningar för säker och effektiv hantering och utbyte
av information
Insatsområde 1: Ledning och Styrning
Utvecklingen av e-förvaltnings ska ses som ett viktigt led i att nå högt uppsatta
samhällsmål och är därför prioriterat och integrerat i strategisk
verksamhetsutveckling lokalt, regionalt och nationellt. SKL ska arbeta med ett
antal aktiviteter på nationell nivå och sen finns det också angivet ett antal
aktiviteter som bör genomföras på regional och lokal nivå.
Kommuner, landsting och regioner ska söka nationella, regionala
och andra möjligheter till samverkan och erfarenhetsutbyte kring eförvaltning
Kommuner, landsting och regioner ska delta i framtagande och tilllämpning
av gemensamma spelregler, vägledningar, rekommendationer
och standarder.
Kommuner, landsting och regioner ska i den strategiska
verksamhetsplaneringen
integrera e-förvaltning, t. ex genom att utforma estrategier
som kopplas till övergripande styrdokument och som förankras politiskt.
Insatsområde 2: Lagar och Regelverk
Genom juridiska klargöranden stödja samverkan vid utveckling av eSamhället
och belysa olika aspekter av hanteringen av elektroniska handlingar
och underskrifter. Driva på en översyn av lagstiftning inom olika områden.
Inom det här ansvarsområdet ligger det stora ansvaret på SKL.
Insatsområde 3: Information struktur och begrepp
Området handlar om att stödja utvecklingen, främja användningen och bidra
till ökad kompetens om gemensamma begrepp och informationsstrukturer
för lagring och informationsutbyte. Detta kan gälla allt från uppgifter
rörande privatpersoner, företag, elever, patienter, medarbetare till fastigheter
och geodata.
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Dnr KS 2012-000186

Strategi för eSamhället
Insatsområde 4: Infrastruktur och informationssäkerhet
Den här delen handlar om öppenhet och att främja en effektiv och säker
kommunikation med gemensamma standarder och strukturer. Ett annat område
gäller behörighetshantering. I insatsområdet ingår att SKL ska främja förenklad
tillgång till offentlig information och uppmuntra till återanvändning av
information och IT-lösningar.
It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige
För att möta de utmaningar som finns både internationellt och nationellt vill
regeringen ta till vara de möjligheter som digitaliseringen ger och har därför
fattat beslut om It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige och
föreslagit ett nytt mål för it-politiken, Sverige ska vara bäst i världen på att
använda digitaliseringens möjligheter.
För att nå målet i agendan har fyra strategiska områden pekats ut:
lätt och säkert att använda,
tjänster som skapar nytta,
det behövs infrastruktur samt
it:s roll för samhällsutvecklingen
Inom varje strategiskt område finns flera underområden som representerar
de sakfrågor som regeringen arbetar aktivt med.
När det gäller demokratiområdet så skriver man att it ska vara ett stöd för
medborgardialog samt bidra till att öka medborgarnas kunskap,
samhällsengagemang, insyn och inflytande. Under de kommande åren är det
enligt regeringen en gemensam utmaning för stat, kommun och landsting att
utveckla
användningen av it som stöd i dialogen med medborgarna.
Kommunens arbete berörs även av flera andra områden i regeringens digitala
agenda.
Hur påverkar strategin för e-Samhället Krokoms kommun?
I strategin föreslås att kommunerna ska ta fram egna e-strategier som kopplas
till övergripande styrdokument och förankras politiskt. I kommunen bör
därför ett gemensamt arbete genomföras där en övergripande e-strategi
arbetas
fram. I strategin rekommenderas också att kommunerna bör söka samverkan
och erfarenhetsutbyte både nationellt och regionalt i eförvaltningsfrågor.
Arbetet med e-strategin är viktigt och bör även inkludera förvaltningarnas
framtida behov av data- och telekommunikation. Nuvarande funktionsavtal
för data- och telekommunikation går ut 2012-09-30. Upphandling pågår och
tilldelningsbeslut kommer i maj 2012.
Upphandlingen har fokus på verksamheternas behov idag och framåt.
Justerandes signatur
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Dnr KS 2012-000186

Strategi för eSamhället
Teknikutvecklingen går hela tiden framåt och verksamheternas behov av dataoch telekommunikation förändras ständigt. Redan nu har växeln anpassningar
för framtida behov men dessa har ännu inte tagits i bruk.
Vi börjar mer och mer använda mobila tekniska lösningar och fler och fler
tjänster är åtkomliga direkt via Internet.
I kommunen pågår också ett antal aktiviteter som påverkar behovet av datatelekommunikation. Projektet kring kundcenter ställer krav på telefonilösningen.
Ett införande av kundcenter kan innebära att kommunen inte behöver lika
många fasta anknytningar som tidigare.
Andra projekt som också handlar om e-förvaltning är nationell eHälsa, everktyg för medborgardialogen, ev avtal för geodatasamverkan, e-tjänster och
diskussionerna kring ett framtida e-arkiv.
En behovsanalys behöver göras hos verksamheterna. Behovsanalysen ska
kunna
utgöra ett underlag för kravspecifikation, men också ett underlag till
kommunens e-strategi.
Underlag för beslut
IT-enhetens tjänsteutlåtande 2012-04-26
It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige 2011-10-06
Strategi för eSamhället 2011-04-29
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar att kommunen utreder konsekvenserna för de som ej har
tillgång/kunskap till e-redskap.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslagets tre punkter.
Rolf Lilja, S, yrkar att en ekonomisk analys tas fram.
Yttrar sig gör också Owen Laws, Mp.
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Strategi för eSamhället
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen beslutar
anta SKL:s Strategi för eSamhället. IT-enheten, tillsammans med kommunens
förvaltningar, får i uppdrag att utarbeta förslag till strategi för Krokoms
kommuns utveckling av de fyra insatsområden som beskrivs i enlighet med
eSamhällets målbild, färdigt senast juni 2013.Kommunstyrelsen lämnas under
hand delrapporter om arbetets framskridande. Till det har kommit tilläggsyrkande om att en rapport om konsekvenser för de som inte har tillgång till eredskap tas fram samt ett tilläggsyrkande om att en analys av kostnader tas
fram.
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget tillsammans med
tilläggsyrkandena.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget tillsammans med tilläggsyrkandena finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

IT-enheten
Förvaltningschef Sociala
Förvaltningschef Barn- och Utbildning
Förvaltningschef Bygg- och Miljö
Förvaltningschef Administrativa verksamheten
Förvaltningschef Samhällsbyggnad
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Dnr KS 2012-000182

Revidering av plan- och bygglovtaxa 2011 inkl kart- och mättaxa
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av plan- och bygglagen
(2010:900) 12 kap. 10 § anta revidering av plan- och bygglovtaxa 2011
inklusive kart- och mättaxa, enligt bygg- och miljönämndens förslag.

2

Den reviderade plan- och bygglovtaxan gäller från och med den 1 augusti
2012.
----------------------------------------------------------------------------------------------Bakgrund
Kommunfullmäktige antog den 4 maj 2011, § 49, plan- och bygglovtaxa 2011
inklusive kart- och mättaxa. Förslaget till taxan har utarbetats av Sveriges
kommuner och landsting (SKL) och följde till stor del den taxa som togs fram av
Svenska Kommunförbundet 2004. Det framgår direkt av 12 kap. 10 § plan- och
bygglagen att det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om grunderna hur
avgifterna ska beräknas. Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att
besluta om taxan till nämnd. Detta innebär att ändringar av taxan måste
beslutas av kommunfullmäktige.
Bygg- och miljönämnden får enligt taxan bland annat ta ut en avgift för
kommunicering, det vill säga underrättelse till berörda sakägare, vilket innebär
att sakägare får en remiss tillsänt sig för eventuellt yttrande. Efter en tids
användning har handläggare konstaterat att avgiften inte är proportionell mot
vare sig arbetsinsats eller antal underrättelser som skickas ut.
Aktuell revidering föreslås ske i plan- och bygglovtaxa 2011 inklusive kart- och
mättaxa, tabell 3 ”Underrättelse och expediering” enligt
bilaga 1. Ändringarna är kursiverade och rödfärgade. I taxan kommer de tre
första kolumnerna att finnas med, övriga (nuvarande och ny kostnad) finns med
i förslag till beslut endast för information.
Underlag för beslut
Bygg- och miljönämnden 8 maj 2012, § 71
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Revidering av plan- och bygglovtaxa 2011 inkl kart- och mättaxa
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta
att med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap. 10 § anta revidering av
plan- och bygglovtaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa, enligt bygg- och
miljönämndens förslag. Plan- och bygglovtaxan gäller från och med den
1 augusti 2012.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Revidering av taxa inom miljöbalkens område angående värmepump
och strandskyddsdispens
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att med stöd
av 27 kap 1 § miljöbalken besluta att anta revidering av taxa inom
miljöbalkens område angående värmepump och strandskyddsdispens
enligt punkterna 2-4, och gäller från och med den 1 augusti 2012.
2 Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit avseende:
*
*

Bergvärmepump (4 tim)
Övriga anläggningar

(4 tim)

3 Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten
enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
avseende:
* Bergvärmepump (1 tim)
* Övriga anläggningar

(1 tim)

4 Prövning av ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna. (6 tim)
_
Bakgrund
Kommunernas rätt att ta ut avgifter framgår av 8 kap. 3b § kommunallagen, som
har följande lydelse, ”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och
nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner och
landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt
föreskrivet”.
Enligt miljöbalken 27 kap 1 § första stycket är det kommunfullmäktige som
utfärdar föreskrifter om avgifter för sin verksamhet bestående i prövning och tillsyn
enligt balken.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 85 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 maj 2012

Sida
27

Dnr KS 2012-000181

Revidering av taxa inom miljöbalkens område angående värmepump
och strandskyddsdispens
Värmepump
Kommunfullmäktige beslutade den 24 februari 1999, § 12 att inte ta ut avgift för
prövning av ansökan om tillstånd eller handläggning av anmälan för att inrätta
värmepumpsanläggning för anläggning som försörjer
1-2 familjsfastigheter.
En revidering av antalet timmar för prövning av ansökan har gjorts från
2 timmar till 4 timmar. Detta på grund av att en prövning av en tillståndspliktig
anläggning tar längre tid då det kan gälla en anläggning inom ett
vattenskyddsområde, och en mer omfattande prövning av ansökan krävs. (se
punkt 2 i beslutet)
När det gäller ett anmälningsärende, utanför till exempel ett vattenskyddsområde,
är handläggningen av enklare art varför det inte kräver lika stor
handläggningsinsats. Här har bygg- och miljöavdelningen bedömt att 1 timmes
handläggning generellt bör räcka, och för tydlighetens skull skrivit in detta, mot
förut då det stod timavgift.
(se punkt 3 i beslutet).
Strandskydd
För närvarande finns avgift för strandskyddsdispens i Plan- och bygglovtaxa 2011
inklusive kart- och mättaxa. Beslut om strandskyddsdispens fattas med stöd av
miljöbalken varför denna avgift istället bör finnas med i taxa inom miljöbalkens
område.
Den revidering som föreslås är att avgift för strandskyddsdispens läggs in i taxa
inom miljöbalkens område, och samtidigt tas bort ur Plan- och bygglovtaxa 2011
inklusive kart- och mättaxa.
Avgiften föreslås bli kostnaden för generellt nedlagd handläggningstid
6 timmar à 724 kronor vilket år 2012 är 4 344 kronor.
Underlag för beslut
Bygg- och miljönämnden 8 maj 2012, § 72

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 85 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 maj 2012

Sida
28

Dnr KS 2012-000181

Revidering av taxa inom miljöbalkens område angående värmepump
och strandskyddsdispens
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
revidering av taxa inom miljöbalkens område angående värmepump och
strandskyddsdispens enligt punkterna 2-4. Taxan gäller från och med den
1 augusti 2012.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 maj 2012

Ks § 86

Sida
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Dnr KS 2012-000183

Igångsättningstillstånd, ombyggnad kök, Änge skola
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för ombyggnad av köket
i Änge skola.

2

Medel för ombyggnaden 1 miljon kronor tas ur samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget.
_________________________________________________________
Bakgrund
Under 2008 utfördes bland annat
- ombyggnad av diskinlämningen i samband med att ny diskmaskin
installerades
- installation av kyla i rotfruktsförråd
- breddning av ytterdörr till lastkaj
- omdisponering av köksutrustning samt
- nedmontering av vikväggar i matsal utfördes
Kostnaden uppgick till ca 110.000 kronor.
Under 2010 och 2011 utfördes även vissa investeringsarbeten såsom kökskraft
installerades samt viss ny köksutrustning (stekbord och upptiningsskåp)
inköptes och installerades.
Fortsättningsvis bör kökslokalerna renoveras vad gäller
- golv-, tak och väggytor med nya ytskikt, övervägande av klinker och kakel ca
400 m²
- byte överskåp till nya eller rostfria hyllplan, översyn av övrig inredning samt
eventuell omdisponering av eller ny köksutrustning
- utökning/förbättring av lastkaj
Projektet kommer att utföras under sommaruppehållet 2012 och 2013. 2012
kommer en mindre del (1/3) av kökslokalerna att renoveras som rotfruktsförråd,
renseri, varuintag, städ, omklädning, wc/dusch samt lastkaj. Under 2013
kommer storkök, kontor och två förråd att renoveras.
Denna uppdelning måste till för att arbetet ska hinnas med under sommarloven,
samt för tidsplanering av ombyggnaden av själva köket.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 maj 2012

Ks § 86 (forts)

Sida
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Dnr KS 2012-000183

Igångsättningstillstånd, ombyggnad kök, Änge skola
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 3 maj 2012, § 39
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen beviljar
igångsättningstillstånd för ombyggnad av köket i Änge skola. Medel för
ombyggnaden 1 miljon kronor tas ur samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 maj 2012

Ks § 87

Sida
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Dnr KS 2012-000191

Antagande av programförklaring "Jämtlands län mobiliserar för ökad trygghet"
Kommunstyrelsens beslut
1

Krokoms kommun antar ”Programförklaring 2012 Jämtlands län
mobiliserar för ökad trygghet”.
___

Bakgrund
Våren 2006 tog Kommunförbundets styrelse, Landstingsstyrelsen och
Polisstyrelsen initiativ till en bred mobilisering mot alkohol, narkotika och
drogrelaterad kriminalitet i Jämtlands län.
Mobilisering mot droger sker under ledning av Robert Uitto, Maria Söderberg,
A-C Sätherberg och Stephen Jerand. Arbetet har sin utgångspunkt från
regeringens samlade strategi för ANDT-politiken. Under senare året har ett
tydligare fokus på lagts på trygghet för individen och att Jämtlands län ska vara
en trygg och säker plats att bo och vistas i. Mot den bakgrunden pågår sedan
hösten 2006 en kraftsamling – en mobilisering mot tobak, alkohol, narkotika
och drogrelaterad brottslighet i Jämtlands län. Initiativtagare är Landstinget,
länets kommuner, Polismyndigheten, Länsstyrelsen, tillsammans med
frivilliga/idéburna organisationer.
Styrelsen i Regionförbundet Jämtlands län har beslutat att anta
”Programförklaring 2012 Jämtlands län mobiliserar för ökad trygghet”.
Regionförbundets styrelse rekommenderar Jämtlands läns landsting, länets
kommer och Polisen i Jämtland att ställa sig bakom programförklaringen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på antagande av ”Programförklaring 2012
Jämtlands län mobiliserar för ökad trygghet” och finner att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Regionförbundet Jämtlands län

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 maj 2012

Ks § 88

Sida
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Dnr KS 2012-000176

Årsredovisning 2011, Regionförbundet
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner Regionsförbundets, Jämtlands län,
årsredovisning för år 2011.

2

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Regionstyrelsen och dess
enskilda ledamöter för verksamhetsåret 2011.
___

Bakgrund
Regionförbundet redovisar för 2011 ett resultat på minus 256 tkr. Jämfört med
budget är dock resultatet ett överskott 792 tkr (enligt beslut i samband med
bildandet av Regionförbundet ska 1048 tkr årligen tas av det egna kapitalet för
att finansiera tillkommande kostnader för den politiska organisationen).
Överskottet härrör i allt väsentligt till vakanta tjänster.
Med stöd av revisorernas utlåtande föreslår vi fullmäktige att godkänna
Årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet för Regionstyrelsen och dess
enskilda ledamöter för år 2011.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 23 maj 2012
Årsredovisning 201, Regionförbundet i Jämtlands län, 27 mars 2012
Revisionsberättelse maj 2012
Granskningsrapport (Deloitte) 28 april 2012
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
Regionsförbundets, Jämtlands län, årsredovisning för år 2011.
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Regionstyrelsen och dess
enskilda ledamöter för verksamhetsåret 2011.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia
Kommunfullmäktige
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 maj 2012

Ks § 89

Sida
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Dnr KS 2012-000019

Ansökan om kapital till evenemangs- och filmfond för Jämtlands län
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen återremitterar ansökan för undersökning av hur de
andra kommunerna tänker göra och för att få en helhetssyn på ärendet.

Jämtland Härjedalen Turism ansöker om kapital till evenemangs- och filmfond
för Jämtlands län.
I december 2011 kom en första ansökan med 300.000 kronor per år under
perioden 2012-2014.
Kommunstyrelsens presidium hade ärendet till beredning den 10 januari 2012.
Kommunchef Ola Skyllbäck fick i uppdrag att diskutera ärendet vid ett kommunchefsmöte.
Kommunen har fått en reviderad ansökan om 80.000 kronor per år under
perioden 2012-2014.
Underlag för beslut
Jämtland Härjedalen Turism, ansökan i december 2011
Jämtland Härjedalen Turism, ansökan i februari 2012
Yrkanden/förslag
Mi Bringsaas, S, yrkar bifall till ansökan om kapital till evenemangs- och
filmfond för Jämtland län.
Owen Laws, Mp yrkar på återremiss av ansökan för undersökning av hur de
andra kommunerna tänker göra och för att få en helhetssyn på ärendet.
Ulf Jonasson, C, yrkar bifall till grundförslaget som föreslår avslag till ansökan.
Göte W Swén, M, yrkar bifall till grundförslaget.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till ansökan.
Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C, Eva Ljungdahl, Mp, Jonne Danielsson,
Fp, och Rolf Lilja, S.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 89 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 maj 2012

Sida
34

Dnr KS 2012-000019

Ansökan om kapital till evenemangs- och filmfond för Jämtlands län
Propositionsordning
Kommunstyrelsen ajournerar sig klockan 16.00-16.10 för överläggningar.
_____
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår avslag till ansökan. Till det
har kommit bifallsyrkanden till ansökan samt ett återremissyrkande.
Ordförande kommer först att ställa proposition på det formella yrkandet om
återremiss. Om återremissyrkandet faller så ställs proposition på
grundförslaget, bifall mot avslag.
Efter proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag finner
ordförande att ärendet ska återremitteras.
Votering begärs
De som vill att ärendet ska återremitteras röstar Ja och de som vill att ärendet
ska avgöras idag rösta Nej.
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Maria Söderberg, C, ordf
Göte W Swén, M
Rolf Lilja, S
Ulf Jonasson, C
Mikaela Munck af Rosenschöld, C
Owen Laws, Mp
Jonne Danielsson, Fp
Eva Ljungdahl, Mp
Katarina Rosberg, S
Christer Toft, S
Yvonne Rosvall, S
Katarina Rosberg, S
Jörgen Blom, V
Summa

Justerandes signatur

Ja-röst Nej-röst
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7 Ja
6 Nej

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 89 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 maj 2012

Dnr KS 2012-000019

Ansökan om kapital till evenemangs- och filmfond för Jämtlands län
Med 7 Ja och 6 Nej finner ordförande att ansökan återremitteras för
undersökning av hur de andra kommunerna tänker göra och för att få en
helhetssyn på ärendet.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Ola Skyllbäck, kommunchef

Utdragsbestyrkande

Sida
35

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 maj 2012

Ks § 90

Sida
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Dnr KS 2012-000172

Årsredovisning 2011, Samordningsförbundet
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2011 för
Samordningsförbundet Jämtlands Län.

2

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och dess
enskilda ledamöter för verksamhetsåret 2011.
___

Bakgrund
Samordningsförbundet har som uppdrag att stödja samverkan mellan de
samverkande parterna. Förbundet ska, inom ramen för den finansiella
samordningen, finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser och andra aktiva
åtgärder inom de samverkande parternas ansvarsområde. Härutöver ska
samordningsförbundet ansvara att följa upp i vad mån man har nått resultat och
utvärdera om dessa insatser är effektiva.
Förbundet medlemmar har under året inbetalat 6 011 500 kr. Totala kostnader
för verksamhetsåret 2011 uppgår till 4 787 073 kr och förbundets redovisade
resultat för 2011 är 1 224 427 kr. Det positiva resultatet föranleddes av att
2011var startåret för förbundet och att inga nya projekt startades samt att
kansliet var i gång fullt ut i april. Medel från projekt som gett överskott överförs
till 2012 för att användas till nya projekt.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 23 maj 2012
Årsredovisning 2011 för Samordningsförbundet Jämtlands Län 20 februari
2011
Revisionsberättelse 12 april 2011
Granskningspromemoria Jämtlands Läns Landsting 4 april 2011
Gransknings PM Deloitte 4 april 2011

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 maj 2012

Ks § 90 (forts)

Sida
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Dnr KS 2012-000172

Årsredovisning 2011, Samordningsförbundet
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
årsredovisning 2011 för Samordningsförbundet Jämtlands län samt att bevilja
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och dess enskilda ledamöter för verksamhetsåret 2011.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 maj 2012

Ks § 91

Sida
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Dnr KS 2011-000207

Medborgarförslag - Byutvecklingsplan för Krokoms samhälle
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att dokumentet
finns med som inspel i det fortsatta arbetet med utvecklingen av Krokom.
____________________

Bakgrund
Krokoms byförening har tagit fram ett program för uppsnyggning och utveckling
av Krokoms tätort.
Programmet ”Byutvecklingsplan för Krokoms samhälle” presenterades för
kommunfullmäktige i juni 2011.
Det är en välgjord plan och en fin presentation. Innehållet är en blandning av
långsiktiga mål med tankar om utbyggnadsmöjligheter och enklare åtgärder för
att samhället ska se trevligare ut.
Kommunen har i dokumentet ett bra stöd när det gäller åtgärder i närmiljön i
Krokoms tätort. Några av de idéer som redovisas har redan genomförts.
Den översiktsplan som tas fram under 2012 har också stor nytta av de idéer
som presenterats i planen.
Översiktsplanen ska bygga på en dialog med och en djup förankring hos
medborgarna. Det är därför av stor betydelse för arbetet att detta dokument
finns som inspel för fortsatta diskussioner.
Underlag för beslut
Medborgarförslag – Byutvecklingsplan för Krokoms samhälle
Tjänsteutlåtande 22 maj 2012
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V, Rolf Lilja, S, Maria Söderberg, C, Owen Laws,
Mp, Ulf Jonasson, C och Eva Ljungdahl, Mp.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 maj 2012

Ks § 91 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000207

Medborgarförslag - Byutvecklingsplan för Krokoms samhälle
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut.
Efter proposition på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 maj 2012

Ks § 92

Sida
40

Dnr KS 2011-000204

Medborgarförslag – Skapa visionen Krokom 2025
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om uppbyggnad av
Science Center i Krokoms kommun, i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag.

2

Kommustyrelsen återkommer vid kommunfullmäktige den 12 juni 2012
med ytterligare förtydliganden till svar då medborgarförslaget innehåller
fler delar än uppbyggnad av ett Science Center i Krokoms kommun.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Krokoms kommun är en pendlingskommun med stora avstånd och många
skolor spridda över hela kommunen.
För att kunna tillgodose en likvärdig utbildning och uppnå kunskapskraven i Lgr
11 i No och teknik är det nödvändigt att det finns en god tillgång till material på
alla skolor. Arbetet i dessa ämnen, som alla andra, ska ingå som en naturlig del
av det dagliga arbetet och inte vid förutbestämda tillfällen. På grund av detta
anser förvaltningen att en ambulerade teknikbuss inte är ett alternativ för
Krokoms kommun. Den är dessutom mycket kostsam, både i inköp, att utrusta
och att bemanna. Förutom de vanliga läromedlen kompletteras undervisningen
med ”Natur- och miljöpärmen” ett material för miljöundervisning. Några skolor
arbetar med ”Skogen i skolan” och ”Skogen som klassrum”. Under nästa läsår
kommer en ytterligare utbildninginsats i ”Skogen i skolan” att erbjudas.
Närheten till Östersund ger möjligheter att besöka Teknikland i Ope och ett
eventuellt Science Center i Östersund.
I Krokoms kommun finns tre naturbruksgymnasier (Wången, Åsbygden och
Dille Gård) som ger stora möjligheter till samverkan med kommunens skolor
och förskolor.
Vidare har kommunens skolor tillgång till utbildningsanläggningen på Ås nya
skola.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 maj 2012

Ks § 92 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000204

Medborgarförslag – Skapa visionen Krokom 2025
Underlag för beslut
Medborgarförslag inkommet 7 juni 2011, Lennart Nilsson och Ensio
Gustavsson. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 25 oktober 2011, §
61. Tjänsteutlåtande 14 mars 2012, Kajsa Eklund.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 17 april 2012, § 29.
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg vill i yrkande att kommunstyrelsen återkommer vid
kommunfullmäktige den 12 juni 2012 med ytterligare förtydliganden till svar.
Medborgarförslaget innehåller många olika delar. Flera förslag är intressanta
och kommunen jobbar också med många av frågorna. I svaret från barn- och
utbildningsnämnden fokuseras på ett Science Center, som man då avslår.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget om uppbyggnad av Science Center i Krokoms kommun.
Till det har kommit ett yrkande att kommunstyrelsen återkommer vid
kommunfullmäktige den 12 juni 2012 med ytterligare förtydliganden till svar.
Efter proposition på grundförslaget tillsammans med yrkande om att
återkomma med ytterligare förslag till svar vid kommunfullmäktige den 12 juni
2012 finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 93

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 maj 2012

Sida
42

Dnr KS 2011-000175

Medborgarförslag - Iordningsställande av lokal för det flottningsmuseum som
byggts upp i Laxviken
_______
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget angående iordningställande av lokal för flottningsmuseum, i enlighet med barn- och
utbildningsnämndens förslag.
_______________________________________________________
Bakgrund
Doris och Folke Boogh som driver Skog och Flottarmuseet i Laxviken har gjort
ett fantastiskt arbete med sin samling och har genom åren lyckas få många
besökare till museet. 2008 gjordes en extern utredning om två museers
framtid, Skog och Flottarmuseet i Laxviken, samt Mus-Olles i Ytterån.
En kort sammanfattning vad gäller museet i Laxviken är den att Ove
Hemmendorff från länsmuseet som gjorde utredningen kan i den konstatera att
framtiden inte är så ljus för denna typ av museer. Det är ett minskat intresse för
ämnet, vilket syns på likvärdiga anläggningar i landet. Det blir allt färre som
reser i bussgrupper, samt det skulle föranleda en stor investeringskostnad med
en ny lokal i Krokom likväl som höga driftskostnader.
Underlag för beslut
Förstudien om två lokal museer, Skog och Flottarmuseet i Laxviken och MusOlles i Ytterån, daterad 2008.
Medborgarförslag angående iordningställande av lokal för flottningsmuseum,
Berndt Söderholm.
Tjänsteutlåtande 23 februari 2012, Mats Hurtig.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 17 april 2012, § 30.
Barn- och utbildningsnämnden 8 maj 2012, § 36
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Jonne Danielsson, Fp, Jörgen Blom, V och Ulf Jonasson, C.
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Dnr KS 2011-000175

Medborgarförslag - Iordningsställande av lokal för det flottningsmuseum som
byggts upp i Laxviken
_______
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget angående iordningställande av lokal för flottningsmuseum.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2010-000118

Medborgarförslag - Frukost på skolan, skolcafé vid Nyhedens skola
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen remitterar medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden för utarbetande av förslag till beslut.
__

Medborgarförslag har inkommit från elever vid Nyhedens skola angående
införande av fri frukost till samtliga elever som så önskar.
Yrkande/förslag
Katarina Rosberg, S, yrkar att medborgarförslaget remitteras till barn- och
utbildningsnämnden.
Rolf Lilja, S, yrkar att medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V.
_____
Ajournering begärs klockan 16.45-17.10.
_____
Maria Söderberg, C, yrkar för majoriteten (C, M, Mp, Fp, Kd) att medborgarförslaget remitteras till barn- och utbildningsnämnden för utarbetande av ett
förslag till beslut.
Propositionsordning
Det finns ett förslag om remittering av medborgarförslaget till barn- och
utbildningsnämnden, för utarbetande av ett förslag till beslut.
Efter proposition på förslag om remittering av ärendet till barn- och
utbildningsnämnden finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia
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Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr KS 2011-000340

Motion, "Gamla Konsum" som mötesplats, Folkets Hus/Kulturhus i Krokom
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige besvara motionen med följande motivering:
Målet är att Krokoms Centrum ska utvecklas och bli mer levande och
inbjudande. Ett levande centrum har utbud av kommersiell service, men
också mötesplatser, där människor i olika åldrar kan mötas inte minst för
kulturella aktiviteter av olika slag.
Kommunen har förvärvat den tidigare Konsumfastigheten med anledning
av dess strategiska läge i centrum. Inriktningen är att publika lokaler ska
inrymmas i en kommande centrumbyggnad.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att en förstudie ska utarbetas om
hur Konsumfastigheten ska kunna nyttjas på ett så bra sätt som möjligt.
Arbetet med förstudien inleds inom kort. Till förstudien kommer en
referensgrupp att knytas. I denna bör företrädare ingå för intressegrupper,
organisationer, näringslivet och allmänheten.
____

Bakgrund
Motionen är avsänd från Vänsterpartiet genom Jörgen Blom, Mona Puttick
samt Sture Marklund
Förslagsställarna anser att kommunen ska tillvarata möjligheten att skapa en
mötesplats i Krokoms centrum genom det förvärv som gjordes då fastigheten
köptes efter Konsums nedläggning.
Platsen ger möjlighet att bygga lokaler för: konserter, replokal för musik, möten
(större och mindre), café med mera.
Vänsterpartiet yrkar:
Att kommunen aktivt söker upp grupper som har svårt att komma till tals då det
gäller att tycka till om lokalens innehåll
Att ”gamla Konsum” ska ses som ett Folkets Hus/Kulturhus och ska inte
innehålla kontor för kommunens verksamheter
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Dnr KS 2011-000340

Motion, "Gamla Konsum" som mötesplats, Folkets Hus/Kulturhus i Krokom
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar att
Kommunfullmäktige besvara motionen med följande motivering:
Målet är att Krokoms Centrum ska utvecklas och bli mer levande och
inbjudande. Ett levande centrum har utbud av kommersiell service, men
också mötesplatser, där människor i olika åldrar kan mötas inte minst för
kulturella aktiviteter av olika slag.
Kommunen har förvärvat den tidigare Konsumfastigheten med anledning
av dess strategiska läge i centrum. Inriktningen är att publika lokaler ska
inrymmas i en kommande centrumbyggnad.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att en förstudie ska utarbetas om
hur Konsumfastigheten ska kunna nyttjas på ett så bra sätt som möjligt.
Arbetet med förstudien inleds inom kort. Till förstudien kommer en
referensgrupp att knytas. I denna bör företrädare ingå för intressegrupper,
organisationer, näringslivet och allmänheten.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Maria Söderbergs, C, förslag.
Yttrar sig gör också Rolf Lilja, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag och efter proposition på förslaget finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur
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Dnr KS 2012-000185

Delårsrapport per april 2012, Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten per april 2012.

2

Kommunfullmäktige delges rapporten.

Bakgrund
Uppföljning har genomförts efter fyra månader. I anslutning till uppföljningen
har en resultatprognos för helår 2012 upprättats.
Förbundet lämnar en resultatprognos för helår på plus minus noll kronor.
Delårsrapporten, efter 4 månader, är inte föremål för revisionsgranskning. Det
sker för delårsrapport efter 8 månader samt för bokslut.
Rapporten har godkänts av förbundets ordförande i samråd med vice
ordförande enligt direktionens delegationsbestämmelser.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande
Delårsrapport, Jämtlands Räddningstjänstförbund
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen godkänna
delårsrapporten per april 2012. Kommunfullmäktige delges rapporten.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2012-000025

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
Dnr KS 12/056
Listor över färdtjänstbeslut 120401-120430

Färdtjänsthandläggare

1

Dnr KS 12/142
Ordförandebeslut 120427, bidrag till stipendium för
utdelning till ”Wångenambassadör”

Ks ordförande

2

Dnr KS 12/158
Ordförandebeslut 120427, bidrag till Wångens Stora
Lärlingspris

Ks ordförande

3

4

5

Dnr KS 12/166
Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Berg,
Bräcke, Kramfors, Krokom, Ragunda, Strömsund
och Östersunds kommuner 2011-2014
Dnr KS 12/167
Samarbetsavtal för Lärcentra i Jämtlands län
Dnr KS 12/180
Avtal Troman och TroInt, förtroendemannaregister
och dess webbmodul

_____
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Dnr KS 2012-000024

Meddelanden 2012
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

2

3

4

5

6

Dnr 22
Kommunala Handikapprådet: sammanträdesprotokoll 120507
Dnr 23
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: ekonomirapporten, om
kommunernas och landstingens ekonomi, april 2012 samt pressmeddelande 120426, ökade skatteintäkter trots svag konjunktur
Dnr 24
Regionförbundet Jämtlands län: nyhetsbrev 4 maj 2012 Här och nu
Dnr 28
Lärare i Krokoms kommun: Läraruppror! Vi är missnöjda med vår lön!
Vad tänker ni göra åt saken?
Energimyndigheten, Fjärrvärmenämnden: protokoll 120323, medlingssammanträde gällande prisvillkor för fjärrvärme mellan Krokoms
kommun/Krokomsbostäder AB och Jämtkraft AB
Dnr KS 09/011
Förvaltningsrätten i Härnösand: Dom 120503 ang överklagat beslut i
kommunfullmäktige § 12/2011, Översiktsplan vindkraft,
laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr 1031-11

7

Dnr KS 10/202
Östersunds kommun: kommunfullmäktige 120315, § 56, motion badplats Önsjön

8

Dnr KS 12/003
Inlandskommunernas ekonomiska förening, IEF: protokoll från styrelsesammanträde 120326

9

Dnr KS 12/036
SmåKom: nyhetsbrev mars 2012

10

SmåKom: nyhetsbrev april 2012
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Dnr KS 2012-000024

Meddelanden 2012

11

12

Dnr KS 12/039
Kammarrätten i Sundsvall: protokoll 120416 ang avvisad talan i mål om
överlåtelse av undersökningstillstånden Tallsjön nr 1, Långvattnet nr 1,
Hotagen nr 1 och Hotagen nr 2, fråga om prövningstillstånd
Dnr KS 12/039
Kommunstyrelsens ordförande: skrivelse 120427 till Högsta
förvaltningsdomstolen ang medgivande enligt minerallagen att överlåta
undersökningstillstånd Tallsjön nr 1, Långvattnet nr 1, Hotagen nr 1och
Hotagen nr 2

Dnr KS 12/057
Länsstyrelsen Jämtlands län: protokoll 120509, beslut bidrag av
bygdeavgiftsmedel/bygdemedel 2012
_____
13

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

