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Dnr KS 2012-000055

Informationer
*

Rambudget 2012, plan 2013-2014, Maria Söderberg, C, Björn
Torbjörnsson, ekonomichef och Hans Morén, ekonom.

*

Ytterligare utökning av kommunens låneramar 2012, ärende till 30 maj
2012.

*

Samråd i detaljplan för del av Byn 1:4, Sånghusvallen 4, Ås, Anne
Dahlgren, stadsarkitekt.

*

Ägarsamråd Regionförbundet, Rolf Lilja, S, kommunstyrelsens andre vice
ordförande.

*

Jämtlands Räddningstjänstförbund, Owen Laws, Mp, vice ordförande i
förbundet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 maj 2012

Ks § 69

Sida
3

Dnr KS 2012-000148

Budget 2013, plan 2014-2015
Kommunstyrelsens beslut
1

Budget 2013, plan 2014-2015, bordläggs till kommunstyrelsens möte den
30 maj 2012.
____

Budgetmaterial lämnas ut på mötet. Maria Söderberg, C, informerar om
majoritetens ramförslag för budget 2013, plan 2014-2015. Ekonomichef Björn
Torbjörnsson och ekonom Hans Morén kompletterar och redovisar i ärendet.
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar på bordläggning av budget 2013, plan 2014-2015, till
kommunstyrelsens möte den 30 maj 2012.
Propositionsordning
Det finns ett förslag om bordläggning av budget 2013.
Efter proposition på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 70

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 maj 2012

Sida
4

Dnr KS 2012-000137

Handlingsplan utifrån länets folkhälsopolicy 2011 - 2015
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen uppdrar till folkhälsorådet att ta fram ett förslag till
handlingsplan för folkhälsopolicy 2013. Handlingsplanen utgår från de mål
som nämnderna tar fram för verksamheterna 2013, med anledning av
kommunfullmäktiges folkhälsomål.
2 Folkhälsorådet får i uppdrag att återredovisa förslag till handlingsplan i
kommunstyrelsen, senast i december 2012.
3 Kommunstyrelsen uppdrar vidare till folkhälsorådet att senast i december
2013 lämna förslag till handlingsplan 2014 – 2016 med den länsövergripande folkhälsopolicyn som grund.

Bakgrund
Den 16 juni 2011 antog kommunfullmäktige den länsgemensamma
folkhälsopolicyn för Jämtlands län 2011 – 2015. Folkhälsorådet uppdrogs då att
”arbeta fram en handlingsplan för Krokoms kommun gällande under 2011 –
2016”, samt att ”redovisa förslag till handlingsplan samtidigt med uppföljning
och återrapport i kommunstyrelsen i februari 2012”.
Den 7 december 2011 fastställde kommunfullmäktige nämndernas
verksamhetsmål 2012. Då bestämdes ett nytt mål för kommunstyrelsen under
medborgarperspektivet som förväntas lyda ”Alla ungdomar i Krokoms kommun
ska gå ut grundskolan med behörighet att söka gymnasium”. Målet var
kommunstyrelsens omarbetade lydelse av folkhälsorådets förslag.
I kommunstyrelsens detaljbudget för 2012 för folkhälsorådet som anmäldes till
kommunfullmäktige den 7 december 2011, får folkhälsorådet i uppdrag att
”arbeta för att förbereda samtliga nämnder och förvaltningar samt
Krokomsbostäder för att bidra till måluppfyllnad avseende nytt mål för
kommunfullmäktige. Målet förväntas lyda ”Alla ungdomar i Krokoms kommun
ska gå ut grundskolan med behörighet att söka gymnasium”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 70 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 maj 2012
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Dnr KS 2012-000137

Handlingsplan utifrån länets folkhälsopolicy 2011 - 2015
Folkhälsopolicyn för Jämtlands län 2011 – 2015 omfattar följande fyra
fokusområden
-

-

-

trygga uppväxtvillkor som berör bland annat en god föräldra-/barnrelation, goda sociala villkor för barnfamiljer och trygg ekonomisk situation
utbildning och arbete som berör bland annat hälsofrämjande
skolutveckling, framtidsinriktad och arbetsmarknadsanpassad utbildning, att
ta vara på mångfalden i arbetslivet samt ett utvecklat samarbete mellan
olika aktörer för en tryggare arbetsmarknad för ungdomar
hälsofrämjande miljö som berör bland annat att i alla planeringsprocesser
väga in fysiska, psykiska, sociala och trygghetsaspekter, social gemenskap i
när- och bostadsområde som utgör stödjande nätverk, fritids- och
kulturutbud som formar identitet, kulturer och livsprojekt samt ett fokus på
hälsosamt åldrande och dess möjligheter i olika miljöer.
delaktighet och inflytande som berör bland annat förbättrade möjligheter
till inflytande kontroll och att kunna påverka sitt liv, ökade möjligheter för
medborgarna att vara delaktiga i styrning och utveckling av samhället samt
hälsofrämjande ledarskap som främjar delaktighet och inflytande

Verksamhetsmålet ”Alla ungdomar i Krokoms kommun ska gå ut grundskolan
med behörighet att söka gymnasium” är till uppbyggnad och innehåll ett mål
som berör folkhälsopolicyns alla fokusområden för perioden 2011 – 2015.
Folkhälsorådets förslag att fokusera på ett övergripande mål bygger på att
säkerställa hanterbarheten och nå måluppfyllelse.
Beslutet är i linje med barncheckens intentioner.
Underlag för beslut
Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2011 – 2015 ”Vår hälsa – Länets möjlighet”
Folkhälsorådets sammanträde 2012-02-17, § 12

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
9 maj 2012
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Dnr KS 2012-000137

Handlingsplan utifrån länets folkhälsopolicy 2011 - 2015
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen uppdra till
folkhälsorådet att ta fram ett förslag till handlingsplan för folkhälsopolicy 2013.
Handlingsplanen utgår från de mål som nämnderna tar fram för verksamheterna 2013 med anledning av kommunfullmäktiges folkhälsomål.
Folkhälsorådet får i uppdrag att återredovisa förslag till handlingsplan i
kommunstyrelsen senast december 2012. Kommunstyrelsen uppdrar vidare till
folkhälsorådet att senast december 2013 lämna förslag till handlingsplan 2014
– 2016 med den länsövergripande folkhälsopolicyn som grund.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Folkhälsorådet

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 maj 2012

Ks § 71

Sida
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Dnr KS 2012-000155

Ansökan bidrag till Motorkollo 2012
Kommunstyrelsens beslut
1

Krokoms Motorklubb beviljas bidrag med 30.000 kronor som, i första
hand, destineras för mat- och boendekostnader.

2

Kostnaden tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.

3

Krokoms Motorklubb återkommer med en redovisning, till kommunstyrelsen, om hur verksamheten har varit.
__

Bakgrund
Krokoms Motorklubb ansöker om ekonomisk bidrag för Motorkollo 2012, på en
total summa av 63.400. Boendekostnaden är 32.400 inklusive moms, hos
Solbackens rum och stugor. Ytterligare kostnader för el, material bilbygge, gas
till svets, grus och salt till banan, diesel, kontorsmaterial/telefoni, försäkringar,
polistillstånd, träningstillstånd, träningsförsäkring och avgifter till Svenska
bilsportförbundet till en summa av 31.000 kronor.
Eventuellt överskott används för att utveckla och stärka det fortsatta arbetet
med klubbens ungdomsverksamhet.
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar att kommunstyrelsen bidrar med 30.000 ur
förfogandeanslaget. Motorklubben återredovisar hur verksamheten har varit.
_____
Ajournering begärs klockan 15.15-15.20.
_____
Rolf Lilja, S, yrkar att kommunstyrelsen bidrar med 40.000 kronor, ur
förfogandeanslaget, och att bidraget destineras till mat- och boendekostnader.
Mikaela Munck af Rosenschöld, C, yrkar bifall till att pengarna destineras till
mat- och boendekostnader.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till att pengarna destineras till mat- och boendekostnader.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 71 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 maj 2012

Sida
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Dnr KS 2012-000155

Ansökan bidrag till Motorkollo 2012

Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Rolf Liljas, S, yrkande om bidrag med 40.000
kronor och att pengarna destineras till mat- och boendekostnader.
Göte W Swén, M, yrkar bifall till Maria Söderbergs, C, yrkande om bidrag med
30.000 kronor.
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till Maria Söderbergs, C, yrkande om bidrag med
30.000 kronor.
Agneta Gabrielsson, Fp, yrkar bifall till Maria Söderbergs, C, yrkade om bidrag
med 30.000 kronor samt bifall till att pengarna destineras till mat- och boendekostnader.
Christer Toft, S, yrkar bifall till Rolf Liljas, S, yrkande om bidrag med 40.000
kronor.
Yttrar sig gör också Ulf Jonasson, C och Katarina Rosberg, S.
Propositionsordning
Det finns två förslag om bidragets storlek, majoritetens förslag, C, M, Mp, Fp
och Kd, på 30.000 och oppositionens förslag, S och V, på 40.000 kronor.
Det finns också förslag om att beloppet destineras till mat- och boendekostnader.
Efter proposition på om beloppet ska destineras till mat- och boendekostnader
finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter proposition på om bidrag ska ges med 30.000 eller 40.000 kronor finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller bidrag med 30.000 kronor.
Votering begärs
De som bifaller Maria Söderbergs, C, förslag om 30.000 kronor röstar Ja och
de som bifaller Rolf Liljas, S, yrkande om 40.000 kronor röstar Nej.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000155

Ansökan bidrag till Motorkollo 2012
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
Agneta Gabrielsson, Fp
Kjell Sundholm, Kd
Maria Jacobsson, S
Christer Toft, S
Eva Handmark, S
Katarina Rosberg, S
Jörgen Blom, V
Summa

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

Med 7 Ja och 6 Nej finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller bidrag med
30.000 till Krokoms Motorklubb.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för
egna yrkanden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Krokoms Motorklubb
Louise Öhnstedt, ungdomssamordnare
Hans Morén, ekonom, för utbetalning

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000047

Upphandling av Kommunal vuxenutbildning
Kommunstyrelsens beslut
1

Krokoms kommun beslutar att genomföra upphandling av Kommunal
vuxenutbildning avseende Omvårdnadsutbildning, SFI och Särvux att
bedrivas i Krokom.
_____

Bakgrund
Budgetdirektiven för budget 2008 anger att alternativa driftsformer ska
genomföras i nämnderna för minst en verksamhet och att policyn för alternativa
driftsformer anger mål, principer och spelregler för konkurrensutsättning av
kommunens verksamheter, kommunfullmäktige § 102, 21 november 2008. I
och med detta budgetdirektiv upphandlades Omvårdnadsprogrammet, SFI och
Särvux. Upphandlingen av SFI och Särvux avbröts då anbuden hade för högt
pris och kommunen beslutade därför fortsätta driva dessa delar i egen regi.
Avtalet som skrevs med Frösö Vård och Hälsocollege avseende
Omvårdnadsprogrammet löper nu ut och ny upphandling krävs.
Nytt beslut behöver därför fattas omkring en förnyad upphandling av Komvux.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 18 april 2012
Förhandlingsprotokoll från kommunstyrelsens samverkansgrupp 17 april 2012
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar avslag till att upphandla SFI och Särvux.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Rolf Liljas, S, yrkande om avslag till att
upphandla SFI och Särvux.
Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C, Maria Jacobsson, S och Christer Toft,
S.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 maj 2012
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Dnr KS 2012-000047

Upphandling av Kommunal vuxenutbildning
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunen genomför
upphandling av Kommunal vuxenutbildning avseende Omvårdnadsutbildning,
SFI och Särvux att bedrivas i Krokom. Till det har kommit avslagsyrkanden till
att upphandla SFI och Särvux.
Ordförande kommer att ställa dessa förslag mot varandra.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget mot Rolf Liljas, S, förslag finner ordförande
att kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för
egna yrkanden.
_____
Paragrafen justeras omedelbart
_____

Kopia

Justerandes signatur

Karin Näslund
Kjell Sundström
Ulf Bäckman

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000157

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

Kommunstyrelsen har gemensamt kommit fram till följande synpunkter;

*

Överväg behov av att avsätta område för bollplan/lekplats inom etapp 4.

*

En analys av trafiksituationen görs.

*

Texten om huvudmannaskap ses över så att det blir tydligare att
kommunen inte är huvudman för allmän plats, utom för Sånghusvägen.

*

Fastighetsrättsliga frågor, ansvar över tid. Skrivningar ses över.

*

Överväg eventuella fördelar med att placera förskolorna närmare
varandra.

*

Föreslås ett tillägg under rubriken ”Bebyggelseområden” om att planen
tydligt uttrycker möjlighet till flerfamiljshus med hyresrätter.

*

I samrådshandling läggs till orden ”bland annat”, under rubriken
ekonomiska frågor, i första meningen, efter ordet vilken.
___

Bakgrund
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för en
fjärde utbyggnadsetapp av bostadsområdet ”Sånghusvallen” Området ligger i
skogsområdet norr om Åsvägen, intill kommungränsen mot Östersund.
Planen medger varierande bebyggelse och upplåtelseformer. Större delen av
området tas sannolikt i anspråk för traditionella småhustomter. Förskolor samt
mindre flerbostadshus och radhusbebyggelse kan också uppföras.
Utbyggnaden överensstämmer med översiktsplanen för Södra Ås och
planprogrammet för Sånghusvallen.
Planen översänds för samråd mellan den 18 april och 9 maj 2012. Eventuella
synpunkter på förslaget får framföras skriftligen senast den 9 maj 2012.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000157

Samråd i detaljplan för del av Byn 1:4 "Sånghusvallen 4", Ås
Yrkanden/förslag
Kommunstyrelsen diskuterar sig fram till följande synpunkter
*
*
*
*
*
*
*

Överväg behov av att avsätta område för bollplan/lekplats inom etapp 4.
En analys av trafiksituationen görs
Texten om huvudmannaskap ses över så att det blir tydligare att
kommunen inte är huvudman för allmän plats, utom för Sånghusvägen.
Fastighetsrättsliga frågor, ansvar över tid. Skrivningar ses över.
Överväg eventuella fördelar med att placera förskolorna närmare
varandra.
Föreslås ett tillägg under rubriken ”Bebyggelseområden” om att planen
tydligt uttrycker möjlighet till flerfamiljshus med hyresrätter.
I samrådshandling läggs till ordet ”bland annat”, under rubriken
ekonomiska frågor, i första meningen, efter ordet vilken.

Propositionsordning
Efter proposition på gemensamt framtagna synpunkter finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller dessa.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
9 maj 2012
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Dnr KS 2012-000032

Valärenden
Kommunstyrelsens beslut
1

Till ny ledamot i Jonas Erssons o Märta Jönsdotters välgörenhetsfond
väljs Örjan Lundqvist, Ås.

2

Tilll ombud vid Midsweden Science Parks stämma den 11 maj 2012, väljs
Rolf LIlja, S.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har att ta ställning till ny ledamot i Jonas Erssons o Märta
Jönsdotters välgörenhetsfond, efter Stefan Wikén, S.
Ombud, istället för Maria Söderberg, C, till stämma för Midsweden Science
Park, fredagen den 11 maj 2012 ska väljas.
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, föreslår att Örjan Lundqvist, Ås, väljs till ny ledamot.
Maria Söderberg, C, föreslår Rolf Lilja, S, till ombud vid stämma för Midsweden
Science Park.
Propositionsordning
Efter proposition på att välja Örjan Lundqvist, Ås, till ny ledamot i Jonas
Erssons o Märta Jönsdotters välgörenhetsfond finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
Efter proposition på att välja Rolf Lilja, S, till ombud, i stället för Maria
Söderberg, C, till stämma för Midsweden Scince Park finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Ny ledamot
Förtroendemannaregistret Birgitta Eriksson

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000025

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat

1

2

Dnr KS 12/056
Listor över färdtjänstbeslut 120301-120331
Dnr KS 12/071
Yttrande 30 mars 2012 över Trafikverkets utredning
Transportsystemets behov av kapacitetshöjande
åtgärder (Kapacitetsutredningen)

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Färdtjänsthandläggare

Ks ordförande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 maj 2012
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Dnr KS 2012-000024

Meddelanden
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

2

Dnr 3
Länsstyrelsen Västernorrland: 120402, beslut angående kalkning av
våtmarker för biologisk mångfald i vatten i samtliga kommuner i
Jämtlands län. Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken
Dnr 12
Socialstyrelsen: 120322, Information om handläggning av överflyttningsärenden

3

Dnr 20
Jämtlands läns landsting: Patientnämndens årsberättelse för 2011

4

Dnr 22
Krokomsbostäder AB: 120322, protokoll

5

Dnr 24
Regionförbundet Jämtlands län: minnesanteckningar från möten 20
januari 2012, 3 februari 2012 och 1 mars 2012

6

Dnr 28
Jämtlands Gymnasieförbund: 120312, protokollsutdrag § 19, Sammanträdestider 2012

7

Länstrafiken i Jämtlands län: 120323, protokoll samt konstituerande

8

Familjerådgivning Krokoms kommun: 120417, verksamhetsberättelse
och statistik 2011

9

Dnr KS 11/142
Länstrafiken i Jämtlands län AB: inkomna synpunkter på linjetrafiken
under tiden 110115-120211

10

Dnr KS 12/039
Östersunds Tingsrätt: dom 120320, Provborrningsarbeten inom
undersökningstillståndet Hotagen 1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 maj 2012

Ks § 76 (forts)

Sida
17

Dnr KS 2012-000024

Meddelanden

11

12

13

Dnr KS 12/039
Högsta Förvaltningsdomstolen: protokoll 120330, Undersökningstillstånd
enligt minerallagen, fråga om prövningstillstånd
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 120405 överklagan till
Svea Hovrätt angående Mark- och miljödomstolen vid Östersunds Tingsrätts dom den 20 mars 2012, mål nr M191-12
Dnr KS 12/071
Regionförbundet Jämtlands län: 120329, Yttrande över Trafikverkets
kapacitetsutredning

14

Östersunds kommun: 120330, Yttrande över Trafikverkets kapacitetsutredning

15

Jämtland-Härjedalen Turism, JHT: 120327, Yttrande över Trafikverkets
kapacitetsutredning

16

Dnr KS 12/144
Jämtlands Gymnasieförbund: etablering av och delägande i Grönt
Center AB, protokollsutdrag § 25

17

Jämtlands Gymnasieförbund: överlåtelse av huvudmannaskapet för
naturbruksprogrammet, protokollsutdrag § 26
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

