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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 1
2 september 2009

Kommunstyrelsen
Plats och tid:

Almdalen, Apotekshuset, Krokom
Onsdagen den 2 september 2009, kl 08.30–15.30

Beslutande:

Maria Söderberg, C, ordf
Göte W Swén, M
Judith Hult, S, tjg ers för Rolf Lilja, S
Cristine Persson, C, tjg ers för Ulf Jonasson, C
Elisabeth Friberg, C
Owen Laws, Mp
Leif Olsson, C, tjg ers för Anne Catrine Hedman, Kd
Evert Fogelberg, Fp, tjg ers för Agneta Gabrielsson, Fp
Maria Jacobsson, S
Christer Toft, S
Marina Edfeldt, S
Mi Bringsaas, S, tjg ers för Stefan Wikén, S
Jörgen Blom, V

Övriga
deltagande:

Anette Lihuvudh, sekreterare
Elisabet Sjöström, kommunchef
Anette Tandberg, näringslivsutvecklare

Utses att justera:

Judith Hult och Evert Fogelberg

Justeringens
plats och tid:

Kommunhuset, Krokom, torsdagen den 10 september 2009

Underskrifter

Sekreterare:

…………………………………………….

Anette Lihuvudh
Ordförande:

Paragrafer: 103-120

……………………………………………...

Maria Söderberg
Justerande:

…………………………………………………………………………………………………………

Judith Hult

Evert Fogelberg
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdes
datum:
2
Datum för anslags
uppsättande:

september 2009

11 september 2009

Datum för anslags
nedtagande: 2

oktober 2009

Förvaringsplats
för protokollet:

Kommunhuset, Krokom, kansliet

Underskrift:

…………………………………………………..

Anette Lihuvudh

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 2
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 103

Dnr KS 09/017

Informationer
Kommunstyrelsen får information enligt följande:
*

Presentation av Anette Tandberg, näringslivsutvecklare i Krokoms
kommun

*

Pandemin, Elisabet Sjöström, kommunchef

*

Stängda dörrar i kommunhuset, Elisabet Sjöström, kommunchef

*

Handikapprådet, David Magnusson och Karl-Axel Ledung

*

Obligatoriska nyckeltal, Gunilla Sundqvist, personalchef

*

Varsel , Gunilla Sundqvist, personalchef

*

Pilotprojektet för företagshälsovård i Jämtlands län, Agneta Sunder,
företagshälsovårdssamordnare

*

Personalförsörjningsarbete i Krokoms kommun, Gunilla Sundqvist,
personalchef

*

Delårsrapport per juni 2009, Krokoms kommun, Björn Torbjörnsson,
ekonomichef

*
Målarbete
_____
Kommunstyrelsen ajournerar sig för partigrupper och lunch klockan
11.10–13.30 samt i samband med eftermiddagskaffet klockan 14.30-14.50.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 3
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 104

Dnr KS 09/168

Länstransportplan 2010 – 2021 för Jämtlands län
Kommunstyrelsens beslut
1
2
3

4
5
6
7
8
9

Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att föra dialog med de övriga
kommunerna innan dialogmötet med länsstyrelsen den 14 september.
Väg 675, Valne - Änge, lyfts upp helt enligt kommunens egen prioritering.
Under 7.1.3, efter första meningen lägga till ”Vi vill även betona
nödvändigheten av en parallellt, asfalterad väg för långsamtgående trafik,
cykel m m mellan Tängtorpet och Krokomsbron utefter E 14.
Inlandsbanan får inte glömmas bort. Möjligheten till godstrafik är idag
begränsad på grund av bärighetsproblem.
Hastighetsöversyner måste anpassas till verkliga förhållanden.
Fullmäktige har tagit ett beslut i september 2006 om att få bort all tung
trafik efter Offerdalsvägen i centrala Krokom.
Istället för ökad hastighet se över trafiksäkerheten på Rödön. I
första läget byggs en gång- och cykelväg.
Den snabba flyganslutningstrafiken leds via den nybyggda vägen mellan
Krokomsrondellen mot Rödön.
Under rubriken Återbetalning till kommuner, ändras texten till; ”Medel för
återbetalning till Åre kommun tas ur nationella medel eftersom det är en
Europaväg”.

Länsstyrelsen har i uppdrag att upprätta en länstransportplan för åren 20102021. Uppdraget innebär att ta fram en prioriterad åtgärdsplan för 477 miljoner
kronor samt en plan motsvarande +25 procent och -25 procent av den ramen.
Arbetet inleddes 2008 genom framtagandet av en regional systemanalys för de
fyra nordligaste länen och har fortsatt under 2009 i dialog med många aktörer.
Kommunerna har nu möjlighet att lämna synpunkter på remissförslag till
länstransportplan för Jämtlands län 2010-2021.
Underlag för beslut
Remissutgåva, länstransportplan för Jämtlands län 2010-2021
Utkast till remissvar daterat den 26 augusti 2009
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, föreslår i tillägg att kommunstyrelsens presidium får i
uppdrag att föra dialog med de övriga kommunerna innan dialogmötet med
länsstyrelsen den 14 september.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 4
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 104 (forts)

Dnr KS 09/168

Länstransportplan 2010 – 2021 för Jämtlands län
Maria Jacobsson, S, vill i ändringsyrkande att väg 675, Valne - Änge, lyfts upp
helt enligt kommunens egen prioritering.
Elisabeth Friberg, C, yrkar i tillägg att, under 7.1.3, efter första meningen lägga
till ”Vi vill även betona nödvändigheten av en parallell, asfalterad väg för
långsamtgående trafik, cykel m m mellan Tängtorpet och Krokomsbron utefter
E 14.
Christer Toft, S, yrkar bifall till Elisabeth Fribergs, C, tilläggsyrkande.
Jörgen Blom, V, tilläggsyrkar att Inlandsbanan inte glöms bort. Möjligheten till
godstrafik är idag begränsad på grund av bärighetsproblem.
Maria Söderberg, C, yrkar, under punkten 3.4, i tillägg att hastighetsöversyner
måste anpassas till verkliga förhållanden.
Maria Söderberg, C, föreslår att kommunstyrelsen lägger till en notering om att
fullmäktige har tagit ett beslut i september 2006 om att få bort all tung trafik efter
Offerdalsvägen i centrala Krokom.
Maria Jacobsson, S och Mi Bringsaas, S, yrkar
i ändring att istället för ökad hastighet se över trafiksäkerheten och att i
första läget göra en gång- och cykelväg på Rödön.
i tillägg att den snabba flyganslutningstrafiken leds via den nybyggda
vägen mellan Krokomsrondellen mot Rödön.
Cristine Persson, C, vill i ändringsyrkande, under rubriken Återbetalning till
kommuner, att texten ändras till; ”Medel för återbetalning till Åre kommun tas ur
nationella medel eftersom det är en europaväg”.
Owen Laws, Mp yrkar bifall till alla tilläggs- och ändringsyrkanden som lagts.
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till alla tilläggs- och ändringsyrkanden som
lagts.
Yttrar sig gör även Göte W Swén, M.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 5
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 104 (forts)

Dnr KS 09/168

Länstransportplan 2010 – 2021 för Jämtlands län
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut med sex tilläggsyrkanden samt tre ändringsyrkanden.
Ordförande kommer att ställa proposition på de sex tilläggsyrkandena samt de
tre ändringsyrkandena tillsammans med grundförslaget. Propositionsordningen
godkännes.
Efter proposition på de sex tilläggsyrkandena samt de tre ändringsyrkandena
tillsammans med grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
detta.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Länsstyrelsen i Jämtlands län
Hans Öhrberg, näringslivsrådgivare

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 6
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 105

Dnr KS 09/186

Extra bidrag till Åsbygdens Ridskola
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beviljar Åsbygdens ridskola ytterligare bidrag med
100.000 kronor, ur förfogandeanslaget.
_____

Bakgrund
Åsbygdens Ryttarförening (ÅRF) är en ideell förening med cirka 400 medlemmar och cirka 290 personer som rider varje vecka. Föreningen ansvarar för
ridhus och 24 stallplatser. Genom delägarskap i Åsbygdens Ridskola ekonomisk förening drivs Ås ridskola. Föreningen har ett stort inflytande över ridskolans verksamhet.
Ås ridskola har redan sedan starten haft en ansträngd ekonomi. Över
sommaren, när verksamheten går på sparlåga och intäkterna uteblir, blir
likviditetskrisen akut. Enligt föreningen ligger intäkterna för 2009 lite under
budget men inte oroande mycket. Samtliga kostnader följer budget. Sammanfattat ser det bra ut resultatmässigt. Dock är det så att de tidigare årens
underskott påverkar föreningens likviditet och 2009 har det varit svårare än
någonsin att kunna betala leverantörer i tid. Några leverantörer kommer att
kontaktas för att be om förlängd kredit. Hos andra är det inte möjligt att få.
Kommunstyrelsens ordförande beslutade, efter att ha rådgjort med kommunstyrelsens presidium, om bidrag till Åsbygdens Ridskola med 100.000 kronor,
den 23 juni 2009.
Kommunala bidrag
Årligt Driftbidrag 300.000 kr. (Höjdes 2008 från 200 tkr)
Lokalt Aktivitetsstöd (2008) 42.835 kr (7 kr/deltagare)
Underhållsplan
Anläggningen är fortsatt eftersatt när det gäller underhållet. En statusbesiktning
skall vara genomförd under våren -09 av Lars Holdo från Krokoms kommun.
Förslag till åtgärder har ännu inte kommit till föreningen.
En handlingsplan för framtiden håller på att tas fram av ÅRF. Den skall bl.a.
innehålla åtgärder som krävs för att ridanläggningen skall finnas kvar i
framtiden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 7
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 105 (forts)

Dnr KS 09/186

Extra bidrag till Åsbygdens Ridskola
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 25 augusti 2009
Underlag från ryttarföreningen och kommunens idrottssamordnare 23 juni 2009
Yrkanden/förslag
Yttrar sig i ärendet gör Jörgen Blom, V samt Göte W Swén, M.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Åsbygdens ridskola
Mårten Suorra, idrottssamordnare
Ekonomikontoret för utbetalning

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 8
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 106

Dnr KS 08/209

Uppföljning av LUPP-enkät, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar att samtliga nämnder går igenom liggande
LUPP och lämnar synpunkter till kommunstyrelsen på resultatet och vad
som kan och bör göras inom respektive nämnds ansvarsområde.

2

Kommunstyrelsen inbjuder därefter ungdomskulturrådet till diskussion om
LUPP.

3
Redovisning av rapporten sker i kommunfullmäktige.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 1 april 2009 att avsätta pengar för genomförande
av LUPP-enkäten 2009. LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken är ett
verktyg från Ungdomsstyrelsen som tagits fram för att utveckla sektorsövergripande ungdomspolitik. Den omfattar stora områden i en ung människas liv
och ger därför en bred bild om våra unga.
Länet har en problematisk demografisk utveckling med allt äldre befolkning,
låga födelseantal och stor utflyttning av ungdomar och unga vuxna. En angelägen framtidsfråga är att fler unga väljer att leva, bo, verka och bilda familj i vår
kommun och vårt län.
En länsgemensam arbetsgrupp med representant från respektive kommun har
tillsammans med kommunförbundet och rondellprojektet utarbetat en kostnadskalkyl och en konkret arbetsplan för det fortsatta arbetet.
Kommunförbundets FOU-enhet är tillfrågade och har sagt ja till att ta på sig
uppdraget att med arbetsgruppen som bollplank genomföra analys och
rapportskrivning där såväl en länsbild som kommunbild kommer tas fram.
Det viktigaste arbetet med LUPP är uppföljningen av resultatet. För en
fungerande ungdomspolitik i kommunen är det viktigt att samtliga nämnder
deltar i efterarbetet, och därmed tar tillvara de åsikter och den kunskap som
kommer fram via enkäten.
Barncheck, miljöcheck, MBL
LUPP- enkäten ligger i linje med kommunens arbete med barnkonventionen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 9
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 106 (forts)

Dnr KS 08/209

Uppföljning av LUPP-enkät, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens beslut angående LUPP 1 april 2009.
Kommunförbundet skrivelse LUPP, 15 mars 2009
_____

Kopia

Justerandes signatur

Nämnderna
Barnkonventionsgruppen
Ungdomskulturrådet

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 10
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 107

Dnr KS 09/187

Yttrande över remiss Vattenmyndigheternas förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram samt miljökonsekvensbeskrivning för
Bottenhavets vattendistrikt
_____________
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen avger yttrande till Vattenmyndigheterna enligt förslag
med det tillägg samt ändringar som redovisas under yrkanden.
_______________

Bakgrund
Under det gångna året har vattenmyndigheterna för Sveriges fem vattendistrikt,
för varje distrikt, tagit fram förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning. Innan förslagen antas skickas
de ut på samråd.
I december 2009 fastställs de slutliga dokumenten. Dessa kommer sedan att
gälla för perioden 2010 – 2015.
Yttrandet efterfrågas senast den 1 september 2009.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 21 augusti 2009
Förslag till yttrande den 21 augusti 2009
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar att följande tillägg förs in i yttrandet;
Vi vill särskilt peka på en oklarhet i Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan.
Enligt förslaget vill man minska fosforutsläppen i Indalsälvens och
Ångermanälvens vattensystem. Detta trots att vattensystemen redan är
onaturligt näringsfattiga (oligotrofa) på grund av att de är reglerade. Vilka
konsekvenser får detta för jord- och skogsbruk och vad innebär det för planerna
på en utbyggnad av vattenbruket?
Från Krokoms kommun motsätter vi oss förslag som skulle försvåra eller
omöjliggöra en utbyggnad av fiskodling (främst av röding) i de reglerade
vattnen. Enligt den statliga utredningen ”Det växande vattenbrukslandet” (SOU
2009:26) medverkar ett ökat vattenbruk till att i viss grad restaurera den idag
onaturligt näringsfattiga vattenmiljön i de reglerade sjöarna i inlandet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 11
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 107 (forts)

Dnr KS 09/187

Yttrande över remiss Vattenmyndigheternas förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram samt miljökonsekvensbeskrivning för
Bottenhavets vattendistrikt
___________
Maria Söderberg, C, yrkar att följande lyfts upp i yttrandet;
*
redovisningen i dokumenten är svår att tränga in i om man inte har
fackkunskaperna,
*
kravet på en ”god ekologisk status” ska regleras som miljömål istället för
miljökvalitetsnorm,
*
kommunen måste få ett större utrymme att själv planera och prioritera de
åtgärder som ska göras,
*
kommunen måste få stöd för de nya resurskrävande arbetsuppgifter som
direktivet medför,
*
beslutet gällande åtgärdsprogrammet måste lyftas till regeringsnivå.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut med ett ändringsyrkande samt ett tilläggsyrkande.
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget tillsammans med
ändringsyrkandet samt tilläggsyrkandet. Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget tillsammans med ändringsyrkandet samt
tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller detta.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Vattenmyndigheterna + yttrande
Anna Holmer, bygg- och miljöchef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 12
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 108

Dnr KS 09/124

Delårsrapport per juni 2009, Krokoms kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per juni 2009.

2

Det kan konstateras att nämnderna mycket väl följer, de av
kommunstyrelsen fattade besluten, den 6 maj och 16 juni 2009, om att
minska sina kostnader med 1%.

3

Delårsbokslut för förbunden görs per den 31 augusti. En första muntlig
redovisning delges fullmäktige vid mötet den 29 september 2009.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Uppföljning har genomförts efter sex månader. I anslutning till uppföljningen har
en resultatprognos för helår 2009 upprättats och bokslut efter sex månader.
Dessutom är en uppföljning av verksamhetsmålen i nämnderna genomförd.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, 2009-08-25
Delårsrapport för Krokoms kommun per juni 2009.
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, föreslår att kommunstyrelsen noterar att nämnderna
mycket väl följer, det av kommunstyrelsen fattade, besluten om att minska sina
kostnader med 1%.
En notering görs också om att delårsbokslut för förbunden görs per den 31
augusti. En första muntlig redovisning delges fullmäktige den 29 september
2009.
Yttrar sig gör också Elisabeth Friberg, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut samt två tillägg.
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget tillsammans med de
två tilläggen. Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget tillsammans med de två tilläggen finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia
Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 13
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 109

Dnr KS 09/123

Tillägg till ägardirektiv för Krokomsbostäder AB för 2009 och 2010
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att ägardirektiven till Krokomsbostäder AB får
följande tillägg att gälla för återstoden av 2009 och under 2010;
Krokomsbostäder får i uppdrag att genomföra omförhandling av hyror med
kommunen genom Samhällsbyggnadsnämnden.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Den ekonomiska situationen för kommunen på grund av lågkonjunktur med
nedreviderade skatteintäkter gör att kommunen behöver se över sina
kostnader.
I budgetdirektiv för 2010 finns följande formulering avseende Samhällsbyggnadsnämnden:
”SABY ges i uppdrag att omförhandla hyror med KBAB.”
I ägardirektivet från kommunen till Krokomsbostäder finns formuleringen
”…uppdrag är att på marknadsmässiga villkor tillhandahålla hyresrätter och
lokaler…” vilket sett ur företagets perspektiv inte självklart innebär att man
omförhandlar hyror med en hyresgäst i syfte att få ned hyresnivåerna. Därför
bör ägardirektiven förtydligas på denna punkt.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2009-08-24
Budgetdirektiv för våren 2009-2010
Yrkanden/förslag
Yttrar sig i ärendet gör Jörgen Blom, V, Göte W Swén, M, Cristine Persson, C
och Owen Laws, Mp.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 14
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 110

Dnr KS 09/205

Yttrande över revisionsrapport ”Granskning av årsredovisning 2008”
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar lämna svar på revisionsrapporten enligt
nedanstående utlåtande.
_______________________________________________________________
Underlag för beslut
Revisorernas bedömning är att den redogör i allt väsentligt för utfallet i verksamheterna, dess finansiering och den ekonomiska ställningen. Vidare att den i
allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Kommunens ekonomiska situation bedöms som relativt god. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans
och resultatet är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige beslutat.
Revisionen kommer i sin rapport för 2008 med ett antal noteringar, varav de
väsentligaste kommenteras i det följande:
*

Kommunallagen föreskriver att mål och riktlinjer ska anges för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning och att dessa
följs upp i årsredovisningen. Kommunallagen (3:15) föreskriver även att
nämnder ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort sina uppdrag, samt att
fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för
den.
Mål för verksamheterna redovisas inte i sammanhållen form i 2008 års
budget och följaktligen redovisas inte heller någon måluppfyllelse på detta
sätt i årsredovisningen. Detta är en återkommande kritik från revisorerna.
I budgetanvisningarna inför 2009 görs strukturen om, för att säkerställa att
alla nämnder har fastställda mål, och att de redovisas på ett gemensamt
sätt. I beslut i kommunfullmäktige för 2009 slås fast att uppföljningen i
fullmäktige skall göras kvartalsvis. Från och med delårsrapporten 2009
finns även en samlad och till utformningen gemensam uppställning av
verksamhetsmålen.

*

Vid årsskiftet kvarstod outredda differenser avseende avräkningskonton
mot lönesystem. Tidigare differenser avseende leverantörsskulder är utredda. Revisionen understryker vikten av att formella rutiner skapas för
detta. Kommunen kommer under hösten/vintern -09 att utreda kvarstående differenser avseende löner, och även skapa rutiner för hur fortlöpande
följa upp och rätta till differenser i framtiden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 15
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 110 (forts)

Dnr KS 09/205

Yttrande över revisionsrapport ”Granskning av årsredovisning 2008”
*

*

*

*

Investeringsnivåerna kommer att öka kraftigt de närmaste åren. Kommunen ökar sin upplåning för att klara detta. Revisorerna poängterar vikten av
att noggranna kalkyler upprättas för att säkerställa att kommunen även i
framtiden klarar de ökade investeringsnivåerna och finansiella
kostnaderna inom ramen för en god ekonomisk hushållning.
De ökande pensionsutbetalningarna under kommande år kommer att vara
en avgörande fråga för kommunen att hantera ur såväl ett resultat- som
likviditetsperspektiv. För att klara detta krävs resultat i nivå med de
finansiella målen. Det kommer att krävas hårda prioriteringar för att klara
målen om en god ekonomisk hushållning.
Revisionen pekar även för 2008 (samma notering gjordes 2007) på att
skatter och statsbidrag har en lägre ökningstakt än nettokostnaden vilket
inte är hälsosamt ur ett längre perspektiv.
Kommunen har liksom andra kommuner under hösten 2008 och fortsatt
under 2009 drabbats av lågkonjunkturen med nedreviderade skatteintäkter
som följd. Detta har föranlett kommunen att se över kostnaderna, dels
genom kortsiktiga program för 2009, dels långsiktigt från 2010 och framåt.
Det är en svår men nödvändig balansgång att främja en fortsatt ökad befolkning och därmed ökade krav på kommunal service och samtidigt ha en
god kommunal ekonomi. I budget för 2010 har de ekonomiska resultaten
för planperioden till och med 2012 skrivits ned, men är fortfarande positiva.
Revisorerna rekommenderar att kommunen ser över rutinerna för redovisning av exploateringsfastigheter så att redovisningen är rättvisande och att
principerna för värdering utgår från KRL (Kommunala redovisningslagen).
Vi avser att rätta till detta under 2009 (vad är avsett för exploatering och
vad är markreserv).

Även i övrigt ska hänsyn tas till allt väsentligt av de iakttagelser revisionen gör i
rapporten.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Komrev/Maj-Britt Åkerström

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 16
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 111

Dnr KS 09/189

Ansökan om bidrag till verksamhet för handikappsamverkan
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beviljar handikappsamverkan i Krokoms kommun
45.000 kronor, ur befintlig budget, för år 2009.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Ansökan har inkommit från Handikappsamverkan i Krokom om bidrag till
verksamheten med 45.000 kronor för 2009.
Handikappsamverkan fortsätter sitt arbete med att göra kommunen tillgänglig.
Arbetet med att bygga upp nätverk i de olika kommundelarna, som kan
rapportera in vad som behöver förbättras gällande tillgänglighet, fortsätter även
det. Tillgänglighetsarbetet sker i samarbete med Handikappsamverkan
Jämtlands län.
En kanslianställd på 50% finns i verksamheten.
Underlag för beslut
Ansökan inkl budget 2009 dat 24 juni 2009
Verksamhetsberättelse 2008
Revisionsberättelse Handikappsamverkan för år 2008
Yrkanden/förslag
Yttrar sig i ärendet gör Christer Toft, S och Jörgen Blom, V.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Handikappsamverkan i Krokoms kommun
Ekonomienheten för utbetalning
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 17
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 112

Dnr KS 09/190

Kommunal förköpsrätt av fastigheten Krokom Kälen 5:5, Rödöns församling
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att utnyttja kommunal förköpsrätt av
fastigheten Krokom Kälen 5:5 i Rödöns församling då fastighetens läge är
av stor vikt för den framtida utvecklingen av Krokoms samhälle och dess
sammanhängande anordningar.

2

Köpeskilling för fastigheten är fastställd till 700.000 kronor, kommunen
förvärvar fastigheten från säljaren på de villkor som avtalats mellan
säljaren och köparen.

3
Medel tas ur investeringsbudgeten.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Krokoms kommun har sedan tidigare exploaterat området Krokomsporten, för
att säkerställa den framtida utvecklingen av detta område bör Krokoms kommun
förvärva direkt angränsande fastigheter när tillfälle ges med hänsyn till den
framtida utvecklingen som krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning.
Fastigheten Krokom Kälen 5:5 har legat ute till försäljning och Krokoms
kommun har fått en förfrågan i enlighet med förköpslagen huruvida Krokoms
kommun önskar att utnyttja sin förköpsrätt. Fastigheten angränsar direkt mot
kommunens fastigheter vid Krokomsporten och fastighetens läge bedöms
strategiskt viktig för kommunen i den framtida utvecklingen av området och
Krokoms samhälle.
Förköpsrätten innebär att kommunen får förvärva den egendom köpet avser
från säljaren på de villkor som avtalats mellan denne och köparen. Köpeskilling
för fastigheten Krokom Kälen 5:5 är 700.000 kronor.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 3 juli 2009
Kopia på köpekontrakt, daterad 30 juni 2009
Ordförandebeslut 3 juli 2009

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 18
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 112 (forts)

Dnr KS 09/190

Kommunal förköpsrätt av fastigheten Krokom Kälen 5:5, Rödöns församling
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Göte W Swén, M och Evert Fogelberg, Fp.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 19
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 113

Dnr KS 09/191

Lärcentrum, ansökan statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial yrkesutbildning
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar, att i samverkan med övriga kommuner i länet
som så önskar, gemensamt ansöka om statsbidrag för att bedriva yrkesinriktad gymnasial yrkesutbildning. Östersund är den sökande kommunen.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Skolverket aviserar nu möjligheten för kommuner att söka statsbidrag för att
bedriva yrkesinriktad gymnasial yrkesutbildning enligt förordningen 2009:43.
Enskild kommun, kommuner i samverkan eller kommunalförbund kan ansöka
om bidrag.
Våren 2009 lämnades en gemensam ansökan från 6 av 8 kommuner i
Jämtlands län, där Östersund var den sökande kommunen och övriga ingick via
samverkansavtal. Kommunerna i samverkan fick en tilldelning med 63 helårsplatser att fördela, vilket bör anses vara ett gott resultat och en viss inverkan på
detta var den gemensamma ansökan.
Inför årets ansökan kräver Skolverket att ett beslut om ansökan till yrkesvuxplatser beslutas i styrelsen för utbildningen samt att beslutet också innehåller
information om att kommunen ämnar söka i samverkan med annan/andra
kommuner.
Underlag för beslut
Skolverket information 2009-08-18
_____

Kopia

Justerandes signatur

Lärcentrum
Östersunds kommun
Navigator
Gunilla Sundqvist, personalchef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 20
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 114

Dnr KS 09/192

Sammanträdesdagar 2010
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar fastställa föreslagna sammanträdesdagar för
styrelsen samt dess beredning för år 2010.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige föreslås godkänna föreslagna sammanträdesdagar,
för år 2010, för sin del.
_____

Följande sammanträdesdagar föreslås för kommunstyrelsens presidieberedning, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Hänsyn har tagits till vecka 10,
sportlov, vecka 14, påsklov och vecka 44, höstlov.
Presidiet
7 och 26 januari, 2 och 16 februari, 3, 16 och 31 mars, 20 april, 12 och 26 maj,
2 och 23 juni
11, 17 och 24 augusti, 8 och 22 september, 5, 20 och 27 oktober, 3 och 23
november, 1 och 7 december
Kommunstyrelsen
19 januari, 24 februari, 24 mars, 14 april, 5 och 18 maj, 15 juni
1 september, 13 oktober, 17 november och 14 december
Kommunfullmäktiges presidium
25 januari, 12 april, 24 maj, 13 september, 25 oktober och 22 november
Kommunfullmäktige
10 februari, 28 april, 9 juni
29 september, 9 november och 8 december

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 21
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 114 (forts)

Dnr KS 09/192

Sammanträdesdagar 2010
Yrkanden/förslag
Elisabeth Friberg, C, yrkar följande ändringar och tillägg;
Kommunstyrelsens presidium möts den 2 februari istället för den 3 februari.
Ett presidiemöte läggs till den 16 mars. Presidiemötena den 7 och 14 april
stryks och ett möte den 20 april läggs till istället.
Ett möte för kommunstyrelsen läggs till den 14 april.
Elisabeth Friberg, C, föreslår följande mötestider 2010 för kommunfullmäktiges
presidium och 7-grupp;
25 januari, 12 april, 24 maj, 13 september, 25 oktober och 22 november.
Mi Bringsaas, S, yrkar att det läggs till ett extra fullmäktige i planeringen med
anledning av att det är valår.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Mi Bringsaas, S, tilläggsyrkande.
Yttrar sig gör också Christer Toft, S och Owen Laws, Mp.
_____
Kommunstyrelsen ajournerar sig för överläggningar och kaffe klockan 14.3014.50.
_____
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut och det är grundförslaget med tillägg och
ändringar samt tilläggsförslag om ytterligare ett fullmäktigemöte.
Ordförande kommer först att ställa proposition på tilläggsförslaget om ett extra
fullmäktigemöte, bifall mot avslag. Sedan ställer ordförande proposition på
grundförslaget tillsammans med tillägg och ändringar. Propositionsordningen
godkännes.
Efter proposition på tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunstyrelsen
avslår det.
Efter proposition på grundförslaget tillsammans med ändringar och tillägg finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 22
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 114 (forts)

Dnr KS 09/192

Sammanträdesdagar 2010
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation.
_____
Protokollsanteckning från Mi Bringsaas, S och Jörgen Blom, V
Planeringen av nästkommande års sammanträdesdagar ska utgå från
7-gruppen och fullmäktiges presidium. Hänsyn ska i möjligaste mån tas till
skollov och landstingets sammanträdesdagar.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Nämndsekreterare
Kommunfullmäktige
Ulla Eriksson, information

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 23
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 115

Dnr KS 09/194

Utökning av förskoleplatser i Föllinge
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar överföra 100.000 kronor, från kommunstyrelsens förfogandeanslag, till samhällsbyggnadsnämnden för hyra samt anpassning för utökad barnomsorgsverksamhet i Föllinge.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Under våren 2009 har en glädjande och oväntat stor inflyttning av barn i förskoleåldern skett i Föllinge. Det är dels inflyttning från andra kommuner, dels
även omflyttning inom området. De hus som funnits till försäljning har fått nya
ägare. Det finns 47 barn som är placerade eller vill ha plats i förskola. Det innebär att de 34 platserna på Bjärkedalens förskola inte räcker till. Rektor i området
hade för avsikt att klara det tänkta underkott av platserna genom att nyttja den
lokal för förskoleklass/fritidshem som finns i Cederbergsskolan. Det visar sig
dock att antalet barn blir för stort för att kunna dela med fritidshemsbarnen hela
dagen och därför behövs en lokal för att ibland dela upp barngrupperna.
Avsikten är att gemensamt öppna och stänga med fritidshemmet eller
Bjärkedalen, beroende på barnens tider. När fritidsbarnen lämnar lokalen för att
vistas i skolan kan man använda lokalen. När skolan är slut för dagen och
barnen kommer tillbaka till fritids blir lokalerna för trånga och det är då man
behöver ha tillgäng till lägenheten.
Hyra för en lägenhet på Trefaldighetsvägen under tiden 2009-09-01 till
2010-06-30 betingar en kostnad av 4.865 kronor per månad 48.865 kronor samt
hushållsel. Uppsättning av en del kapprumsinredning, uppsättning av staket för
avgränsning, bygglovskostnader mm uppgår enligt kalkyl till 48.000 kronor.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 18 augusti 2009
Ordförandebeslut barn- och utbildningsnämnden 29 juni 2009
Kalkyl för anpassning av barnomsorg Trefaldighetsvägen
Barnchecken har beaktats i ärendet
Yrkanden/förslag
Yttrar sig i ärendet gör Christer Toft, S.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 24
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 116

Dnr KS 08/193

Motion om inrättande av ett politiskt representativt folkhälsoråd
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige avslår motionen om inrättande av ett av fullmäktige
tillsatt politiskt representativt folkhälsoråd, med hänvisning till att
kommunen har påbörjat utvecklandet av ett folkhälsoråd med kunnande
och engagemang som ledstjärna.
_______________

Bakgrund
Stefan Wikén, S och Marina Edfeldt, S vill i motion, daterad den 17 juni 2008,
att kommunen inrättar ett politiskt representativt folkhälsoråd.
Underlag för beslut
Krokoms kommun har genom åren arbetat för en bättre folkhälsa, både internt i
förvaltningarna och externt för kommuninvånarna. Parallellt har det prövats
olika modeller på folkhälsorådens sammansättningar. Olika folkhälsoråd har
byggts upp via politiskt förankrad bas, ibland kompletterat med chefstjänstemän
från berörda förvaltningar som sakkunniga och samordnarfunktion med ansvar
för folkhälsofrågor.
Folkhälsa kan bearbetas i breda perspektiv likväl som man kan avsmalna ett
eller flera områden för att nå snabbare resultat mot riktade grupper. Svårigheten
med förebyggande folkhälsoarbete har varit att behålla fokus och grupperingar
ur ett långsiktigt preventivt perspektiv. För att lyckas med detta i ett vinnande
folkhälsoråd krävs både kunnande och engagemang. Nyckelord från vunna
erfarenheter genom åren i tidigare projekt redovisade i rapporter från Statens
folkhälsoinstitut.
När Krokoms kommun fokuserar på förebyggande arbete inom hälsoområdena
tobak, alkohol och droger bland barn, ungdomar och yngre vuxna samt deras
föräldrar, är det ur ett långsiktigt preventivt perspektiv. Målet är att förskjuta
debuterandet så långt uppåt i ålder det bara är möjligt. För detta krävs ett medvetet och engagerat organisationsbyggande. En vinnande process påbörjades
2008 i kommunen. Fokus är riktat mot att finna motiverade, kunniga och
engagerade personer i ledningsfunktion och på operativ nivå. Det arbetet måste
få ta tid. Just nu har vi ett folkhälsoråd bestående av kommunstyrelsens
presidium och ordföranden i socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden förstärkt med berörda chefstjänstemän och en folkhälsosamordnare.
På sikt kommer vårt folkhälsoråd med säkerhet att förnyas och utvecklas då
men utifrån ledorden kunnande och engagemang före en representativ politisk
uppbyggnad.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 25
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 116 (forts)

Dnr KS 08/193

Motion om inrättande av ett politiskt representativt folkhälsoråd
Yrkanden/förslag
Christer Toft, S, yrkar bifall till motionen.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till motionen.
Propositonsordning
Det finns två förslag till beslut och det är bifall samt avslag till motionen.
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget, avslag mot bifall.
Efter proposition på grundförslaget, avslag mot bifall, finner ordförande att
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige avslå motionen.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppresevation.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 26
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 117

Dnr KS 08/270

Motion om att underlätta för cykeltrafik i Krokoms kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige bifaller motionens två första punkter. Punkten tre
utreds för att sedan återkomma för beslut.
_______________

Bakgrund
Owen Laws, Dmitar Savic och Eivor Comén för Miljöpartiet de gröna i Krokoms
kommun har den 28 oktober 2008 inkommit med en motion om att främja cykeltrafiken i kommunen.
Motionsställarna skriver att länstrafiken i Jämtlands län avser att ansluta sig till
nationella mål om fördubblat resande med kollektivtrafik till år 2020 och att
cykeln är en oerhört viktig del i detta mål.
Att underlätta för cykelåkandet är en oerhört viktig del i arbetet för ett ekologiskt
hållbart samhälle och för ett mera ekologiskt hållbart transportsystem. Det är
också en viktig del av länets turismprofil. Idag är det dock onödigt svårt att ta
med sig cykeln på buss och tåg i Jämtlands län.
Cykeln kan vara ett bra komplement till bussen och genom att underlätta för
cykelåkning kan också göra att fler väljer att åka buss.
En satsning på cykeln ligger i linje med de regionala miljömålen om att
Jämtlands län ska bli en fossilfri region innan år 2050 samt att utsläppen av
växthusgaser per capita ska minska med 50% från 1990 till 2020.
Motionärerna yrkar därför att
*

Krokoms kommun ska medverka till att kombinationsresande
cykel/kollektivtrafik finns som krav i förfrågningsunderlaget i den
kommande upphandlingen av kollektivtrafik

*

Krokoms kommun på olika sätt ska underlätta för sina anställda samt
allmänheten att ta cykeln till och från arbetet

*

Krokoms kommuns leasingbilspark kompletteras med ett lämpligt antal
cyklar/elcyklar utplacerade där behovet finns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 27
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 117 (forts)

Dnr KS 08/270

Motion om att underlätta för cykeltrafik i Krokoms kommun
Underlag för beslut
Bygg- och miljönämnden har i möte den 27 mars 2009 beslutat att ställa sig
bakom motionärernas förslag.
Beredande förslag
Utlåtande daterat den 18 augusti 2009
Bygg- och miljönämnden den 27 mars 2009
Yrkanden/förslag
Cristine Persson, C yrkar att de två första punkterna bifalles samt att punkten
tre utreds för att sedan återkomma för beslut.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Cristine Perssons, C, yrkande.
I övrigt yttrar sig också Owen Laws, Mp, Maria Jacobsson, S och Göte W Swén,
M.
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut och det är grundförslaget samt Cristine Perssons,
C, förslag.
Ordförande kommer att ställa proposition på de två förslagen mot varandra,
bifall mot avslag. Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på de båda förslagen, bifall mot avslag, finner ordförande att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Cristine Perssons,
C, förslag.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 28
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 118

Dnr KS 08/274

Motion om ett nytt sjukhus i Ås
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en översiktlig skiss där en eller fler platser
i Åsbygden föreslås som utbyggnadsområde för nytt länssjukhus.
Materialet skall utformas som en vision och utgöra en del av det
arbetsmaterial som landstinget för närvarande samlar för att långsiktigt se
över frågan om sjukhusets framtida lokalisering.

2

Samverkan, i placering av nytt sjukhus, sker med Landstinget.
_______________

Bakgrund
Judith Hult, S och Owen Laws, Mp, har lämnat in motion till kommunfullmäktige.
Motionen behandlar frågan om lokalisering av ett nytt länssjukhus.
I motionen framhåller man Ås-området som en spännande plats för ett nytt
sjukhus med den vackra miljö som erbjuds. Platsen har fördelar med tanke på
möjlighet till bra kommunikationer och tillgång till rekreation i vackra omgivningar.
”Tillgång till vackra gångvägar i landskapet och möjlighet att få en för ett
sjukhus helt unik utsikt över odlingar, sjö och fjäll i en luft som sannolikt är
Europas renaste.”
Kommunen har 2009-08-18 kontaktats av Landstinget. Landstinget har
föreslagit kommunen att skissa några visioner angående en ny lokalisering av
sjukhus i Jämtland. Utredningen ligger i ett mycket tidigt skede och ett
eventuellt ianspråktagande av mark för sjukhusändamål ligger 20-30 år framåt i
tiden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att se över lokalisering av ett nytt
sjukhus.
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till motionen.
Christer Toft, S, yrkar bifall till motionen samt tilläggsyrkar att samverkan sker
med Landstinget gällande placeringen av sjukhuset.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Christer Tofts, S, tilläggsyrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 29
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 118 (forts)

Dnr KS 08/274

Motion om ett nytt sjukhus i Ås
Judith Hult, S, yrkar bifall till motionen samt bifaller Christer Tofts, S,
tilläggsyrkande.
Maria Söderberg, C, bifaller Jörgen Bloms, V, yrkande om att bifalla motionen.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som är grundförslaget, samt två tilläggsyrkanden.
Ordförande kommer först att ställa proposition på tilläggsyrkandet om
samverkan med Landstinget och sedan proposition på grundförslaget med
tillägget om att bifalla motionen. Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på tilläggsyrkandet, bifall mot avslag finner ordförande att
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige bifalla det.
Efter proposition på grundförslaget med tilläggsyrkande om att bifalla motionen,
bifall mot avslag, finner ordförande att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige
bifalla det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 30
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 119
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
Dnr KS 09/057
Listor över färdtjänstbeslut 090601-090630

1

Dnr KS 09/064
Tillförordnad kommunchef, firmatecknare och
beslutsattestant under kommunchefens ledighet
1 juli – 4 augusti 2009

2

Dnr KS 09/068
Föreningsbidrag 2009 – FMN Östersund (Föräldraföreningen mot narkotika)

3

Dnr KS 09/164
Uppta lån med tillhopa 40.000.000 sek från
Kommuninvest

4

Dnr KS 09/165
Extra bidrag till Åsbygdens ridskola

Dnr KS 09/176
5
Ramavtalslista för gemensamma upphandlingar
som genomförs via Upphandlingskontoret
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Färdtjänsthandläggare

Kommunchef

Folkhälsosamordnare

Ekonomichef

Kommunalråd

Kommunchef

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 31
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 120
Meddelanden
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

2

3

Dnr 3
Länsstyrelsen Jämtlands län: 090615, upphävande av skydd för
landskapsbilden
Dnr 14
Vägverket: 090624, ansökan om medfinansiering (f.d. statsbidrag) för år
2010 till trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på det kommunala vägnätet,
regionala kollektivtrafikåtgärder samt åtgärder för tillgänglighet till
kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning
Dnr 22
Bygg- och miljöchef Anna Holmer: 090622, yttrande till Svenska Kraftnät
ang förlängning av nätkoncession för befintlig 220 kV kraftledning
Järpströmmen-Midskog och Midskog-Krångede, anl nr 8100 BY, Dnr
2009/58

4

Handikapprådet: 090526, sammanträdesprotokoll

5

Dnr 23
Sveriges Kommuner och Landsting: 090513, pressmeddelande –
bekymmersamt läge för kommuner och landsting

6

Sveriges Kommuner och Landsting: 090515, styrelsens beslut nr 5 –
överenskommelse mellan staten och SKL om Plattform för evidensbaserad praktik i socialtjänsten

7

Kommunförbundet Jämtlans län: 090610, regionalt skoldatatek i Jämtlands
län – fortlevnad, utveckling och finansiering

8

Sveriges Kommuner och Landsting: 090703, tillsammans för en tydlig och
stark arbetsgivarorganisation

9

Sveriges Kommuner och Landsting: 090703, vad kostar verksamheten i
din kommun? Bokslut 2008

10

Justerandes signatur

Dnr 25
Regeringskansliet, kulturdep: 090629, information om Sveriges nya
språklag

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 32
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 120 (forts)
Meddelanden

11

Dnr 28
Regeringen, miljödep: 090716, regeringsbeslut till Europeiska
gemenskapernas kommission – redovisning till EUK med förslag på nya
områden och förslag till ändringar av tidigare föreslagna områden för
bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter

12

Bräcke kommun: 090429, protokollsutdrag kf § 11 – upplösande av Östra
Jämtlands Kommunalförbund (ÖJK)

13

Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund: 090520, direktionsprotokoll

14

Jämtlands Gymnasieförbund: 090525, protokollsutdrag § 34 –
handlingsprogram för att minska kostnaderna 2009

15

Jämtlands Gymnasieförbund: 090525, protokollsutdrag § 35 – kostpolicy
för Jämtlands Gymnasium

16

Boverket: 090526, framgångsfaktorer för översiktsplanering

17

VA-chef Kenth Blom: 090527, svar till Ingvar Staaf, Östersund, ang
klargörande av ändrad schablonförbrukning för Fjällbyn 1:234

18

STIM: 090527, ang användning av arbetsplatsmusk

19

Länsstyrelsen Västerbotten: 090528, ny modell för samverkan

20

Drogkampen: 090529, ang Drogkampen 2009

21

Globaliseringsrådet: 090601, slutrapport – Globaliseringsformer för 40
miljarder ska stärka svenska konkurrenskraften

22

Ingvar Staaf, Östersund: 090602, önskan om klargörande av
schablonberäkning av vattenförbrukning fastighet Fjällbyn 1:234

23

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS: 090612, vill du veta vad som
engagerar och berör invånarna i din kommun?

24

Svenska ESF-rådet: 090612, information om processtöd

25

Räddningstjänsten Norra Jämtland: 090625, delegering förbundschef

26

Läkemedelsverket, inspektionsenh: 090630, nikotinläkemedel förändringar
fr o m 1 juli 2009

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 33
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 120 (forts)
Meddelanden

27

Dnr 28
Socialstyrelsen: 090701, info ang socialtjänstens stöd till personer som
vårdar och stödjer närstående

28

Arbetskraften i Frostvikens församling: 090720, kyrkprojektet

29

Föreningen svenskt Landskapsskydd, SLF: 090803, brev ang
vindkraftverk

30

Röda korset m flera: 090806, rättigheter för alla – seminariedag om
mångfald och mänskliga rättigheter med fokus på migranter

31

Dnr KS 08/004
Länsstyrelsen Jämtlands län: 090602, beslut ang fördelning av statsbidrag
avseende verksamhet med personliga ombud för personer med psykiska
funktionshinder

32

Dnr KS 09/005
Polismyndigheten: 090610, 090714, 090715 – tillstånd enl ordningslagen
(1993:1617) att använda skjutbana

33

Dnr KS 09/052
Länsstyrelsen Jämtlands län: 090526, regionalt tillväxtprogram för
Jämtlands län

34

Dnr KS 09/058
Inlandskommunerna ekonomisk förening, IEF: 090602, uttalande från
Inlandstinget i Storuman

35

Dnr KS 09/062
Skatteverket: 090713, meddelande ang ändrat namn och säte för
Jämtidrottshallen i Ås AB

36

Dnr KS 09/062
Bolagsverket: 090713, registreringsändringar för Jämtidrottshallen i Ås AB

37

Dnr KS 09/065
Östersunds kommun: 090609, ägardirektiv för Jämtkraft AB

38

Justerandes signatur

Dnr KS 09/072
Länsstyrelsen Jämtlands län:090604, protokoll för bygdeändamål i
Jämtlands län, bygdeavgiftsmedel

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Sida 34
2 september 2009

Kommunstyrelsen

Ks § 120 (forts)
Meddelanden

39

40

Dnr KS 09/072
Länsstyrelsen Jämtlands län:090605, protokoll för bygdeändamål i
Jämtlands län, bygdeavgiftsmedel
Dnr KS 09/087
Föräldrar Västbygden: 090611, ang skolnedläggning i Hov/Västbygden

41

Dnr KS 09/099
Strömsunds kommun: 090616, protokollsutdrag § 174 – finansiering av
vård- och omsorgscollege i Jämtlands län

42

Dnr KS 09/106
Länsstyrelsen Dalarnas län: 090717, beslut till Länsstyrelsen Jämtlands
län ang tillstånd till allmän kameraövervakning

43

Dnr KS 09/108
Länsstyrelsen Jämtlands län: 090603, remissyttrande till Sametinget ang
Sametingets förslag till områden av riksintresse för rennäringen i
Jämtlands län

44

Dnr KS 09/124
Socialnämnden: 090622, protokollsutdrag § 70, ekonomisk uppföljning
efter fem månader 2009

45

Dnr KS 09/139
Socialnämndens arbetsutskott: 090526, protokollsutdrag § 11, utredning
ang lagen om valfrihetssystem – LOV

46

Dnr KS 09/139
Socialstyrelsen: 090702, fördelning av stimulansmedel 2009

47

Dnr KS 09/150
Kommunrevisorerna: 090603, granskning av kommunstyrelsens protokoll
2009

48

Dnr KS 09/151
Kommunrevisorerna: 090603, granskning av nämndernas
ärendehantering

49

Justerandes signatur

Dnr KS 09/175
Naboer AB: 090701, årsredovisning 2008

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 35
2 september 2009

Ks § 120 (forts)
Meddelanden
Dnr KS 09/177
50 Länsstyrelsen Jämtlands län: 090605, skrivelse till Jämtlands läns
landsting avseende länssamordnare
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

