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Sammanträdesdatum

23 mars 2011
Plats:

Almdalen, Apotekshuset, Krokom

Datum och tid:

23 mars 2011, kl 08.30-15.00

Beslutande:

Maria Söderberg, C, ordf
Göte W Swén, M
Rolf Lilja, S
Cristine Persson, C, tjg ers för Ulf Jonasson, C
Mikaela Munck af Rosenschöld, C
Owen Laws, Mp
Agneta Gabrielsson, Fp
Kjell Sundholm, Kd, tjg ers för Anne Catrine Hedman, Kd
Yvonne Rosvall, S, tjg ers för Maria Jacobsson, S
Christer Toft, S
Katarina Rosberg, S, tjg ers för Eva Handmark, S
Mi Bringsaas. S, tjg ers för Stefan Wikén, S
Jörgen Blom, V
Ola Skyllbäck, kommunchef
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare
Lisa Sallin, M, ej tjg ers
Eva Ljungdahl, Mp, ej tjg ers
Jonne Danielsson, Fp, ej tjg ers

Övriga
deltagande:

Utses att justera:

Mikaela Munck af Rosenschöld och Jörgen Blom

Justeringens
plats och tid:

Kommunhuset, Krokom, torsdagen den 31 mars 2011

Underskrifter

Sekreterare:

.................................................
Anette Lihuvudh

Paragrafer:

34-46

Ordförande:

………………………………….
Maria Söderberg

Justerande:

………………………………….. …………………………..
Mikaela Munck af Rosenschöld Jörgen Blom
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Övriga deltagare:
Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

23 mars 2011

Utses att justera
Plats och tid för
justeringar
Datum för anslags
uppsättande:

Underskrifter

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift:

Justerandes signatur

1 april 2011

Sista dag för
överklagan

Sekreterare

_______________________________

Ordförande

__________________________________________________________

Justerare

__________________________________________________________

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen
Anette Lihuvudh
……………………………………...............

Paragraf

21 april 2011

Utdragsbestyrkande

______________

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2011

Ks § 34

Sida
2

Dnr KS 2011-000038

Informationsärenden
*

Kommunstyrelsen informeras om upphandlingsorganisationen.
Informerar gör Karin Näslund som är upphandlingssamordnare,
kontaktperson mot upphandlingskontoret och deras ramavtalsupphandling samt även upphandlare för kommunens specifika
upphandlingar. Med och informerar är också Kurt-Olov Göransson,
politiskt vald ledamot i den Gemensamma upphandlingsnämnden.
*
Årsredovisning 2010, Björn Torbjörnsson, ekonomichef och Hans Morén,
ekonom
*
Regional kollektivtrafikmyndighet och Bussgods, skriftligt
*
Obligatoriska nyckeltal, skriftligt
_____
Kommunstyrelsen börjar med partigruppmöten klockan 08.30-10.00, inklusive
fikarast
Informationerna klockan 10.00-11.40
Beslut klockan 11.40-12.00
Ajournering för lunch klockan 12.00-13.00
Beslut klockan 12.00-15.00 inklusive fikarast
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2011

Ks § 35

Sida
3

Dnr KS 2010-000027

Alsens Bygdegård, ansökan om stöd till allmänna samlingslokaler
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av Boverkets tillstyrkan av
ansökan, att bidra med 1.500.096 kronor fördelat på tre år.

2

Medel tas ur konto för projektfinansiering.
______________________________

Underlag för beslut
Alsens Bygdegård ansöker hos Boverket om stöd till allmänna samlingslokaler.
För att få det statliga bidraget krävs att kommunen går in och bidrar med 30%
av den totala investeringskostnaden. Det innebär ett bidrag med 1.500.096
kronor från kommunen. Den totala kostnaden för investeringen beräknas till
5.000.320 kronor. Det statliga bidraget beräknas till 2.500.160 kronor.
Beredande förslag
Kommunstyrelsens presidium 21 februari 2011
Kommunstyrelsens presidium 7 mars 2011
Kommunstyrelsens presidium 14 mars 2011
Yrkanden
Yttrar sig gör Christer Toft, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen, under
förutsättning av Boverkets tillstyrkan av ansökan, att bidra med 1.500.096
kronor fördelat på tre år.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Alsens Bygdegård
Hans Morén, ekonom
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2011

Ks § 36

Sida
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Dnr KS 2011-000006

Västbygdens byalag, ansökan om stöd till allmänna samlingslokaler
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beviljar medel med 155.000 kronor under två
förutsättningar och dessa är att
* Boverket tillstyrker den förnyade ansökan som inkom den
21 mars 2011
* Åtgärderna i samlingslokalen inte innebär ökad hyreskostnad för
Krokoms kommun.

2

Medel tas ur förfogandeanslaget.
____

Underlag för beslut
Västbygdens byalag ansöker, i förnyad ansökan, hos Boverket om stöd till
allmänna samlingslokaler för installation av automatisk dörröppnare i entrén
och hiss till övervåningen för att göra Kluksgården och dess bibliotek tillgängligt
för personer med funktionsnedsättning. För åtgärderna kan Boverket bevilja
100% upp till 200.000 kronor. Den totala kalkylen ligger på 394.000 kronor.
Västbygden står själva för 20% det vill säga 38.800 kronor. Då återstår 155.000
kronor som nu Västbygdens byalag ansöker om, i bidrag, från Krokoms
kommun.
Ansökan till Boverket med en mer genomgripande renovering och ombyggnad
av Kluksgården kommer Västbygdens byalag vänta med i minst ett år.
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till den nya ansökan.
Yttrar sig gör också Cristine Persson, C, Maria Söderberg, C, Christer Toft, S
och Mikaela Munck af Rosenschöld, C.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2011

Ks § 36 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000006

Västbygdens byalag, ansökan om stöd till allmänna samlingslokaler
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som föreslår kommunstyrelsen bevilja 155.000
kronor under förutsättning av att
* Boverket tillstyrker den förnyade ansökan som inkom den 21 mars 2011
* Åtgärderna i samlingslokalen inte innebär ökad hyreskostnad för Krokoms
kommun.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Västbygdens byalag
Hans Morén, ekonom

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2011

Ks § 37

Sida
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Dnr KS 2011-000081

Mitt Skandinaviskt regionprojekt fortsättning i fas 2, 2012-2014
Kommunstyrelsens beslut
1

Krokoms kommun godkänner att styrgruppen för Mitt Skandinaviska
regionprojektet utarbetar ett förslag till projektansökan för en fas 2
innehållande även ett förslag till finansiering.

2

Krokoms kommunstyrelse kommer att behandla projektansökan med
finansieringsplan senast den 23 maj 2011.
___

Bakgrund
Kjell Schive och Tommie Jirhed projektledare för Mittskadinaviskt regionprojekt
presenterade nuläget för projektet för kommunstyrelsen den 14 februari. Efter
det mötet har Styrgruppen sammanträtt och är beredd att gå vidare med en ny
projektansökan till Interreg om samtliga kommuner säger ja.
Krokoms kommun konstaterar att Mittskandinaviska regionprojektets arbete
med samhällsutveckling och gränshinder är ett långsiktigt arbete och att
uppnådda resultat under de första två åren uppfyller förväntningarna i
utvecklingsprojektet.
För att säkerställa full effekt av de resurser som har anslagits i projektets första
fas, 2009-2011, är det nödvändigt att gå vidare med en fortsättning i en
projektfas 2, 2012-2014.
Beredande förslag
Protokoll från möte, Mitt Skandinaviskt regionprojekt, 17 februari 2011
Kommunstyrelsens presidium 14 mars 2011
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V och Owen Laws, Mp.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2011

Ks § 37 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000081

Mitt Skandinaviskt regionprojekt fortsättning I fas 2, 2012-2014
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun
godkänner att styrgruppen för Mitt Skandinaviska regionprojektet utarbetar ett
förslag till projektansökan för en fas 2 innehållande även ett förslag till
finansiering. Krokoms kommunstyrelse kommer att behandla projektansökan
med finansieringsplan senast den 23 maj 2011.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kjell Shive och Tommie Jirhed, projektledare
Kommunstyrelsens presidieberedning

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2011

Ks § 38

Sida
8

Dnr KS 2011-000123

Nytt uttalande mot undersökning, prospektering och brytning av uran i Krokoms
kommun
___
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige uttalar som sin uppfattning och vilja att undersökningstillstånd, prospektering och brytning av uran inte ska beviljas i
Krokoms kommun.

Kommunstyrelsens beslut
1

Alltid överklaga ärenden gällande uranprospektering och uranundersökningstillstånd, som också tidigare har gjorts utifrån det uttalande som
gjordes i kommunfullmäktige den 8 juni 2005 samt beslut i
kommunstyrelsen den 5 december 2007.

2

Kommunstyrelsens ordförande ges mandat att föra kommunens talan vid
överklagan av ärenden gällande uranprospektering och undersökningstillstånd.
___
___

Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges möte den 23 februari 2011 initierade Maria Söderberg,
C, kommunstyrelsens ordförande, att med anledning av ny mandatperiod förnya
fullmäktiges uttalande mot undersökning, prospektering och brytning av uran i
Krokoms kommun.
Ända sedan uranfyndigheten upptäcktes I Lilljuthatten har de boende i området
känt stor oro över vilka konsekvenser det kan få för miljö, livsbetingelser samt
turism- och samenäringarna. Många möten med boende och företagare i
området har genomförts och redan 2005 antog kommunfullmäktige ett
uttalande mot uranbrytning i kommunen efter ett förslag från
Socialdemokraterna och Centerpartiet.
Sedan dess har ett antal undersökningstillstånd utfärdats och provborrningar
genomförts på flera ställen i området. Med anledning av de ökade aktiviteterna i
området och att vi nu gått in i en ny mandatperiod är det dags att anta ett nytt
uttalande från kommunfullmäktige i Krokoms kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Ks § 38 (forts)
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Dnr KS 2011-000123

Nytt uttalande mot undersökning, prospektering och brytning av uran i Krokoms
kommun
___
Beredande förslag
Kommunstyrelsens presidium 14 mars 2011
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till det gemensamma förslaget.
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till det gemensamma förslaget.
Yttrar sig gör också Mi Bringsaas, S och Maria Söderberg, C.
Propositionsordning
Det finns ett gemensamt förslag från alla partier i kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige uttala sin uppfattning och vilja att undersökningstillstånd, prospektering och brytning av uran inte ska beviljas i Krokoms
kommun.
Det finns också förslag om att kommunstyrelsen beslutar att alltid överklaga
ärenden gällande uranprospektering och uranundersökningstillstånd, som
också tidigare har gjorts utifrån det uttalande som gjordes i kommunfullmäktige
den 8 juni 2005 samt beslut i kommunstyrelsen den 5 december 2007.
Kommunstyrelsens ordförande ges mandat att föra kommunens talan vid
överklagan av ärenden gällande uranprospektering och undersökningstillstånd.
Efter proposition på förslagen finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
dessa.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2011

Ks § 39

Sida
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Dnr KS 2009-000137

Samiskt förvaltningsområde, bildande av samrådsgrupp
Kommunstyrelsens beslut
1

Samrådgruppen med representanter från kommunen och den samiska
befolkningen består av
en representant för barn och utbildningsförvaltningen
en representant för socialförvaltningen
en representant för övrig kommunförvaltning
en ordinarie politisk representant samt en ersättare
fem representanter för den samiska befolkningen

2

Samråd sker minst fyra gånger per år och samrådsgruppen har mandat att
fatta beslut om bidrag till insatser upp till ett halvt prisbasbelopp enligt
handlingsplanens budget (stadsbidrag 750 tkr).

3

Ersättning betalas i enlighet med bilaga 3, § 5 i ”Bestämmelser om
ersättning till kommunalt förtroendevalda i Krokoms kommun” för samer
som deltar i samråd. Ersättning för resekostnader utges med belopp per
kilometer enligt de grunder som gäller för kommunens arbetstagare enligt
de kommunala bilersättnings- och traktamentsavtalen.

Bakgrund
Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till
inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med
representanter för minoriteterna i sådana frågor.
I arbetet med handlingsplanen har information lämnats till samebyarna den 10
januari 2011 vid ett möte i Krokom. Två öppna möten har därefter hållits i Änge
och Rötviken den 16 respektive 21 februari. Syftet har varit att informera om
lagen och att finna lämpliga former för framtida samråd i mer systematisk form.
Företrädare för Krokoms kommun har därtill deltagit vid flera seminarier och
möten om minoritetsreformen. Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum, anordnade
tillsammans med kommunerna i Jämtlands län seminariet ”Samerna, språket
och samhället” den 31 mars 2010. Sametinget arrangerade en temakonferens i
Luleå den 24 februari 2011.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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23 mars 2011
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Dnr KS 2009-000137

Samiskt förvaltningsområde, bildande av samrådsgrupp
Överläggningar har skett även med Gaaltije och visst samarbete har inletts med
andra kommuner i länet.
Under våren ska en samrådsgrupp bildas med företrädare för samerna,
politiken samt berörda förvaltningar. Samrådsgruppen
- bereder och föreslår fördelning av de medel som står till förfogande,
- har delegation för yttranden i frågor som berör dem,
- har förslagsrätt till kommunstyrelsen,
- har rätt att fatta beslut om bidrag till insatser enligt handlingsplanen, samt
- föreslå revidering av handlingsplanen enligt en fastställd ordning.
Samrådsgruppen träffas fyra gånger per år. Det är av största vikt att ersättning
betalas för sammanträdet samt för resa för medlemmar som företräder samer.
Ersättningen betalas i enlighet med bilaga 3, § 5 i ”Bestämmelser om ersättning
till kommunalt förtroendevalda i Krokoms kommun”. Ersättning för
resekostnader utges med belopp per kilometer enligt de grunder som gäller för
kommunens arbetstagare enligt de kommunala bilersättnings- och
traktamentsavtalen. Samtliga ersättningar betalas ur stadsbidraget.
Samrådsgruppens sammansättning utgår från att representanter från den
samiska befolkningen skall vara i majoritet. Krokoms kommun har ett särskilt
ansvar att främja samernas rättigheter när det gäller språk och kulturella
identitet vilket gör att en politisk representation i samrådsgruppen har betydelse
för arbetet framåt.
Berörda förvaltningar ska utforma en egen aktivitetsplan som svarar mot de mål
och åtgärder som anges i handlingsplanen.
Om handlingsplanen samt aktivitetsplanernas tilldelning av medel fattas beslut
en gång per år i kommunstyrelsen. Beslut om detta fattas i samband med att
handlingsplanen antas i juni 2011.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 4 mars 2011
Bilaga 3 ”Bestämmelser om ersättning för kommunalt förtroendevalda i
Krokoms kommun”

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2009-000137

Samiskt förvaltningsområde, bildande av samrådsgrupp
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Cristine Persson, C, Maria Söderberg, C, Mikaela Munck af
Rosenschöld, C, Rolf Lilja, S, Jörgen Blom, V, Owen Laws, Mp, Kjell
Sundholm, Kd, Göte W Swén, M och Christer Toft, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag som förslår Krokoms kommun besluta att samrådgruppen
med representanter från kommunen och den samiska befolkningen består av
en representant för barn och utbildningsförvaltningen
en representant för socialförvaltningen
en representant för övrig kommunförvaltning
en ordinarie politisk representant samt en ersättare
fem representanter för den samiska befolkningen
Samråd sker minst fyra gånger per år och samrådsgruppen har mandat att fatta
beslut om bidrag till insatser upp till ett halvt prisbasbelopp enligt handlingsplanens budget (statsbidrag 750 tkr).
Ersättningen betalas, i enlighet med bilaga 3, § 5 i ”Bestämmelser om
ersättning till kommunalt förtroendevalda i Krokoms kommun”, för samer som
deltar i samråd. Ersättning för resekostnader utges med belopp per kilometer
enligt de grunder som gäller för kommunens arbetstagare enligt de kommunala
bilersättnings- och traktamentsavtalen.
Efter proposition på förslagen finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
dessa.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Sara Strandberg, administrativ chef
Lönekontoret
Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Kommunstyrelsens presidium

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2011

Ks § 40

Sida
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Dnr KS 2011-000103

Årsredovisning 2010
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2010.

Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar, att som en del av bokslutet 2010, öronmärka
27 mkr av 2010 års resultat/eget kapital till framtida pensionsutbetalningar.

2

Kommunstyrelsen påminner samtliga nämnder, inför kommande
årsredovisningar, om kravet att i redovisningen redogöra för hur man
arbetat med barnchecken, i samband med beslut under året.

3

Kommunchef Ola Skyllbäck får i uppdrag att, inför nästa års arbete med
årsredovisningen, utarbeta en tidplan för att varje nämnd ska ha hunnit
beslutat eller gått igenom sin egen årsredovisning innan den kommer till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, för beslut.
______

Bakgrund
Kommunens årsredovisning för 2010 har upprättats och överlämnas nu till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Revisionens granskning sker under perioden fram till utskick av handlingar till
fullmäktigesammanträdet den 4 maj 2011.
Av årsredovisningen framgår att Krokoms kommuns resultat år 2010 är +47,0
mkr. Med anledning av det höga resultatet och kopplat till det stora
pensionsåtagande kommunen har, föreslås att en del av resultatet för 2010
öronmärks till framtida pensionsutbetalningar.
Kommunfullmäktige har i beslut vid sammanträde den 8 december 2010 sagt
följande:
”Nyttjande av 2010 års överskott, utöver 2%, tas upp till särskild
prövning i kommunstyrelsen för övervägande av hur stor del av
överskottet som ska avsättas till pensionsskulden. Det görs innan
bokslutet låses.” 2% överskott motsvarar 18 mkr i 2010 års nivå.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2011

Ks § 40 (forts)
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Dnr KS 2011-000103

Årsredovisning 2010
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 16 mars 2011
Årsredovisning 2010
Yrkanden/förslag
Mi Bringsaas, S, vill i förslag att kommunstyrelsen påminner samtliga nämnder,
inför kommande årsredovisningar, om kravet att i redovisningen redogöra för
hur man arbetat med barnchecken, i samband med beslut under året.
Maria Söderberg, C, föreslår att kommunchef Ola Skyllbäck får i uppdrag att,
inför nästa års arbete med årsredovisningen, utarbeta en tidplan för att varje
nämnd ska ha hunnit beslutat eller gått igenom sin egen årsredovisning innan
den kommer till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, för beslut.
Yttrar sig gör också Cristine Persson, C och Rolf Lilja, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
årsredovisning 2010. I grundförslaget föreslås också kommunstyrelsen besluta,
att som en del av bokslutet 2010, öronmärka 27 mkr av 2010 års resultat/eget
kapital till framtida pensionsutbetalningar. Till grundförslaget har tillkommit två
tilläggsyrkanden. Det första yrkandet föreslår att kommunstyrelsen påminner
samtliga nämnder, inför kommande årsredovisningar, om kravet att i
redovisningen redogöra för hur man arbetat med barnchecken, i samband med
beslut under året. Det andra yrkandet föreslår att kommunchef Ola Skyllbäck
får i uppdrag att, inför nästa års arbete med årsredovisningen, utarbeta en
tidplan för att varje nämnd ska ha hunnit beslutat eller gått igenom sin egen
årsredovisning innan den kommer till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, för beslut.
Ordförande kommer först att ställa proposition på grundförslagen och sedan
ställs proposition på tilläggayrkandena.
Propositionsordningen godkännes.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2011

Ks § 40 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000103

Årsredovisning 2010
Efter proposition på grundförslagen finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller dessa.
Efter proposition på Mi Bringsaas, S, yrkande finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
Efter proposition på tilläggsyrkande om uppdrag till kommunchef Ola Skyllbäck
finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
Ola Skyllbäck, kommunchef
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Nämnderna

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2011

Ks § 41

Sida
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Dnr KS 2010-000204

Certifiering av kommunal skog, revidering av skogsbrukspolicyn, förvaltning av
skogsfastigheter
___
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige antar den reviderade skogsbrukspolicyn med följande
ändring och tillägg
* Under punkt 5, Jakt, i policyn läggs följande mening till
“Småviltjakt upplåtes genom dagkortsförsäljning”.
* Sista meningen under punkt 8, Certifiering, stryks.
____

Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2 september 2008, § 47, att föreslå
kommunfullmäktige att anta upprättad skogsbrukspolicy. Ärendet
återremitterades av kommunfullmäktige den 29 april 2009, bland annat för att
typ av certifiering skulle utredas.
Efter revidering beslutade samhällsbyggnadsnämnden den 25 och 26 maj
2010, § 37, att föreslå kommunfullmäktige att anta skogsbrukspolicyn.
Kommunfullmäktige beslutade den 1 september 2010 att återremittera ärendet
för vissa klargöranden.
Skogsbrukspolicyn har reviderats igen.
Beredande förslag
Samhällsbyggnadsnämnden den 31 augusti 2010, § 62
Kommunstyrelsens presidieberednings förslag den 22 september 2010
Styrande dokument, förvaltning av skogsfastigheter 23 januari 2011
Samhällsbyggnadsnämnden 8 februari 2011
Kommunstyrelsens presidieberednings förslag den 7 mars 2011
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar under punkt 5, Jakt, i policyn att följande tillägg görs
“Småviltjakt upplåtes genom dagkortsförsäljning”.
Maria Söderberg, C, yrkar att sista meningen under punkt 8, Certifiering, stryks.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2011

Ks § 41 (forts)

Sida
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Dnr KS 2010-000204

Certifiering av kommunal skog, revidering av skogsbrukspolicyn, förvaltning av
skogsfastigheter
___
Yttrar sig gör också Owen Laws, Mp, Mi Bringsaas, S, Jörgen Blom, V och Göte
W Swén, M.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta den
reviderade skogsbrukspolicyn. Till det har kommit ett tilläggsyrkande samt ett
ändringsyrkande.
Ordförande ställer först proposition på tilläggsyrkandet samt ändringsyrkandet
och sist proposition på policyn i övrigt.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på tilläggsyrkandet om att lägga till meningen “Småviltjakt
upplåtes genom dagkortsförsäljning” under punkten 5, Jakt, finner ordförande
att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter proposition på ändringsyrkandet om att stryka sista meningen under
punkten 8, Certifiering, finner ordförande att kommunstyrlsen bifaller det.
Efter proposition på policyn i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller den.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2011

Ks § 42

Sida
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Dnr KS 2011-000079

Inrättande av Rådet för folkhälsa, barnkonventions- och brottsförebyggande
arbete
______
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar inrätta ett Råd för folkhälsa, barnkonventionsoch brottsförebyggande arbete.

2

Rådet samordnar kommunens övergripande folkhälsoarbete, barnkonventionsarbete samt “Mobilisering mot droger” och brottsförebyggande verksamhet.

3

Rådet lyder direkt under kommunstyrelsen och består av 3 ledamöter
(varav en ordförande) och 3 ersättare, samt en chefstjänsteman från barnoch utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, bygg- och miljöavdelningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Övriga samhällsaktörer
deltar utifrån påkallat behov.

4

Folkhälsosamordnare är huvudtjänsteman och sammankallande.

5

Uppföljning och återrapport sker till kommunstyrelsen i februari 2012.

Bakgrund
Krokoms kommun blev utsedd till bästa barnkommun tre år i rad under mitten
av 2000-talet. Från 2008 har det förebyggande arbetet kring ANDT-frågorna
(alkohol, narkotika, doping och tobak) aktualiserats och utvecklats genom
länets “Mobilisering mot droger” och brottsrelaterad verksamhet i syfte att stödja
verksamhet kring barn och unga samt deras föräldrar. Ett samverkansavtal
mellan polismyndigheten och kommunen är nyligen undertecknat. Inom länet är
vi på väg att ta fram en övergripande folkhälsopolicy som ska ligga till grund för
kommunens och länets folkhälsoarbete.
De olika verksamhetsområdena fokuserar alla på målgrupperna barn, unga,
yngre vuxna och deras föräldrar samt äldre över 65 år. Genom att stärka
samverkan kring frågor som rör målgrupperna, ökar genomslaget för initierade
aktiviteter och det långsiktiga preventiva arbetet stärks.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2011

Ks § 42 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000079

Inrättande av Rådet för folkhälsa, barnkonvention och brottsförebyggande
arbete
______
Underlag för beslut
Förslag Rådet för folkhälsa, barnkonventions- och brottsförebyggande arbete,
2011-03-03
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar bifall grundförslaget.
Maria Söderberg, C, yrkar om uppföljning och återrapport till kommunstyrelsens
februarimöte 2012.
Yttrar sig gör också Owen Laws, Mp, Maria Söderberg, C, Mikaela Munck af
Rosenschöld, C, Cristine Persson, C och Mi Bringsaas, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, och till det har tillkommit ett yrkande om
återrapportering till kommunstyrelsen.
Ordförande kommer först att ställa proposition på grundförslaget och sedan på
tilläggsyrkandet.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter proposition på tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Owen Laws, ordförande i Rådet för folkhälsa
Rolf Pehrsson, folkhälsosamordnare
Kommunstyrelsens presidieberedning

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2011

Ks § 43

Sida
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Dnr KS 2011-000047

Revisorernas förstudie ”Långsiktig personalförsörjning”
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen har tagit del av förstudien och har inget att tillägga.
____

Underlag för beslut
Kommunen har i PM, från revisorerna, fått förstudie för ”Långsiktig
personalförsörjning”. Styrelsen ges möjlighet att yttra sig i förstudien.
Beredande förslag
Kommunstyrelsens presidium 21 februari 2011
Propositionsordning
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Revisorerna
PwC

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2011

Ks § 44

Sida
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Dnr KS 2011-000032

Valärenden
Kommunstyrelsens beslut
1

Till Kommuninvests föreningsstämma väljs Göte W Swén, M, som ombud.

2

Till Ideella föreningen för bildande av Region MittSverige väljs Håkan
Larsson, C, som ombud och till ersättare för ombudet väljs Rolf Lilja, S.

3

Till ledamöter och ersättare i Rådet för folkhälsa, barnkonventions- och
brottsförebyggande arbete väljs
Ledamöter
Owen Laws, Mp, ordf
Ingela Rönnestrand, M
Christer Toft, S

4

Ersättare
Karin Wallén, C
Cristine Persson, C
Jörgen Blom, V

Till kontaktperson för Mineraljakten väljs Mi Bringsaas, S.

Kommunstyrelsen har vid dagens möte att ta ställning till följande val
Val av ombud till Ideella föreningen för bildande av Region MittSverige
Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma
Val av ledamöter till Rådet för folkhälsa, barnkonventions- och
brottsförebyggande arbete
Val av kontaktperson till Mineraljakten
_____
Till Kommuninvests föreningsstämma föreslås Göte W Swén, M, som ombud.
Till Ideella föreningen för bildande av Region MittSverige föreslås Håkan
Larsson, C, som ombud och till ersättare för ombudet föreslås Rolf Lilja, S.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2011

Ks § 44 (forts)

Dnr KS 2011-000032

Valärenden
Till ledamöter och ersättare i Rådet för folkhälsa, barnkonventions- och
brottsförebyggande arbete föreslås
Ledamöter
Owen Laws, Mp, ordf
Ingela Rönnestrand, M
Christer Toft, S

Ersättare
Karin Wallén, C
Cristine Persson, C
Jörgen Blom, V

Till kontaktperson för Mineraljakten föreslås Mi Bringsaas, S.
_____

Kopia

Justerandes signatur

De valda
Kommuninvest
Ideella föreningen
Mineraljakten
Troman

Utdragsbestyrkande

Sida
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Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
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Sammanträdesdatum

23 mars 2011

Ks § 45
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat

1

Dnr KS 11/062
Listor över färdtjänstbeslut 110201 - 110228

Färdtjänsthandläggare

Dnr KS 11/046
Bidrag med 5.000 kr till hälsomässa i Östersund
den 27-28 maj 2011

Ks ordf

Dnr KS 11/073
Avtal mellan Krokoms kommun och Jämtland
Härjedalen Turism, JHT, avseende medel för
turismutveckling 2011 - 2013
_____

2

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunchef

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2011

Sida
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Ks § 46
Meddelanden
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

Dnr 3
Länsstyrelsen Jämtlands län: 110209, bred till Indalsälvens vattenregleringsföretag angående prövning av om verksamheten vid
regleringsdamm vid Burvattnet och Mjölkvattnet omfattas av vissa
skyldigheter som anges i lag om skydd mot olyckor

2

Länsstyrelsen Jämtlands län: 110223, beslut om avstängning m.m. av
del av befintlig skoterled vid Dunnervattnet inom Hotagens
skoterregleringsområde

3

Strukturfondspartnerskapet Mål 2, Mellersta Norrland: 110228, beslut om
ledamöter

4

Dnr 22
Kommunala handikapprådet: 110221, sammanträdesprotokoll

5

Kommunala pensionärsrådet: 110301, sammanträdesprotokoll

6

7

Dnr 23
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: styrelsens beslut nr 1,
överenskommelse mellan staten och SKL om prestationsbaserat
stimulansbidrag på äldreområdet
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: styrelsens beslut nr 2,
överenskommelse mellan staten och SKL om stöd til en evidensbaserad
praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område

8

Dnr 25
Regeringskansliet, miljödep: 110307, skogens mångfald handlar om vår
framtid

9

Dnr 28
Trampolin PR/Svenskt Näringsliv: 110118, artiklar om unga politiker om
deras syn på framtid, jobb och tillväxt

10

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, GNU: 110301, prokoll

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2011

Sida
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Ks § 46 (forts)
Meddelanden

11

12

13

14

15

Dnr KS 10/019
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 110203, yttrande ang
förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Olden nr 2, mål
nr 117-11
Förvaltningsrätten i Luleå: 110217, dom ang tillämpning av minerallagen,
mål nr 117-11
Dnr KS 10/096
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 110124, kommunerna har en
viktig roll i regionaliseringen
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 110124, uppdrag att redovisa
läget i diskussionerna om en ny regionindelning
Dnr KS 10/170
Bygg- och miljönämnden: 110224, protokollsutdrag BOM § 24 nämnden utser en representant som ska ingå i en arbetsgrupp som
kommer att arbeta med ”Framtidsboende för äldre”

16

Dnr KS 11/008
SmåKom: 110127, resultat av snabbenkät - PM Upphandling

17

SmåKom: 110201, nyhetsbrev januari 2011

18

SmåKom: 110228, nyhetsbrev februari 2011

19

SmåKom: 110304, brev om statlig service

20

Dnr KS 11/019
Samhällsbyggnadsnämnden: 110208, protokollsutdrag Saby § 11 samlingslokal i södra Ås

21

Dnr KS 11/052
Länstrafiken i Jämtlands läns AB: 110204, angående fördubbling i länet,
minnesanteckningar, bilagor och kontaktlista från mötet den 24 januari

22
Justerandes signatur

Dnr KS 11/055
Jämtlands Gymnasieförbund: 110128, direktionsprotokoll
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 mars 2011

Sida
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Ks § 46 (forts)
Meddelanden

23

24

Dnr KS 11/056
Kommunalråden Maria Söderberg, Krokom och Gudrun Hansson,
Strömsund: 110303, brev till Länsstyrelsen Jämtlands län angående
avsaknaden av skoterled mellan Krokoms kommun och Frostviken i
Strömsunds kommun
Dnr KS 11/088
Länstrafiken i Jämtlands län: 110221, sammanträdesprotokoll

Dnr KS 11/102
25 Socialnämnden: 110222, protokollsutdrag Sn § 2
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

