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Sammanträdesdatum

14 mars 2012
Plats:

Almdalen, Apotekshuset, Krokom

Datum och tid:

Onsdagen den 14 mars 2012, kl 08.30-15.00

Beslutande:

Maria Söderberg, C, ordf
Lisa Sallin, M, tjg ers för Göte W Swén, M
Rolf Lilja, S
Ulf Jonasson, C
Cristine Persson, C, tjg ers för Mikaela Munck af Rosenschöld, C
Owen Laws, Mp, kl 08.30-12.00 § 36
Eva Ljungdahl, Mp, tjg ers för O Laws, Mp, kl 13.00-15.00 §§ 37-48
Jonne Danielsson, Fp, tjg ers för Agneta Gabrielsson, Fp
Kjell Sundholm, Kd
Yvonne Rosvall, S, tjg ers för Maria Jacobsson, S
Christer Toft, S
Eva Handmark, S
Mi Bringsaas, S
Jörgen Blom, V

Övriga
deltagande:

Ola Skyllbäck, kommunchef
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare
Eva Ljungdahl, Mp, ej tjg ers 08.30-12.00
Cristine Persson och Yvonne Rosvall

Utses att justera:
Justeringens
plats och tid:

Kommunhuset, Krokom, kansliet, tisdagen den 20 mars 2012,
kl 15.00

Underskrifter

Sekreterare:

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

Ordförande:

………………………………….
Maria Söderberg

Justerande:

…………………………………. ……………………………
Cristine Persson
Yvonne Rosvall

Paragrafer:
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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att justera
Organ:
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SammanträdesPlats
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datum
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Datum för anslags
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Sekreterare
Paragraf 11______________
nedtagande:
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för protokollet
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Anette Lihuvudh
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Dnr KS 2012-000055

Informationer
*

Marknadsföring, kollektivtrafiken, testresenär, Sara Strandberg,
administrativ chef

*

Ny webbsida, uppgifter på politikerna, Åsa Sjödin,
kommunikationsstrateg

*

Kapacitetsutredningen, Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande

*

Sånghusvallen, Kenneth Karlsson, samhällsbyggnadschef

*

Ekonomi kort om senaste läget samt bokslut, Björn Torbjörnsson,
ekonomichef

*
Obligatoriska nyckeltal, Karoline Humble, arbetsmiljökonsult
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 mars 2012

Ks § 37

Sida
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Dnr KS 2012-000062

Regler för kontanthantering
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar om ”Regler för kontanthantering i Krokoms
kommun” enligt förslag.

Bakgrund
Som ett led i att öka den interna kontrollen föreslås tydliga regler för
kontanthantering i Krokoms kommun.
Syftet med dessa regler är att skapa förutsättningar för en god intern kontroll
och enhetliga administrativa rutiner. Dessutom ska reglerna tydliggöra det
ansvar som det innebär att hantera allmänna medel.
Ekonomienheten har under 2011 arbetat med detta. Arbetet har inkluderat att
identifiera var i organisationen och på vilket sätt vi hanterar kontanta medel.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 8 februari 2012
Förslag till Regler för Kontanthantering februari 2012
MBL-protokoll 23 februari 2012
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta om
”Regler för kontanthantering i Krokoms kommun”, enligt förslag.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktiges presidium
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 mars 2012
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Dnr KS 2012-000083

Kompetenskontraktet
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar att inte delta i projektet med hänvisning till
kommunens deltagande i Mid Sweden Science Park.
_________________________________________________________
Bakgrund
Kommunen har fått förfrågan om att delta i ett projekt som ska initiera och
bygga upp långsiktiga kontakter med företag och organisationer i regionen. Det
för att systematisera kontakterna mellan arbetsgivare och Mittuniversitetet.
Arbetet kommer i första hand att hanteras av Handelskammaren i MittSverige,
Svenskt Näringsliv, Mittuniversitetet och andra samarbetspartners.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta att
inte delta i projektet med hänvisning till kommunens deltagande i Mid Sweden
Science Park.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Lennart Mörtsell, Handelskammaren Jämtland

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 mars 2012
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Dnr KS 2012-000084

Ersättningsnivå för varuhemsändning
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar att hemsändningsbidraget till
livsmedelsbutikerna justeras upp till 200 kr per hemsändning. I
övrigt gäller tidigare antagna regler i kommunens serviceförsörjningsplan. Nuvarande budgetnivå täcker föreslagen höjning.
_________________________

Bakgrund
Föreningen Landsbygdsmentorerna föreslår i en skrivelse, daterad 24 januari
2012, att Krokoms kommun höjer ersättningen till butikerna för deras
varuhemsändning till hushållen i landsbygd. De skriver vidare att syftet med det
statliga hemsändningsbidraget är att garantera en lägsta nivå vad gäller service
till utsatta konsumenter i glesbygden. För butikerna är det viktigt att de får en
ersättning som motsvarar de faktiska kostnaderna för att öka möjligheten att
överleva som dagligvarubutik.
Underlag för beslut
Enligt ändrad förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service så höjs den
statliga ersättningen till butikerna för deras varuhemsändning till hushållen.
Därför föreslås att Krokoms kommun höjer ersättningen med samma nivå.
Hemsändningsbidraget är konstruerat så att kommunen svarar för 50 % av
kostnaden och staten för resterande del. Idag är hemsändningsbidraget 120 kr
och efter föreslagen ändring uppgår det till 200 kr (100 kr kommun och 100 kr
staten). Med nuvarande volym hemsändningsbidrag förväntas kostnadsökningen bli cirka 10 000 kronor vilket ryms i budget.
Vi kan konstatera att det är få butiker i Krokoms kommun som nyttjar
hemsändningsbidraget. Handlarna anser att det är för kostsamt och
tidskrävande och vill i dagsläget hellre ha kunderna till butikerna. Många löser
handling genom släkt och vänner. Det finns även en väl utbyggd kollektivtrafik,
så kallad närtrafik som är efterfrågestyrd och där kunderna kan beställa resor till
och från sin butik.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000084

Ersättningsnivå för varuhemsändning
Genom den nu föreslagna höjningen av ersättningen för varuhemsändning får
butikerna ersättning för den faktiska kostnaden för beställning, hopplockning,
leverans med bil, överlämnande/upplockning och betalning.
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V, Christer Toft, S, Ulf Jonasson, C och Eva
Handmark, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta att
hemsändningsbidraget till livsmedelsbutikerna justeras upp till 200 kr per
hemsändning. I övrigt gäller tidigare antagna regler i kommunens serviceförsörjningsplan. Nuvarande budgetnivå täcker föreslagen höjning.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Anna-Carin Svedén, näringslivsrådgivare
Landsbygdsmentorerna, mentor i Jämtland

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 mars 2012
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Dnr KS 2012-000006

Medfinansiering projekt - Utveckling av fiskeområden 2012-2014
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera projektet Utveckling av
fiskeområden 2012-2014 med 75.000 kr/år det vill säga totalt 225.000 kr.
Pengarna söks årligen från bygdeavgiftsmedel.

2

Näringslivsfondens beslut, om bygdemedel, läggs som meddelande till
kommunstyrelsen.
___________________

Bakgrund
Fisket förstärker underlaget och förlänger säsongen för turismen både sommar
och vinter. En riktig beskattning och vård av fiskebeståndet är en värdefull bas
för nya företagsetableringar inom fisketurism samtidigt som servicenäringarna
på landsbygden gynnas. Förutom indirekt underlag för den allmänna turismen
har fisket under senare år gett upphov till en egen näringsgren. Under några år
före och efter millennieskiftet etablerades 74 nya företag inom fisketurismsektorn. Projektet syftar till att förstärka denna utveckling.
Utvärdering av hittills genomförda turistfiskesatsningar i länet har visat att
investeringar i produktutveckling inom fiskevårdsområdena är samhällsekonomiskt lönsamma. Länsstyrelsens fiskefunktion, kommunerna och fiskevårdsorganisationer har byggt upp ett bra samarbete som möjliggjort en effektiv
samordning av fiskevårdskompetens och utvecklingsresurser. Erfarenheterna
kommer att tas tillvara i det kommande projektet.
Projektet är ett samverkansprojekt med Jämtlands-Härjedalen Turism, samtliga
länets kommuner och de fiskevårdsorganisationer som finns inom projektets
geografiska begränsning. Projektet ska resultera i samordnad
produktutveckling och marknadsföring av de 15 utvalda fiskeområden som
bedöms ha de bästa utvecklingsmöjlighetrna. Inom Krokoms kommun är det
områdena Långan, Hårkan och Indalsälven. Det gäller aktiviteterna fiske/jakt
som ger förutsättningar att förstärka lokalt näringsliv, skapa företag och öka
sysselsättningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr KS 2012-000006

Medfinansiering projekt - Utveckling av fiskeområden 2012-2014
Aktiviteter
Etablering av fiskeområden, utveckling av fiskepaket, fiskevård, service och
fiskutsättningar i komplementvatten.
Yrkanden/förslag
Mi Bringsaas, S, yrkar att beslut i näringslivsfonden läggs som meddelande till
kommunstyrelsen.
Cristine Persson, C, Christer Toft, S Rolf Lilja, S och Ulf Jonasson, C, yttrar sig.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta att
medfinansiera projektet, Utveckling av fiskeområden 2012-2014, med 75.000
kr/år det vill säga totalt 225.000 kr. Pengarna söks årligen från bygdeavgiftsmedel. Till det har kommit ett tilläggsyrkande om att näringslivsfondens beslut
läggs som meddelande till kommunstyrelsen.
Ordförande kommer först att ställa proposition på tilläggsyrkandet och sedan
ställs proposition på grundförslaget.
Efter proposition på tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Näringslivskontoret

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 mars 2012

Ks § 41

Sida
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Dnr KS 2011-000093

Medborgarförslag - Cykelväg mellan Ås och Dvärsätt i samband med
ombyggnation E14
_
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag, att
Avslå förslaget att gång- och cykelvägen mellan Tängtorpet får sänkt
standard.
Besvara förslaget att prioritera gång- och cykelväg längs med Åssjön
mellan Ås och Dvärsätt med att förslaget är lovvärt och kommer att
studeras närmare bland annat inom ramen för revideringen av
översiktsplanen, men att kommunen inte har möjlighet att prioritera detta
under de närmaste åren.
Besvara önskemålet om fortsatt utbyggnad av cykelvägen genom hela Ås
med att kommunen kommer även fortsättningsvis att inom Trafikverkets
åtgärdsplanering prioritera färdigställande av gång- och cykelvägen från
centrala Ås längs Ösavägen till Tängtorpet.
Besvara önskemålet vad gäller säkra överfarter på E14 vid korsningarna
Tängtorpet respektive Åskorset (Åsbacken) med att kommunen kommer
att fortsätta verka för att Trafikverket förbättrar trafiksäkerheten vid dessa
korsningar.

Besvara önskemålet om säker överfart vid Tysjöarna med att kommunen
kommer att ta initiativ till att tillsammans med Trafikverket och Östersunds
kommun verka för en gång-/cykel-/skidbro (eventuellt ridbro) över E14.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige där förslagsställaren
efterlyser dels en säker cykelväg genom Ås och vidare till Dvärsätt. Möjligheter
att omfördela resurser för att skapa en enkel cykelväg längs stranden samt en
enkel cykelväg längs E14 i stället för den asfalterade vägen längs E 14 bör
undersökas och dels säkra överfarter för oskyddade trafikanter över E14.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 41 (forts)
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Dnr KS 2011-000093

Medborgarförslag - Cykelväg mellan Ås och Dvärsätt i samband med
ombyggnation E14
_
Kommunen delar förslagsställarens uppfattning om vikten av en säkrare
trafikmiljö i Ås-området.
Väg 610, sträckan Torsta-Ösabacken-E14 är en statlig väg med Trafikverket
som huvudman. Åtgärdsplaneringen finns redovisad i Länstransportplan för
Jämtlands län 2010-2021.
Kommunen medverkar vid resursfördelningen genom yttranden under
utredningen.
Vad gäller byggande av gång/cykelväg längs denna väg har kommunen
placerat den på högsta prioritet. När åtgärder i länet sedan vägts samman har
just denna åtgärd landat på nr 11 i turordningen. Med tanke på en begränsad
rambudget är det inte troligt att just denna åtgärd kan komma i fråga utifrån
nuvarande förutsättningar.
Mitträckesåtgärden Tängtorpet-Sandnäset har skapat behov av sidoväg längs
denna sträcka. Med en asfalterad väg får man också en kvalitativt bra cykelväg.
Kommunen har stöttat detta i yttranden kring ombyggnaden av sträckan
Lugnvik-Krokom.
Möjligheten att skapa en framkomlig, enkel väg längs stranden får studeras
närmare. En ambition är att strandområdet i Åsbygden i största möjliga
utsträckning ska vara tillgänglig för allmänheten.
Det stöter dock på svårigheter då det finns en hel del privatägd, bebyggd mark
som sträcker sig ner till strandlinjen.
Kommunen delar förslagsställarens farhågor när det gäller trafiksäkerheten vid
Åskorset (Åsbacken) och vid Tängtorpet. Krokoms kommun har framfört detta i
olika yttranden över arbetsplanen. Kommunen anser att framför allt Åsbacken
måste åtgärdas så att en betydande förbättring av trafiksäkerheten kan uppnås.
Att området norr om E14 ska kunna nås på ett trafiksäkert sätt är en fråga som
funnits med i planerna ända sedan översiktsplanen för Ås-Lugnvik upprättades
1992. En gång- och skidbro föreslogs då vid kommungränsen.
I översiktsplanen för södra Ås 2006 finns också en plats markerad för denna.
Utbyggnaden i Sånghusvallen och planer på ytterligare utbyggnad gör att
behovet för oskyddade trafikanter att passera E 14 är växande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000093

Medborgarförslag - Cykelväg mellan Ås och Dvärsätt i samband med
ombyggnation E14
_
En aktualisering av den kommunomfattande översiktsplanen pågår och Åsområdets utveckling kommer att behandlas inom denna.
Ett allmänt möte i Ås är planerat den 13 mars 2012. Det finns anledning att då
ta upp trafiksituationen på nytt och peka på ett växande behov av säkra
trafikmiljöer och att stärka kontakten mellan bostäder och friluftsområdet norr
om E14.
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till grundförslaget.
Mi Bringsaas, S, yrkar bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta
enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 mars 2012

Ks § 42
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Dnr KS 2011-000133

Motion - Med tillgänglighet i tankarna
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen enligt
samhällsbyggnadsnämndens förslag. Tillgänglighetsfrågorna är reglerade i
plan- och bygglagen (PBL) samt i Boverkets byggregler (BBR).

2

Prioritering av enkelt avhjälpta hinder har upprättats i samråd med
kommunala handikapprådet och i samhällsbyggnadsförvaltningens
investeringsbudget är 500 000 kronor per år (2011-2015) avsatta för
ändamålet.
___________________________________________________________
Bakgrund
Mi Bringsaas, S, vill i motion att man inrättar en ”tillgänglighetscheck” som ska
användas som en påminnelse vid alla beslut och vid alla åtgärder som vidtas
inom kommunens verksamheter. Detta för att påskynda ett tillgängligt Krokom.
Yrkanden/förslag
Mi Bringsaas, S, yrkar bifall till motionen.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till motionen.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
motionen enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. Tillgänglighetsfrågorna är
reglerade i plan- och bygglagen (PBL) samt i Boverkets byggregler (BBR).
Prioritering av enkelt avhjälpta hinder har upprättats i samråd med kommunala
handikapprådet och i samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget är
500 000 kronor per år (2011-2015) avsatta för. Till grundförslaget har inkommit
bifallsyrkanden till motionen.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000133

Motion - Med tillgänglighet i tankarna
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på de två förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
Votering begärs
De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som bifaller motionen röstar
Nej.
Med 7 Ja och 6 Nej finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
grundförslaget.
Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Maria Söderberg, C, ordf
Lisa Sallin, M
Rolf Lilja, S
Ulf Jonasson, C
Cristine Persson, C
Eva Ljungdahl, Mp
Jonne Danielsson, Fp
Kjell Sundholm, Kd
Yvonne Rosvall, S
Christer Toft, S
Eva Handmark, S
Mi Bringsaas, S
Jörgen Blom, V
Summa
_____

Kopia

Justerandes signatur

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

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000333

Återkoppling av målarbetet
Tjänstemannagruppen kommer att göra en sammanställning av målarbetet. En
politisk beredning kommer sen att ske i kommunstyrelsens presidium. Målen
kommer sedan till kommunstyrelsen i maj och kommunfullmäktige i juni.
Diskussionen har påbörjats om folkhälsorådets ”behörighetsmål”.
Frågan om hur vi bäst ordnar med praktikplatser och prao tas upp. Dessa
platser ska betyda något och vara meningsfulla. Det bör vara bättre
samordning och större uppbackning från skolans sida för prao. Platserna ska
ge motivation till studier. En praktikbank skulle vara bra att ha. Handledare för
praktik har en viktig uppgift att fylla exempelvis då det gäller säkerhet.
Ett förslag är att 4-5 företag går ihop om att ta emot praktikanter. Eleverna kan
sedan rotera och vara en dag på vartdera företaget.
Yttrar sig här gör Jörgen Blom, V, Mi Bringsaas, S, Cristine Persson, C, Maria
Söderberg, C, Christer Toft, S, Lisa Sallin, M, Rolf Lilja, S och Eva Ljungdahl,
Mp.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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14 mars 2012

Ks § 44

Sida
15

Dnr KS 2012-000111

Peak Innovation fas 2
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar medfinansiera huvudprojektägaren Mid Sweden
Science Park AB´s projekt under tiden 1 januari 2012 till och med 30 juni
2014 enligt följande:
År 2012
År 2013
År 2014

154 500 SEK kontant
154 500 SEK kontant
154 500 SEK kontant

I den händelse annan part i ansökan upptagen offentlig medfinansiär minskar
sin ekonomiska insats minskas Krokoms kommuns engagemang
proportionellt.
2

Medlen tas från kommunstyrelsens förfogande för projekt.
_______________________________

Bakgrund
Tidigare beslut om medfinansiering taget 24 januari 2011 gäller ej då projektet
delvis ändrat inriktning samt finansieringsplan.
Innovationssystemet Peak Innovation (PI) är regionens och nationens
framtidssatsning inom turism, sport och friluftsliv som ska stimulera forskning och
affärsutveckling inom och mellan dessa områden.
Verksamhetsidén är att främja tillväxt i nya och etablerade företag inom dessa
områden genom forskning, kompetensförsörjning, finansiering, kontakter och
affärsutveckling. Verksamheten drivs av det gemensamma bolaget Mid Sweden
Science Park AB.
Visionen är att ”Jämtlandsregionen är 2016 en europeiskt ledande miljö för
forskning och affärsutveckling inom turism, sport och friluftsliv”.
Övriga samverkansaktörer i projektet är Mittuniversitetet, Peak Business and
Sports (PB&S) samt Krokoms, Åre och Östersunds kommuner.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 mars 2012

Ks § 44 (forts)
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Dnr KS 2012-000111

Peak Innovation fas 2
Underlag för beslut
Beslut Tillväxtverket 9 januari 2012, inkl finansieringsplan
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Christer Toft, S, Mi Bringsaas, S och Rolf Lilja, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
medfinansiera huvudprojektägaren Mid Sweden Science Park AB´s projekt under
tiden 1 januari 2012 till och med 30 juni 2014 enligt följande:
År 2012
154 500 SEK kontant
År 2013
154 500 SEK kontant
År 2014
154 500 SEK kontant
I den händelse annan part i ansökan upptagen offentlig medfinansiär minskar sin
ekonomiska insats minskas Krokoms kommuns engagemang proportionellt.
Medlen tas från kommunstyrelsens förfogande för projekt.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Anna-Carin Svedén, näringslivsrådgivare
Hans Morén, ekonom

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 mars 2012

Ks § 45

Sida
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Dnr KS 2012-000071

Remiss, Trafikverkets kapacitetsutredning
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsens presidium ges delegation att besvara remissen utifrån
förslag från Regionförbudet Jämtland samt SmåKom.
____

Bakgrund
Maria Söderberg, C, föreslår att Krokoms kommun gör ett remissvar på
kapacitetsutredningen.
Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera åtgärder för att öka
kapacitet och effektivitet i transportsystemet. Arbetet har fokuserat på åtgärder
och inriktningar som ger utökad kapacitet, bidrar till effektivare användning av
och ett robustare transportsystem, i sin helhet och främjar effektiva övergångar
mellan de olika trafikslagen. Fyrstegsprincipen har varit en grundläggande
utgångspunkt, det vill säga att i första hand överväga åtgärder som kan
påverka behov av transporter och val av transportsätt. I andra hand åtgärder
som effektiviserar användningen av befintlig infrastruktur och fordon. I tredje
hand begränsa ombyggnadsåtgärder och i fjärde hand nyinvesteringar och
större ombyggnadsåtgärder.
Remissvaren ska lämnas till Trafikverket senast den 31 mars 2012.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunstyrelsens presidium

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 mars 2012

Ks § 46

Sida
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Dnr KS 2012-000025

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
Dnr KS 12/056
Listor över färdtjänstbeslut 120201-120229

1

2

Dnr KS 12/066
Avtal 2012 med Radio Krokom, inspelning av
kommunfullmäktige mm inspelning av turistradio,
evenemangstips, reklamjinglar och kommuninformation
Dnr KS 12/075
Ordförandebeslut, deltagande i Europaforum 29-30
mars 2012 i Östersund

Dnr KS 12/076
Avtal för konsultuppdrag för beredningen av
Grönt Center AB
_____
3

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Färdtjänsthandläggare

Ks ordförande

Ks ordförande

Kommunchef

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
14 mars 2012

Ks § 47
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Dnr KS 2012-000024

Meddelanden 2012
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

2

Dnr 3
Länsstyrelsen Jämtlands län: beslut 120224, licensjakt efter lodjur i
Jämtlands län 2012
Dnr 22
Kommunala pensionärsrådet: 120221, protokoll

3

Dnr 28
Northern Periphery Programme, Ånge: transportlösningar i glesbygd och
Byabussen i Kölsillre

4

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, GNU: 120227 protokoll

5

Dnr KS 11/345
Energimarknadsinspektionen: beslut 120209 avseende Svensk kraftnäts
ansökan om förlängd nätkoncession för linje för 220 kV luftledning

6

7

8

9

Dnr KS 12/039
Kommunstyrelsens ordförande: yttrande 120113 ang överlåtelse av
undersökningstillstånd Tallsjön nr 1, Långvattnet nr 1, Hotagen nr 1 och
Hotagen nr 2
Kommunstyrelsens ordförande: 120215, överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen angående överlåtande av undersökingstillstånd
Dnr KS 12/069
POSOM, Operativa ledningsgruppen: verksamhetsberättelse 2011
Dnr KS 12/070
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB: statsbidrag till
tekniska förstärkningsåtgärder för ökad kommunal ledningsförmåga i
Krokoms kommun

Dnr KS 12/074
10 Kommuninvest i Sverige AB: 120224, kommentarer till beslut i
Stockholms tingsrätt
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

