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Dnr KS 2012-000055

Informationer
1

Informationer

*
*
*

”Grönt Centrum”, Ås, Olof Karlander, utredare
Sånghusvallen, Kenneth Karlsson, samhällsbyggnadschef
KKiK, Kommunens Kvalité i Korthet, Ola Skyllbäck, kommunchef, Sara
Strandberg, administrativ chef och Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Kort bokslutsrapport samt ekonomi 2012, Björn Torbjörnsson,
ekonomichef

*

Kommunstyrelsen ajournerar sig för lunch klockan 12.15-13.15, för
överläggningar och fika klockan 14.05-15.00 samt för överläggningar klockan
16.15-16.40.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2012-000053

Förändring av kommunal borgen, Storåns bykooperativ
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner en sänkt amorteringstakt för lån, för vilket
kommunen borgar, under 1 års tid.
________________________________________________________

Bakgrund
Storåns Bykooperativ är en ekonomisk förening som bedriver äldrevård sedan
1996. Kommunen beviljade 1994 kommunal borgen för lån som föreningen
upptog i samband med uppförande av byggnad för verksamheten. Beslutet om
kommunal borgen medgav ursprungligen 3,6 mkr. I dagsläget är kapitalskulden
cirka 700 tkr.
I dagsläget har man 50% vakansgrad ; 3 av 6 lägenheter outhyrda. Detta
innebär lägre intäkter. Föreningens bank godkänner en tillfällig sänkning av
amorteringstakten från 10000 kr/månad till 5000 kr/mån under ett års tid. Detta
förutsätter dock att kommunen i egenskap av borgensman också godkänner
detta. Efter denna period gör banken tillsammans med föreningen en ny
värdering av läget.
Eftersom detta påverkar kommunens borgensåtagande i tid, så är detta en
fråga för fullmäktige. Ekonomichefen föreslår kommunen ställa sig positiv till
upplägget, och ser inte någon ökad risk för kommunen, i detta, jämfört med att
säga nej.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 9 februari 2012
Brev från Föreningen, inkl meddelande från bank, 3 februari 2012

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ks § 19 (forts)

Dnr KS 2012-000053

Förändring av kommunal borgen, Storåns bykooperativ
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige godkänna en
sänkt amorteringstakt, under ett års tid.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2012-000043

Förvärv av fastigheten Täng 1:40, Ås
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner förvärv av fastigheten Täng 1:40, Ås, till en
köpeskilling av 1.700.000 kronor, enligt samhällsbyggnadsnämndens
förslag.

2

Medel för förvärvet tas ur samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget
efter omprioritering inom beslutad ram.
____
____

Bakgrund
Fastigheten Täng 1:40 i Ås har varit ute för försäljning. Fastigheten består av
bostadshus med tillhörande uthus samt ett markområde om totalt 2469 kvm.
Fastigheten gränsar till kommunens fastighet Täng 2:81, där bland annat
kommunens pumpstation för avlopp samt Ås småbåtshamn finns belägna.
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut den 7 december 2010, § 81, gett
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för
området för bostadsändamål.
Ett sammanhängande ägande av området skulle ge större frihet att disponera
marken på ett effektivt och ändamålsenligt sätt samt en minskad risk för
överklagande av detaljplan.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 7 februari 2012
Samhällsbyggnadsnämnden 8 februari 2012, § 2
Kommunstyrelsens presidium, 13 februari 2012
Yrkanden/förslag
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Rolf Lilja, S

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2012-000043

Förvärv av fastigheten Täng 1:40, Ås
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
förvärv av fastigheten Täng 1:40, till en köpeskilling av 1.700.000 kronor. Medel
till förvärvet tas ur samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget efter
omprioritering inom beslutad ram.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur
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Dnr KS 2012-000059

Avskrivning av fordran Länstrafiken i Jämtlands län AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar avskriva fordran motsvarande 392.000 kr
till Länstrafiken AB. Effekten av detta gör att kostnaden för den trafikbeställning som genomförts för 2012 kan minskas med motsvarande
summa.
_____
__

Bakgrund
Sara Strandberg, administrativ chef, deltar.
Länstrafiken i Jämtlands län AB har tom 2011-12-31 ägts av kommuner och
landsting i Jämtlands län. Under ett antal år genererade Länstrafiken överskott.
Dessa medel har bokförts som skuld hos bolaget och en fordran hos respektive
kommun. Skuldebrev upprättades för att tydliggöra denna lånetransaktion, dels
mellan Jämtlands läns landsting och Länstrafiken AB och dels mellan
kommunerna och Länstrafiken AB.
Totala fordran uppgick 2011-12-31 till 7.295.446 kronor varav Krokoms
kommuns fordran uppgick till 392.000 kronor.
Beräknad kostnad för kollektivtrafik 2012 utifrån trafikbeställningar uppgår totalt
till 5.700.000 kr.
Fastställd budget är 4.505.000 kr 2012. Då budget fastställdes togs inte hänsyn
till färre elevresor samt att det förmodades att ”Ås-trafiken” fortsatt skulle
generera överskott vilket resulterade i för låg budgetering. Samtidigt visade
Länstrafikens uppföljning ett underskott.
Fordran föreslås användas för att täcka delar av den ökade kostnaden genom
att den efterskänks.
Beräknad kostnad för den trafik Krokoms kommun har beställt uppgår till
5.700.000 kronor om lånet (392.000 kronor) efterskänks blir Krokoms
trafikkostnad 5.308.000 kronor för 2012 att jämföras med fastställd budget
4.505.000 kronor.
En kundförlust kommer på 392.000 kr kommer att redovisas i bokslut 2012.
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Dnr KS 2012-000059

Avskrivning av fordran Länstrafiken i Jämtlands län AB
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 9 februari 2012
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Jörgen Blom,V, Owen Laws, Mp och Maria Söderberg, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avskriva
fordran motsvarande 392.000 kr till Länstrafiken AB. Effekten av detta gör att
kostnaden för den trafikbeställning som genomförts för 2012 kan minskas med
motsvarande summa.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2012-000060

Tilläggsanslag avseende kollektivtrafik 2012
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag avseende kollektivtrafik
motsvarande 803.000 kr för 2012. Detta finansieras ur det budgeterade
resultatet för 2012.

Kommunstyrelsens beslut
1

Vid årets trafiksamråd tas det upp att kommunstyrelsen önskar få en
uppföljning och en analys av trafikutbudet med särskilt fokus på ”Åstrafiken”.

Bakgrund
Sara Strandberg, administrativ chef, deltar.
Resultatet för länstrafiken 2011 är inte i nivå med budget. De tre senaste åren
har länstrafiken för Krokoms kommun genererat överskott. (2008 ca. 590 tkr,
2009 ca. 1.170 tkr samt 2010 ca. 380 tkr). Då budgeten 2011 fastställdes
förmodades ”Ås-trafiken” fortsatt generera överskott och hänsyn togs heller inte
till färre ”elevresor”. Detta innebär ett prognostiserat underskott för 2011
beräknat till -963.000 kr (varav 333.000 kr var underbudgeterat och -630.000 kr
var resultatet för Länstrafiken).
Årets budget, 2012, kräver ytterligare medel från länets kommuner. För Krokom
är motsvarande summa 1.195.000 kr. Den fastställda budgeten är 4.505.000 kr
och den gällande trafikbeställningen motsvarar 5.700.000 kr.
Länets kommuner har fordran på lån hos Länstratfiken AB. För Krokoms del
motsvarar detta 392 000 kr. Denna fordran föreslås efterskänkas till
Länstrafiken från samtliga kommuner samt Landstinget enl. beslut i
kommunfullmäktige hos respektive organisation.
Sammantaget behövs ytterligare anslag för kollektivtrafik motsvarande
803.000 kr för budget 2012.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 9 februari 2012.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2012-000060

Tilläggsanslag avseende kollektivtrafik 2012
Yrkanden/förslag
Owen Laws, Mp, yrkar, i tillägg, att det vid årets trafiksamråd tas upp att
kommunstyrelsen önskar få en uppföljning och en analys av trafikutbudet med
särskilt fokus på ”Ås-trafiken”.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige bevilja
tilläggsanslag avseende kollektivtrafik motsvarande 803.000 kr för 2012.
Finansiering sker ur det budgeterade resultatet för 2012. Till det har kommit ett
tilläggsförslag om uppföljning och analys av trafikutbudet med särskilt fokus på
”Ås-trafiken”.
Ordförande kommer först att ställa proposition på grundförslaget och sedan på
tilläggsyrkandet, som beslutas av kommunstyrelsen.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter proposition på tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Ks § 23
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11

Dnr KS 2011-000250

Upphandling av samhällsbetalda resor
Kommunstyrelsens beslut
1

Krokoms kommun ansluter sig till länssamverkan avseende
samhällsbetalda resor, dels i form av beställningscentral och dels i form
av transporttjänster. Krokoms kommun överlåter även uppgifter avseende
handläggning och myndighetsutövning för färdtjänst samt riksfärdtjänst.
Överlåtelsen sker 15 juni 2013. Anslutningen innebär att Krokoms
kommun går med i upphandling av samhällsbetalda resor (färdtjänst,
riksfärdtjänst och skolskjuts). Krokoms kommun skall i och inför
anbudsförfarande ha insyn och påverkansmöjlighet på förutsättningarna
för upphandlingen.

Bakgrund
Sara Strandberg, administrativ chef, deltar.
Samverkan i länet avseende särskild kollektivtrafik, utförd av Länstrafiken AB
på uppdrag av Kollektivtrafikmyndigheten, berör idag sex av länets åtta
kommuner. Dessutom är skolskjutsen i sex av länets åtta kommuner
upphandlad av Länstrafiken.
Särskild kollektivtrafik är samhällsbetald trafik som inte är öppen för alla utan
kräver någon form av tillstånd och vanligen förbokning. Med särskild
kollektivtrafik avses resformerna färdtjänst, riksfärdtjänst, omsorgsresor,
sjukresor, skolskjutsar och särskoleskjutsar, även smågods kan förekomma.
All samhällsbetald trafik kan inordnas i ett system. En ökad grad av integrering
kan då uppnås. Samordning sker genom gemensam upphandling av
trafikutövare för olika resor (färdtjänst, skolskjuts, sjukresor, Närtrafik, linje och
anropsstyrd linjetrafik), och att alla förbeställda resor bokas genom en
beställningscentral (BC). Taxorna samordnas och blir mer enhetliga med
länstrafiktaxan som norm. Syftet är också att sänka samhällets kostnad för
resorna.
Krokoms kommuns avtal om samhällsbetalda resor med Taxi glesbygd är
tecknat under perioden 2008-06-15 – 2012-06-14. Kommunen har förlängt
avtalet med ett år och har möjlighet att förlänga avtalet med ytterligare ett år.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2011-000250

Upphandling av samhällsbetalda resor
Handläggningen av färdtjänstärenden i Krokoms kommun är idag sårbar på
grund av att den endast omfattar 30 % tjänstgöring. Sårbarheten gör sig
gällande både avseende tillgänglighet men också avseende rättssäkerheten då
en ensam handläggare skall klara samtliga ärenden på egen hand.
De fördelar Krokoms kommun erhåller i och med att man ansluter sig till
länssamverkan är:
* Rättssäker bedömning
* Lika färdtjänstregler i hela länet
* Länsfärdtjänst. Riksfärdtjänst tillämpas idag i princip direkt utanför
kommungränsen. Vid samverkan tillämpas riksfärdtjänst utanför länet vilket
betyder att man som enskild nyttja färdtjänstbeslutet i hela länet.
* Tydlig kvalitetsuppföljning
* Möjlighet till ökad trafiksamordning vilket leder till att trafikkostnaden hålls
nere
* Effektivare administration
* Bättre nyttjande av den allmänna kollektivtrafiken för skolresor
Handikapprådet och Pensionärsrådet i Krokoms kommun kommer att vara
remissinstanser för arbetet i och inför upphandlingen av transporttjänster och
beställningscentral.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 10 januari 2012
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Cristine Persson, C.

Justerandes signatur
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Dnr KS 2011-000250

Upphandling av samhällsbetalda resor
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun ansluter
sig till länssamverkan avseende samhällsbetalda resor, dels i form av
beställningscentral och dels i form av transporttjänster. Krokoms kommun
överlåter även uppgifter avseende handläggning och myndighetsutövning för
färdtjänst samt riksfärdtjänst. Överlåtelsen sker 15 juni 2013.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Länstrafiken, Mattias Holmlund
Härjedalens kommun
Bergs kommun
Strömsunds kommun
Åre kommun
Ragunda kommun
Bräcke kommun
Jämtlands läns landsting
Handikapprådet Krokom
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Dnr KS 2012-000061

Ändrade tillämpningsanvisningar av hemtjänstavgift
Kommunstyrelsens beslut
1

Ärendet återremitteras till socialnämnden för ytterligare utredning.

Den nuvarande hemtjänsttaxan har gällt sedan den 1 juli 2002. Beloppen
beräknas i procent av prisbasbeloppet och ändras därför årligen. Den som
beviljas hemtjänst placeras i nivå utifrån hur många timmar det blir per månad
och betalar i år enligt följande:
Nivå
1
2
3

Hemtjänsttimmar/mån
1-9
10-24
25-

Högsta avgift
339
1017
1712

Detta innebär till exempel att en person, som bara har en timme hemtjänst per
månad, betalar samma pris för hjälpen som den som har 9 timmar per månad,
förutsatt att personen har tillräckligt stort avgiftsutrymme.
Systemet med nivåer börjar kännas förlegat och upplevs som orättvist i många
fall. I samband med införande av nytt dokumentationssystem kan det vara
lämpligt att anpassa hemtjänsttaxan så att uttag av avgift blir mer rättvist.
Ärendet har diskuterats med SKLs jurister som anser att beslutet bör tas av
fullmäktige då det är av principiell karaktär. Därför har socialnämndens
ordförande beslutat att ärendet ska gå vidare till kommunfullmäktige.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat den 7 november 2011.
Socialnämndens protokoll, § 163, 6 december 2011
Analys av utfall av ändrad tillämpning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2012-000061

Ändrade tillämpningsanvisningar av hemtjänstavgift
Yrkanden/förslag
Christer Toft, S, yrkar att serviceavgiften sätts till 50 kronor/tim för
biståndsbeslutade timmar. Möjlighet till reducerad avgift utifrån betalningsförmåga föreligger.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Christer Tofts, S, ändringsyrkande.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till Christer Tofts, S, ändringsyrkande.
Peter Grundström, S, yrkar bifall till Christer Tofts, S, ändringsyrkande.
Yttrar sig gör också Cristine Persson, C, Eva Ljungdahl, Mp och Owen Laws,
Mp.
_____
Kommunstyrelsen ajournerar sig för överläggningar och kaffe.
_____
Majoriteten, C, M, Mp, Fp och Kd yrkar på återremiss av ärendet, till
socialnämnden, för ytterligare utredning samt juridiska frågeställningar.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta
att avskaffa nivåerna och införa timtaxa upp till maxtaxan som för 2012 är 1.760
kronor/månad. Timpriserna för omvårdnadstjänser är 50 kronor/timme och för
servicetjänster är kostnaden 200 kronor/timme. Nya timtaxan börjar gälla från
och med den 1 mars 2012. Till grundförslaget har tillkommit ett ändringsyrkande
samt ett återremissyrkande.
Ordförande kommer först att ställa proposition på det formella yrkandet om
återremiss.
Efter proposition på återremissyrkandet finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia
Justerandes signatur

Socialnämnden
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 februari 2012

Sida
16

Dnr KS 2011-000364

Ansökan om stöd till allmänna samlingslokaler, Trångsviken
Kommunstyrelsens beslut
1
Kommunstyrelsen avslår ansökan om medfinansiering.
_______________________________________________
Bakgrund
Trångsvikens bygdegårdsförening ansöker om 117.808 kronor i kommunal
medfinansiering för underhållsåtgärder på totalt 392.696 kronor. Föreningen
har de senaste åren haft stora utgifter för ombyggnad av värme och
ventilationsstyrning, samt byte av värmepumpar. Likviditeten har av detta blivit
ansträngd. Det finns fortsatta underhållsbehov på fastigheten (omfattning och
inriktning framgår av ansökan). Eftersom det är underhållsåtgärder ger insatsen
ingen direkt påverkan på kostnader och intäkter i driften före och efter
insatserna. Den ger heller inget mervärde i direkt mening till kommunmedborgarna.
Kommunen har i liggande budget, kompletterad med senast tillgängliga
skatteintäktsprognoser, ett budgeterat resultat under vårt långsiktiga mål på 2%
av intäkterna.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 10 februari 2012
Ansökningshandlingar december 2011
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till ansökan om medfinansiering.
Göte W Swén, M, yrkar avslag till Rolf Liljas, S, bifallsyrkande till medfinansiering.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Rolf Liljas, S, bifallsyrkande till medfinansiering.
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till grundförslaget, som föreslår avslag till ansökan
om medfinansiering.
Christer Toft, S, yrkar bifall till Rolf Liljas bifallsyrkande till medfinansiering.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 februari 2012

Ks § 25 (forts)

Sida
17

Dnr KS 2011-000364

Ansökan om stöd till allmänna samlingslokaler, Trångsviken
Yttrar sig gör också Maria Jacobsson, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår avslag till ansökan om
medfinansiering. Till det har kommit bifallsyrkanden till ansökan om medfinansiering.
Ordförande kommer att ställa dessa förslag mot varandra.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition, på de två förslagen mot varandra, finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget som föreslår avslag till ansökan om
medfinansiering.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för
egna yrkanden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Trångsvikens bygdegårdsförening

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 februari 2012

Ks § 26

Sida
18

Dnr KS 2012-000018

Ansökan om stöd till allmänna samlingslokaler, Storåbränna
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beviljar kommunal medfinansiering med 146.625 kronor
under 2012, under förutsättning att Boverket godkänner ansökan.

2
Finansiering sker via kommunstyrelsens förfogandeanslag.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Storåbränna bygdegårdsförening ansöker om 146.625 kronor i kommunal
medfinansiering för åtgärder på totalt 488.750 kronor.
Åtgärderna avser ny större entre inklusive handikapptoalett och
garderobsutrymme. Man avser riva den befintliga entren för att bygga en ny.
Efter genomförd om-/tillbyggnad säger man sig kunna nyttja lokalen året runt
på ett bättre sätt än tidigare, vilket ger ett mervärde.
Förslag till finansiering: Kommunstyrelsens förfogandeanslag 2012.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 10 februari 2012
Ansökningshandlingar 27 januari 2012
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till grundförslaget.
Maria Söderberg, C, vill i tilläggsyrkande att kommunstyrelsen lägger till att
medfinansieringen sker under förutsättning av att Boverket godkänner ansökan.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen beviljar
medfinansiering med 146.625 kronor under 2012. Finansiering sker via
kommunstyrelsens förfogandeanslag. Till det har kommit ett yrkande med
tillägg om att medfinansiering sker under förutsättning av att Boverket
godkänner ansökan.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 26 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 februari 2012

Sida
19

Dnr KS 2012-000018

Ansökan om stöd till allmänna samlingslokaler, Storåbränna
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget tillsammans med
tillägget.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget tillsammans med tillägget finner ordförande
att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Storåbränna bygdegårdsförening

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 februari 2012

Sida
20

Dnr KS 2011-000367

Ansökan om stöd till allmänna samlingslokaler, Västbygden
Kommunstyrelsens beslut
1
Kommunstyrelsen avslår ansökan om kommunal medfinansiering.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Västbygdens byalag ansöker om 1.828.500 kronor i kommunal medfinansiering
för åtgärder på totalt 6.095.000 kronor + moms.
Åtgärderna avser renovering, om- och tillbyggnad av Kluksgården.
Man planerar bl.a att bygga ett tillagningskök. Köket ska skapa ökade
förutsättningar att tillhandahålla mat till gäster och vid arrangemang.
Nybyggnad av omklädningsrum, duschar och toaletter ska öka möjligheten till
idrott och motion.
Man räknar även med intäkter från bowlingverksamheten på 600 tkr på
årsbasis (vilket motsvarar 11 bantimmar uthyrt per dag, 365 dagar /år vid
timhyra på 150 kronor.
Byalaget har i slutet av januari 2011 inkommit med en del förtydliganden i sin
ansökan, utifrån muntliga kontakter mellan byalaget och kommunens
tjänstemän. Vi kan konstatera att följande saker fortfarande inte är helt lösta:
Man räknar med nyupptaget banklån på cirka 1,1 mkr. Det finns ännu inget
kreditlöfte från någon bank.
Kostnads- och Intäktskalkylen efter åtgärd är känslig. Även små minskningar i
intäkter skulle ge förlust. Det saknas en affärsplan för hur man tänkt sig öka
intäkterna från 843 tkr till 2,2 mkr. Man räknar bl.a med att öka egna
arrangemang med mer än en fördubbling; från 729 tkr till 1,5 mkr.
Kommunen har i liggande budget, kompletterad med senast tillgängliga
skatteintäktsprognoser, ett budgeterat resultat under det långsiktiga målet på
2% av intäkterna. Prognosen för nästkommande år ser sämre ut. Mot bakgrund
av detta prioriteras kommunens egna verksamheter under 2012. Vidare finns
vissa brister i ansökan vilket gör att en korrekt bedömning av risknivån i
projektet är svår att göra.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 27 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 februari 2012

Sida
21

Dnr KS 2011-000367

Ansökan om stöd till allmänna samlingslokaler, Västbygden
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 16 januari 2012
Ansökningshandlingar december 2011
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till ansökan om medfinansiering.
Göte W Swén, M, yrkar avslag till Rolf Liljas, S, bifallsyrkande till medfinansiering.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Rolf Liljas, S, bifallsyrkande till medfinansiering.
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till grundförslaget, som föreslår avslag till ansökan
om medfinansiering.
Christer Toft, S, yrkar bifall till Rolf Liljas bifallsyrkande till medfinansiering.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som förslår kommunstyrelsen avslå
ansökan om kommunal medfinansiering. Till det har kommit bifallsyrkanden till
ansökan om medfinansiering.
Ordförande kommer att ställa dessa förslag mot varandra.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition, på de två förslagen mot varandra, finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget, som föreslår avslag till ansökan om
medfinansiering.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 27 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 februari 2012

Sida
22

Dnr KS 2011-000367

Ansökan om stöd till allmänna samlingslokaler, Västbygden
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för
egna yrkanden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Västbygdens Byalag

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 februari 2012

Ks § 28

Sida
23

Dnr KS 2011-000168

Medborgarförslag, nytt övergångsställe och cykelöverfart på väg 611,
Offerdalsvägen, Krokom
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige lämnar följande yttrande, i enlighet med bygg- och
miljönämndens förslag;
Bygg- och miljönämndens föreslår bifall till förslaget med tillägget att
övergångstället ska vara bra belyst. Trafikverket uppmanas att anlägga ett
belyst övergångsställe på väg 611, över Offerdalsvägen, vid korsningen
Aspåsvägen, enligt skiss.

2

Bygg- och miljönämnden har delegation på trafikärenden. Handläggningen
av det här ärendet har påbörjats.
____
___

Bakgrund
Kommunen har fått in ett medborgarförslag gällande nytt övergångsställe och
cykelöverfart på väg 611, Offerdalsvägen, i Krokom.
Med anledning av att Trafikverket är väghållare för väg 611 skickades en
skrivelse dit, i juni 2011, med anledning av medborgarförslaget.
I yttrande från Trafikverket, 29 november 2011, skriver verket att kontakter har
tagits med Krokoms kommun om huvudmannaskapet för Offerdalsvägen.
Bygg- och miljönämnden anser att föreslagen åtgärd bör kunna genomföras
trots att diskussioner om huvudmannaskapet pågår. Nämnden anser att
övergångsstället ska vara bra belyst.
Underlag för beslut
Medborgarförslag 28 april 2011
Bygg- och miljönämnden 26 januari 2012, § 8
Kommunstyrelsens presidium, förslag till beslut, 13 februari 2012

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 februari 2012

Ks § 28 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000168

Medborgarförslag, nytt övergångsställe och cykelöverfart på väg 611,
Offerdalsvägen, Krokom
Yrkanden/förslag
Owen Laws, Mp, vill i tilläggsyrkande att följande meningar läggs till ”Bygg- och
miljönämnden har delegation på trafikärenden. Handläggningen av det här
ärendet har påbörjats”.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V, Cristine Persson, C, Maria Jacobsson, S,
Peter Grundström, S och Göte W Swén, M.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige lämna
yttrande enligt Bygg- och miljönämndens föreslag. Till det har kommit ett
tilläggsyrkande.
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget tillsammans med
tillägget.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget tillsammans med tillägget finner ordförande
att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 februari 2012

Ks § 29

Sida
25

Dnr KS 2011-000067

Medborgarförslag - förbättring av trafiksäkerhet för barn/ungdomar i Krokoms
samhälle
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige anmodar Trafikverket att anlägga ett belyst
övergångsställe på väg 611, Offerdalsvägen, vid korsningen Aspåsvägen,
i enlighet med bygg- och miljönämndens förslag.
Bygg- och miljönämnden har delegation på trafikärenden. Handläggningen
av det här ärendet har påbörjats.

2

Kommunfullmäktige avslår övriga delar i förslaget gällande
övergångsställen, hastighetsbegränsning, hastighetsdämpande åtgärder,
refuger och förhöjd trottoar, i enlighet med bygg- och miljönämndens
förslag.

3

Kommunfullmäktige uppmanar väghållaren, Krokoms kommun,
samhällsbyggnad att avlägsna skymmande buskage och se över
skyltningen längs Aspåsvägen.
Bygg- och miljönämnden har delegation på trafikärenden. Handläggningen
av det här ärendet har påbörjats.
____

Bakgrund
Kommunen har fått ett medborgarförslag gällande förbättring av trafiksäkerheten i Krokoms samhälle.
Då Trafikverket är väghållare för väg 611, Offerdalsvägen, skickades en
skrivelse, i april 2011, med anledning av medborgarförslaget.
I yttrande från Trafikverket, 29 november 2011, skriver verket att kontakter har
tagits med Krokoms kommun om huvudmannaskapet för Offerdalsvägen.
Bygg- och miljönämnden anser att förslaget gällande övergångsställe på väg
611, Offerdalsvägen, vid brons början vid brofästet på Krokomssidan, bör
kunna genomföras trots att diskussioner om huvudmannaskapet pågår.
Huvudmannaskapet är en fråga för samhällsbyggnadsnämnden och
Trafikverket.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 februari 2012

Ks § 29 (forts)

Sida
26

Dnr KS 2011-000067

Medborgarförslag - förbättring av trafiksäkerhet för barn/ungdomar i Krokoms
samhälle
Underlag för beslut
Medborgarförslag 10 februari 2011
Bygg- och miljönämnden 26 januari 2012, § 7
Kommunstyrelsens presidium, förslag till beslut, 13 februari 2012
Yrkanden/förslag
Owen Laws, Mp, vill i tilläggsyrkande att följande meningar läggs till i punkterna
1 och 3, ”Bygg- och miljönämnden har delegation på trafikärenden.
Handläggningen av det här ärendet har påbörjats”.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V, Maria Jacobsson, S, Peter Grundström, S
och Rolf Lilja, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget och till det har kommit tillägg.
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslagets tre punkter
tillsammans med tilläggen.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslagets tre punkter tillsammans med tilläggen
finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 februari 2012

Sida
27

Dnr KS 2011-000209

Medborgarförslag, kostnadsfri skoltransport Ytterån-Dvärsätt
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige avslår yrkandet i medborgarförslaget angående
skolskjuts till Dvärsätts skola från Ytterån med hänvisning till gällande
skolskjutsreglemente. Den kompletterande utredningen visar på ökade
kostnader.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställarna yrkar på skolskjuts från
Ytterån till Dvärsätts skola. Bakgrunden till att skolskjuts önskas till Dvärsätts
skola är att föräldrarna anser sig tvingade att välja annan skollösning än den
beslutade.
Den 16 juni 2011 beslutade kommunfullmäktige i Krokoms kommun att flytta
eleverna från Ytteråns skola till Trångsvikens skola. Flera vårdnadshavare har
efter beslutet valt Dvärsätts skola för sina barn istället för Trångsvikens skola.
Vid kommunfullmäktige den 7 december 2011 återremitterades ärendet med
begäran om följande uppgifter:
utredning av kostnader Ytterån-Trångsviken, för alla barn från Ytterån samt
utredning om så kallad slinga är genomförbar för skolskjuts Ytterån-Dvärsätt.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 12 januari 2012
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 24 januari 2012, § 9.
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 februari 2012

Ks § 30 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000209

Medborgarförslag, kostnadsfri skoltransport Ytterån-Dvärsätt
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
yrkandet i medborgarförslaget angående skolskjuts till Dvärsätts skola från
ytterån med hänvisning till gällands skolskjutsreglemente. Den kompletterande
utredningen visar på ökade kostnader.
Efter proposition, på grundförslaget, finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 februari 2012

Ks § 31

Sida
29

Dnr KS 2011-000313

Ansökan om ekonomiskt bidrag till St Olavsloppet, 2012-2014
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar att ge St Olavsloppet bidrag med 40.000
kronor per år i tre år, 2012-2014.

2

Finansiering sker ur kommunstyrelsens förfogandeanslag med 20 tkr per
år, 2012-2014 och kommunens informations- och marknadsföringsbudget
med 20 tkr per år, 2012-2014.
___

Underlag för beslut
St Olavsloppet ägs i Sverige av Jämtland-Härjedalens Friidrottsförbund. För att
St Olavsloppet skall kunna fortsätta verksamheten och utvecklas behövs
förutom sponsorintäkter ett ekonomiskt bidrag från kommuner och landsting.
År 2012 avgörs loppet för 25:e gången och startar då i Östersund och går i mål
i Trondheim. Det är ett gränslöst samarbete mellan Norge och Sverige och ett
arrangemang för turism, friskvård och samhällsnytta för alla, men med speciell
inriktning mot ungdom och kvinnor. I samband med loppet arrangeras ett lopp
för de allra yngsta 0-12 år på ett antal platser där St Olavsloppet går.
År 2014 vänder loppet och under två år sker starten i Trondheim och
målgången i Östersund.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen bevilja St
Olavsloppet bidrag med 40.000 kronor per år i tre år, 2012-2014. Finansiering
sker ur kommunstyrelsens förfogandeanslag med 20 tkr per år, 2012-2014 och
kommunens informations- och marknadsföringsbudget med 20 tkr per år, 20122014.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

St Olavsloppet Curt Bergquist
Mårten Suorra, idrottsamordnare
Hans Morén, ekonom
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 februari 2012

Ks § 32

Sida
30

Dnr KS 2012-000067

Komplettering av förbundsordning för Jämtlands Räddningstjänsförbund
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen antar kompletterad förbundsordning för
Jämtlands Räddningstjänstförbund, daterad 12 februari 2012.

Samtliga medlemskommuner i Jämtlands Räddningstjänstförbund godkände att
förbundet vid årsskiftet utökades med Ragunda kommun. Förbundsordningen
reviderades med anledning av utökningen. Av misstag fanns inte medlemskommunernas tidigare beslut att överföra kommunernas skyldigheter och
befogenheter enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
inskrivet i den version av förbundsordning som fastställdes som en del i
beslutet om utökning av förbundet med Ragunda kommun.
Bakgrund
Kommunfullmäktige godkände i december 2011 att Jämtlands
Räddningstjänstförbund utökades med Ragunda kommun. Beslutet innebar
också att reviderad förbundsordning godkändes. Vid justeringen av
förbundsordningen uppmärksammades inte att den version av förbundsordning
som användes som underlag inte innehöll den skrivning som tydliggör att
förbundet övertagit kommunernas skyldigheter och befogenheter enligt lagen
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Förbundet övertog detta
ansvar i samband med tillkomsten av lagen och fullmäktigeförsamlingarna i
samtliga medlemskommuner fattade beslut om detta under september månad
2010.
Nu gällande förbundsordning måste kompletteras med tidigare beslut så att det
klart framgår att det är förbundet som har att fatta myndighetsbeslut enligt lagen
2010:1011. Med anledning av detta har den förbundsordning som antogs i
december 2011 kompletterats med fullmäktiges tidigare beslut från september
2010.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 februari 2012

Ks § 32 (forts)
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Dnr KS 2012-000067

Komplettering av förbundsordning för Jämtlands Räddningstjänsförbund
Kompletteringen är av formaliakaraktär och kommunstyrelsen bedöms därför
kunna fatta slutligt beslut, om föreslagen komplettering, utan ytterligare beslut i
kommunfullmäktige.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 15 februari 2012
Förbundsordning, kompletterad 10 februari 2012
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Maria Jacobsson, S, Owen Laws, Mp, Cristine Persson, C och
Jörgen Blom, V.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen anta
kompletterad förbundsordning för Jämtlands Räddningstjänstförbund, daterad
12 februari 2012.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen i Berg, Bräcke, Krokom,
Ragunda, Strömsund
Jämtlands Räddningstjänstförbund Morgan Olsson

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2012-000067

Valärenden
Kommunstyrelsens beslut
1

Maria Söderberg, C, väljs till ombud i Coompanion.
Till ersättare för ombudet, i Coompanion, väljs Rolf Lilja, S

2

Ingela Rönnestrand, M, väljs till ombud i JHT.
Till ersättare för ombudet, i JHT, väljs Maria Jacobsson, S.
___________

Den 25 april 2012 kl 19.00 är det stämma för Coompanion i Tingshuset,
Östersund. Kommunen har att välja ett ombud samt ersättare för ombudet i
Coompanion. Valet gäller för resterande valperiod.
Den 26 mars är det stämma för JHT, Jämtland Härjedalen Turism. Kommunen
har att välja ett ombud samt ersättare för ombudet i JHT. Valet gäller för
resterande valperiod.
_____

Kopia

Justerandes signatur

De valda

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2012-000025

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat

1

Dnr KS 12/056
Listor över färdtjänstbeslut 120101--120131

Färdtjänsthandläggare

Dnr KS 12/005
Avtal gällande företagshälsovård för Krokoms
kommun, 120101-141231

Kommunchef

Dnr KS 12/015
2
Omorganisation av Föllinge Servicekontor
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunchef

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
22 februari 2012

Ks § 35

Sida
34

Dnr KS 2012-000024

Meddelanden
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

Dnr 3
Länsstyrelsen Jämtlands län: 120109, Överförmyndarnämndens
öppettider 2012

2

Länsstyrelsen Jämtlands län: 120117, underrättelse om upphörande av
koncession för bearbetning av energitorv på Stråflon, Störåsen 5:2

3

Länsstyrelsen Jämtlands län: 120112, Länsstyrelserna skärper och
utvecklar sin alkohol- och tobakstillsyn

4

5

Dnr 12
Socialstyrelsen: 120110, kartläggning, hemlöshet och utestängning från
bostadsmarknaden 2011
Dnr 23
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 111213, ang tilldelning av
medel från MSB för informationssäkerhetsåtgärder, möjlighet att söka
medel för införande av robust och säker adressering på Internet

6

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: rapport 111221, Nyckeltal
energi och klimat - byggnader, transporter och utsläpp i kommuner och
landsting

7

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 120201, nya styrdokument

8

9

10

Justerandes signatur

Dnr 28
Livsmedelsverket: 120203, cryptosporidium i Östersund vintern
2010/2011, konsekvenser och kostnader av ett stort vattenburet
sjukdomsutbrott
Dnr KS 09/137
Sametinget: beslut 120116, utbetalning av statsbidrag till kommuner
2012, förvaltningsområde för samiska
Dnr KS 11/088
Länstrafiken i Jämtlands län AB: protokoll från styrelsemöte 111216

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2012-000024

Meddelanden

11

12

13

14

Dnr KS 11/176
Gaaltije: 111208, information ang projektet ”baakoste baakose”
Dnr KS 11/362
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott: 120124, § 1 ang
förfrågan om medverkan i länsgemensam LUPP-enkät 2012
Dnr KS 12/036
SmåKom: nyhetsbrev januari 2012
Dnr KS 12/039
Bergsstaten: 120109, beslut angående medgivande enligt 6 kap. 1 § i
minerallagen att överlåta undersökningstillstånd, dnr BS 204-1596-2011

15

Kommunstyrelsens ordförande: 120124, överklagan ang medgivande
enligt minerallagen att överlåta undersökningstillstånd Tallsjön nr 1,
Långvattnet nr 1, Hotagen nr 1 och Hotagen nr 2, dnr BS 204-1596-2011

16

Högsta förvaltningsdomstolen: 120125, beslut angående undersökningstillstånd enligt minerallagen; fråga om prövningstillstånd, mål nr 6601-11,
Lill-Juthatten

17

Högsta förvaltningsdomstolen: 120125, beslut angående undersökningstillstånd enligt minerallagen; fråga om prövningstillstånd, mål nr 6602-11,
Grässlåtten nr 1

18

Högsta förvaltningsdomstolen: 120125, beslut angående undersökningstillstånd enligt minerallagen; fråga om prövningstillstånd, mål nr 6603-11,
Nöjdfjället

19

Högsta förvaltningsdomstolen: 120125, beslut angående undersökningstillstånd enligt minerallagen; fråga om prövningstillstånd, mål nr 7413-11,
Tallsjön nr 1

20

Förvaltningsrätten i Luleå: 120131, underrättelse ang tillämpning av
minerallagen, mål nr 205-12

21

Kammarrätten i Sundsvall: protokoll 120119, undersökningstillstånd,
fråga om prövningstillstånd, mål nr 3197-11

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000024

Meddelanden

22

Dnr KS 12/048
Åre kommunarkiv med arkivmyndigheten: 120130, arkivmyndighet för
Naboer AB

23

Dnr KS 12/057
Länsstyrelsen Jämtlands län: 120123, förteckning över avsatta medel till
kommunens näringslivsfond 2012

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

