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Dnr KS 2012-000055

Informationer
1

Halvårsuppföljning näringslivsavdelningens verksamheter, Anna-Carin
Svedén, näringslivsrådgivare och Ola Skyllbäck, kommunchef.

Övriga informationer, se respektive paragraf.
_____
Kommunstyrelsen gör studiebesök på Samhall i Änge samt i sporthallen, Änge
skola.
Kommunstyrelsen ajournerar sig för överläggningar kl 10.50-11.00, kl 12.0012.05, för lunch och studiebesök kl 12.25-15.30.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2012-000122

Upphandling Komvux
Kommunstyrelsens beslut
1

Krokoms kommun beslutar anta MiROi i-Learning AB, som leverantör av
Kommunal vuxenutbildning avseende Omvårdnadsutbildning och SFI.

2

Upphandlingen av Särvux avbryts då inget externt anbud inkommit, i den
delen. Särvux drivs således vidare i egen regi.

3

En extern utvärdering görs vid halvårsskiftet 2013.
___

Bakgrund
Karin Näslund, ansvarig upphandlare, Kjell Sundström, projektledare och Sara
Strandberg, administrativ chef redovisar ärendet.
Upphandlingen har genoförts via förenklat förfarande och egenregin har getts
möjlighet att delta i anbudsgivningen.
Vid anbudstidens utgång hade fem anbud inkommit.
För Särvux inkom inget externt anbud vilket innebär att upphandlingen i den
delen avbryts och verksamheten kan drivas vidare i egen regi.
Efter genomförd utvärdering föreslår utvärderingsgruppen
1

att MiROi i-Learning AB Luleå, antas som leverantör av SFI och Omvårdnadsutbildningen.

2

att upphandlingen av Särvux avbryts och att verksamheten drivs vidare i
egen regi.

Underlag för beslut
Utvärderingsprotokoll
Förhandlingsprotokoll MBL § 38

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000122

Upphandling Komvux
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, vill i tilläggsyrkande att en extern utvärdering görs vid halvårsskiftet 2013.
Yttrar sig gör också Rolf Lilja, S, Owen Laws, Mp, Göte W Swén, M, Jörgen
Blom, V och Ulf Jonasson, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
anta MiROi i-Learning AB, som leverantör av Kommunal vuxenutbildning
avseende Omvårdnadsutbildning och SFI. Upphandlingen av Särvux avbryts då
inget externt anbud inkommit, i den delen. Särvux drivs således vidare i egen
regi. Till det har kommit ett tilläggsyrkande om att en extern utvärdering ska
göras vid halvårsskiftet 2013.
Ordförande kommer först att ställa proposition på tilläggsyrkandet och sedan
ställer hon proposition på grundförslaget.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Paragrafen justeras omedelbart.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Karin Näslund, ansvarig upphandlare
Kjell Sundström, projektledare Komvux
Sara Strandberg, administrativ chef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000209

Igångsättningstillstånd, nybyggnad förskola, Sånghusvallen etapp 4
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige avsätter medel, ca 5,8 miljoner, för delexploatering av
vägar, vatten, avlopp m m till ovanstående förskoletomt.

Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för nybyggnad av en
förskola med två avdelningar på Sånghusvallen, etapp 4.

2

Medel för investeringen, ca 8,6 miljoner, tas ur samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget genom tidigareläggning av medel avsatta
år 2013 och 2015.
_________________________________________________________
Bakgrund
Elisabeth Englund, verksamhetschef för förskola, samt Kenneth Karlsson,
samhällsbyggnadschef redovisar för ärendet.
Barn- och utbildningsförvaltningen har aviserat behov av ytterligare ca 1,5
förskoleavdelning på Sånghusvallens etapp 4. Om en nybyggnad av en
förskola kommer till stånd så kan de tillfälligt inhyrda modulerna vid Ås skola
samt lägenheten på Orionvägen avvecklas.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 14 juni 2012
Tjänsteutlåtande 15 juni 2012
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yttrar sig.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000209

Igångsättningstillstånd, nybyggnad förskola, Sånghusvallen etapp 4
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avsätter
medel, ca 5,8 miljoner, för delexploatering av vägar, vatten, avlopp m m till
ovanstående förskoletomt. Kommunstyrelsen föreslås bevilja igångsättningstillstånd för nybyggnad av en förskola med två avdelningar på
Sånghusvallen, etapp 4. Medel för investeringen, ca 8,6 miljoner, tas ur
samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget genom tidigareläggning av
medel avsatta år 2013 och 2015.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000208

Igångsättningstilllstånd om- och tillbyggnad Tulleråsens förskola
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för till- och ombyggnad
av Tulleråsens förskola.

2

Medel för om- och tillbyggnaden, ca 2,2 miljoner kronor tas ur samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget.
______________________________________________________________
Elisabeth Englund, verksamhetschef för förskola, samt Kenneth Karlsson,
samhällsbyggnadschef redovisar för ärendet.
Bakgrund
Tulleråsens förskola behöver byggas till med bland annat personalutrymmen
och den befintliga delen byggas om, t ex omdisponering av köket.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 14 juni 2012, § 48
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar på återremiss av ärendet på grund av att det inte har
processats i barn- och utbildningsnämnden.
Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen bevilja
igångsättningstillstånd för till- och ombyggnad av Tulleråsens förskola.
Medel för om- och tillbyggnaden, ca 2,2 miljoner kronor tas ur samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget. Till det har kommit ett återremissyrkande.
Ordförande kommer först att ställa proposition på det formella yrkandet på återremiss. Om återremissyrkandet faller ställer ordförande proposition på
grundförslaget, bifall mot avslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 102 (forts)
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Dnr KS 2012-000208

Igångsättningstilllstånd om- och tillbyggnad Tulleråsens förskola
Efter proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare finner ordförande
att ärendet ska avgöras idag.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för
eget yrkande.
_____
Efter proposition på grundförslaget, bifall mot avslag, finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000207

Igångsättningstillstånd ombyggnad Landöns skola
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för ombyggnad av
Landöns skola till förskoleavdelning med tillagningskök.

2

Medel för ombyggnaden, ca 1 miljon kronor, tas ur samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget.
_________________________________________________________
Bakgrund
Köket i Landöns förskola är mycket nedslitet och behöver byggas om för att
uppfylla myndigheternas krav. I samband med detta har möjligheten utretts att
flytta förskoleverksamheten och köket till den f d skolbyggnaden. Denna flytt har
ansetts vara den bästa lösningen.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 14 juni 2012, § 47
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar på återremiss av ärendet på grund av att det inte har
processats i barn- och utbildningsnämnden.
Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen bevilja
igångsättningstillstånd för ombyggnad av Landöns skola till förskoleavdelning
med tillagningskök. Medel för ombyggnaden, ca 1 miljon kronor, tas ur
samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget. Till det har kommit ett
återremissyrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000207

Igångsättningstillstånd ombyggnad Landöns skola
Ordförande kommer först att ställa proposition på det formella yrkandet på återremiss. Om återremissyrkandet faller ställer ordförande proposition på
grundförslaget, bifall mot avslag.
Efter proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare finner ordförande
att ärendet ska avgöras idag.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för
eget yrkande.
_____
Efter proposition på grundförslaget, bifall mot avslag, finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
18 juni 2012
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Sida
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Dnr KS 2012-000195

Ungdomsprojektet Vaajma
Kommunstyrelsens beslut
1

-

Konferensen ska skapa engagemang och sociala kontakter
Vara en arena för ungdomarna
Gärna olika aktiviteter, inspirera på olika sätt
Mer aktivitet som också leder till diskussioner och olika förslag

2

Kommunstyrelsen får en redovisning/kartläggning av vad som tidigare
förts fram från ungdomarna men också vad som har hänt med olika
förslag.

3

Vid kommunstyrelsens möte den 11 september tas beslut om vilka
politiker som ska delta vid ungdomskonferensen den 19 oktober 2012.

Bakgrund
Ungdomsprojektet Vaajma är en ökad satsning på ungdomar både i ett
kortsiktig och långsiktig perspektiv. De åtgärder som genomförs under
projektperioden kommer att ha betydelse för ungdomars framtida val och
kommer således att bidra positivt till befolkningsutvecklingen på lång sikt och
därmed för kommunens ekonomi.
Den 19 oktober 2012 arrangerar Ungdomsprojektet Vaajma
Ungdomskonferens för tredje året i rad. Projektgruppen önskar inspel från både
politiker och ungdomar i de fyra kommunerna inför årets ungdomskonferens.
Fyra frågor har ställts till respektive grupp.
Vid dagens möte diskuterar kommunstyrelsen frågan.
Vikten av förankring är viktigt. Redovisning av tidigare konferenser och
resultaten det lett till. I diskussionerna inför årets konferens framfördes
synpunkter som också ligger helt i linje med Röyrviks synpunkter.
Konferensen ska skapa engagemang och sociala kontakter
Vara en arena för ungdomarna
Gärna olika aktiviteter, inspirera på olika sätt
Mer aktivitet som också leder till diskussioner och olika förslag

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
18 juni 2012

Ks § 104 (forts)

Sida
12

Dnr KS 2012-000195

Ungdomsprojektet Vaajma
Yrkanden/förslag
Mikaela Munck af Rosenschöld, C, yrkar att kommunstyrelsen får en
redovisning/kartläggning av vad som tidigare förts fram från ungdomarna men
också vad som har hänt med olika förslag.
Rolf Lilja, S föreslår att beslut tas vid kommunstyrelsens möte den 11
september om vilka politiker som ska vara med vid ungdomskonferensen den
19 oktober 2012.
Maria Söderberg, C, yrkar att
Konferensen ska skapa engagemang och sociala kontakter
Vara en arena för ungdomarna
Gärna olika aktiviteter, inspirera på olika sätt
Mer aktivitet som också leder till diskussioner och olika förslag
Yttrar sig gör också Mi Bringsaas, S
Propositionsordning
Kommunstyrelsen har vid sittande bord lagt fram förslag till beslut i ärendet.
Efter proposition på det föreslagna finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Louise Öhnstedt, ungdomssamordnare

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
18 juni 2012
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Dnr KS 2011-000366

Projektbeskrivning "Ny hälso- och sjukvårdspolitik i Jämtlands län"
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom projektbeskrivning för Ny
Hälso- och sjukvårdspolitik.

2

Medborgare och personal är delaktiga vid framtagandet av policyn.

3

Återkoppling av projektets gång sker till kommunstyrelsen under våren
2013.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Landstingsfullmäktige har till Beredningen för vård och rehabilitering gett
uppdrag att behandla policyn Ny hälso- och sjukvårdspolitik.
Beredningen samarbetar i ärendets utredning med länets kommuner, främst
genom Primärkommunala nämnden, Regionförbundet Jämtlands län.
En projektbeskrivning med förslag på hur den fortsatta processen med att ta
fram en länsgemensam Ny hälso- och sjukvårdspolitik ska genomföras har
framtagits av beredningen för vård och rehabilitering, Jämtlands läns landsting
och Primärkommunala nämnden, Regionförbundet Jämtlands län.
Primärkommunala nämnden rekommenderar länets kommuner att anta
projektbeskrivningen för Ny hälso- och sjukvårdspolitik
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 7 juni 2012
Projektbeskrivning Ny hälso- och sjukvårdspolitik.
Yrkanden/förslag
Mi Bringsaas, S, vill i tilläggsyrkande att både medborgare och personal är
delaktiga vid framtagandet av policyn.
Mikaela Munck af Rosenschöld, C, vill i tilläggsyrkande att en återkoppling av
projektets gång sker till kommunstyrelsen under våren 2013.
Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000366

Projektbeskrivning "Ny hälso- och sjukvårdspolitik i Jämtlands län"
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen ställer
sig bakom projektbeskrivning för Ny Hälso- och sjukvårdspolitik. Till det har
kommit två tilläggsyrkanden.
Ordförande kommer först att ställa proposition på grundförslaget och sedan
ställer hon proposition tilläggsyrkandena.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter proposition på tilläggsyrkandet, om delaktighet vid framtagande av
policyn, finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter proposition på tilläggsyrkandet, återkoppling av projektets gång, finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Jämtlands läns landsting
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
18 juni 2012

Ks § 106

Sida
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Dnr KS 2012-000141

Remiss – Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation
Kommunstyrelsens beslut
1

Krokoms kommun ser positivt på den roll som rapporten tilldelar
kommunerna. Samtidigt finns en övertygelse om att statens roll och
ansvar som finansiär måste öka för att få en bredbandsutveckling i de
glesbygdsområden som inte är så kallade marknadsmässiga.

2

De föreslagna affärsmodellerna, främst den så kallade ICH, är intressanta
men behöver utvärderas i pilotprojekt, för att se hur de skulle fungera
som en bredbandsetablerare i ”icke marknadsmässiga” områden.

3

Kostnadsbesparande metoder för att få sambyggnad via luftledningar till
ortssammanbindande nät kan vara av stor betydelse för bredbandsetablering i glesbygd.

Sammanfattning av rapporten i huvudsak
Tydliggöra olika aktörers roller, bland annat kommunens roll i at nå regeringens
bredbandsmål, det vill säga att 90% av Sveriges befolkning har tillgång till 100
M/bit bredbandsuppkoppling år 2020.
Finna åtgärder som är samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt lönsamma
vid anläggande av bredbandskanalisation.
Identifiera befintliga eller möjliga övergripande affärsmodeller som kan
användas med fokus på samutnyttjande.
Föreslagna affärslösningar
1
2
3
4

5
Justerandes signatur

ICH, en mäklarmodell som ersätter merkostnaden för den som samförlägger vid grävning och får betalt av den som utnyttjar röret.
Luftkanalisation i det så kallade mellanspänningsnätet för kraftöverföring
(500 m radie täcker 100% byggnader).
Uthyrning via investeringsfond som investerar långsiktigt i infrastruktur.
Kommersiella företag som utvecklar och säljer tjänster för samordning av
infrastruktur, såsom kundportaler för registrering, ansökan och olika
kundtjänster.
Utveckling av befintliga IT-plattformar, till exempel Ledningskollen,
CESAR.
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 106 (forts)
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Sammanträdesdatum
18 juni 2012
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Dnr KS 2012-000141

Remiss – Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation
Rapportens syn på kommunens åtaganden i att nå regeringens
bredbandsmål
Upprätta en lokal bredbandsstrategi som innehåller;
*
Inventering av befintlig infrastruktur
*
Identifiering av underförsörjda områden
*
Analys av framtida behov
*
Krav på samordning och samförläggning vid infrastrukturutbyggnader
*
Stöd till lokala utvecklingsgrupper i deras arbete med allmän information,
stöd kring avtal, projektering och marktillträdesfrågor samt förvaltningsoch överlåtelsefrågor rörande nät
*
Framtid hänsyn till ny lag, PBL (plan- och bygglagen) vilket ger
skyldigheter för kommunerna att hantera elektronisk infrastruktur i den
fysiska planeringen och i bygglovärenden.
*
Samordning med nationella och regionala mål för IT-infrastruktur
*
Informationsspridare
*
Bevaka byalagens intressen i samband med nya infrastrukturinvesteringar
*
En gemensam policy bland kommunerna när det gäller tillträde till
kommunal mark för ledningsdragning
*
Samförläggning som krav i grävpolicy vid utdelning av grävningstillstånd
*
Kommunerna utser en ansvarig för bredbandsfrågor, det vill säga en
person som byalagen kan vända sig till för att få stöd och råd om hur en
bredbandsutbyggnad kan ske. Kunna bistå i projektering och tillhandahålla
standardavtal rörande marktillträde, förvaltning och överlåtelse av nät
samt hantera kontakter med myndigheter, bland annat Länsstyrelser.
*
Enhetlig dokumentation av var det finns kanalisation och tomtrör och vem
som äger dem
Underlag för beslut
Sammanfattning av rapporten
Tjänsteutlåtande 5 juni 2012

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
18 juni 2012
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Dnr KS 2012-000141

Remiss – Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation
Yrkanden/förslag
Mi Bringsaas, S, vill i tilläggsyrkande poängtera att det måste vara statens
ansvar att få en bredbandsutveckling i de glesbygdsområden som inte är, så
kallade, marknadsmässiga. Yrkandet läggs till i slutet av punkten 1.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V, Owen Laws, Mp, Mikaela Munck af
Rosenschöld, C, Rolf LIlja, S, Göte W Swén, M och Maria Söderberg, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslagets tre punkter. Till det har kommit ett
tilläggsyrkande.
Ordförande ställer först proposition på grundförslagets tre punkter och sedan
ställer hon proposition på tilläggsyrkandet.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter proposition på tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Näringsdepartementet inklusive elektronisk kopia

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2010-000237

Lokalutredningen, lokaler kommunhuset
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar ge kommunchefen i uppdrag att externt förhyra
arbetsplatser för delar av kommunförvaltningen.

2

Finansiering för halvåret 2012, högst 175.000 kronor tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.

3

Kommunchefen får i uppdrag att genomföra en utredning med långsiktig
lösning på lokalbehoven.

4

Kommunchefen får i uppdrag att återkomma med rapport avseende
lokalfrågan senast i november månad 2012.
____

Bakgrund
Kommunhuset präglas sedan en lång tid tillbaka av viss trångboddhet och
arbetssituationen för en del medarbetare är inte bra.
Lösningen med att Krokomsbostäder inrymt i kommunhuset och därtill att de
håller till på övre våningen försvårar möjligheten till god kundservice då det är
svårt för hyresgäster att besöka bostadsförmedlarna.
Säkerheten i kommunhuset behöver också ses över.
En utredning med långsiktig lösning, avseende bland annat KBABs placering
samt trångboddhet och säkerhet, i övrigt, behöver göras med sikte på ett
förslag till lösning under våren 2013.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 7 juni 2012
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Christer Toft, S, Mikaela Munck af Rosenschöld, C, Maria
Söderberg, C, Eva Handmark, S, Mi Bringsaas, S, Owen Laws, Mp, Göte W
Swén, M och Rolf Lilja, S.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2010-000237

Lokalutredningen, lokaler kommunhuset
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslagets fyra punkter.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller grundförslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
18 juni 2012

Ks § 108

Sida
20

Dnr KS 2012-000175

Delårsrapport per april 2012, Jämtlands Gymnasieförbund
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport per april 2012.

2

Kommunfullmäktige delges rapporten.

Bakgrund
Uppföljning har genomförts efter fyra månader. I anslutning till uppföljningen
har en resultatprognos för helår 2012 upprättats.
Förbundet lämnar en resultatprognos för helår i linje med budget, dvs ett
nollresultat.
Delårsrapporten efter 4 månader är inte föremål för revisionell granskning.
Detta sker för Delårsrapport efter 8 månader resp. för bokslut.
Rapporten har godkänts av Förbundets direktion den 2012-05-25.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 14 juni 2012
Delårsrapport; Jämtlands Gymnasieförbund Maj 2012
Tjänstemannaförslag, Direktionsbeslut 16 maj 2012
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen godkänna
delårsrapport per april 2012. Kommunfullmäktige delges rapporten.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Jämtlands Gymnasieförbund

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
18 juni 2012
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Dnr KS 2012-000011

Ansökan om att kunna ha BRIS 116 111 öppet dygnet runt
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen bifaller ansökan om bidrag för dygnetruntöppen telefon
med 14.560 kronor, 1 krona per kommuninvånare.

2
Pengarna tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.
___________________________________________________________
Bakgrund
BRIS, Barnens rätt i samhället, söker bidrag från Sveriges kommuner med en
krona per invånare, för att unna ha stödtelefonen, BRIS 116 111, öppen dygnet
runt.
Underlag för beslut
Ansökan från BRIS
Yttrande från chefen för individ- och familjeomsorgen
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Owen Laws, Mp.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen bifalla
ansökan om bidrag för dygnetruntöppen telefon med 14.560 kronor, 1 krona per
kommuninvånare. Pengarna tas ur förfogandeanslaget.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

BRIS
Hans Morén, ekonom
Registrator för upprättande av utbetalning

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000025

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
Dnr KS 12/056
Listor över färdtjänstbeslut 120501-120531
____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Färdtjänsthandläggare

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000024

Meddelanden
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

Dnr 3
Länsstyrelsen: minnesanteckningar 120523, möte med Migrationsverket
- anläggningsboende i Jämtlands län - Migrationsverkets etablering i
länet?

2

Dnr 22
Kommunala pensionärsrådet: sammanträdesprotokoll 120508

3

Folkhälsorådet: sammanträdesprotokoll 120510

4

Dnr 28
Länstrafiken i Jämtlands län: 120514, sammanträdesprotokoll

5

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner, FSV: 120604, nyhetsbrev
Juni 2012

6

O2: 120507, vindkraft på Bösjövarden i Mora

7

Östersunds kommun: protokoll för gemensamma nämnden för
upphandlingssamverkan 120528

8

9

10

11

Dnr KS 10/051, 11/246
Näldens Vägförening: skrivelse 120515 till Lantmäteriet ang Krokoms
kommuns beslut att åta sig att ansvara för Vägföreningen Hissmon ga:2 i
Krokom
Dnr KS 12/036
SmåKom: 120601, nyhetsbrev Maj 2012
Dnr KS 12/039
Svea Hovrätt: protokoll 120510 ang överklagan gällande provborrningsarbeten inom undersökningstillståndet Hotagen nr 1 på fastigheten
Rörvattnet 1:70, nu fråga om prövningstillstånd
Dnr KS 12/177
Krokoms kommuns revisorer: revisionsrapport 120416 från PwC,
granskning av årsredovisning 2011

____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

