KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

4 maj 2011

Innehållsförteckning
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Sida

Öppnande, § 28 ........................................................................................................ 2
Allmänhetens frågestund, § 29.................................................................................. 3
Medborgarförslag om handikapparkeringar efter Genvägen och
parkeringsplatser i Krokoms centrum, , § 30 ..........................................................4-5
Medborgarförslag om förbättring av parkområde i Krokoms centrum, § 31 .............. 6
Medborgarförslag om att lågenergilampor ska börja användas på
kommunen, § 32 ....................................................................................................... 7
Medborgarförslag om uppröjning av lövsly, utefter väg 611, Krokom, § 33............... 8
Nytt uttalande mot undersökning, prospektering och brytning av uran i
Krokoms kommun, § 34 .......................................................................................9-10
Certifiering av kommunal skog, revidering av skogsbrukspolicyn,
förvaltning av fastigheter § 35 ............................................................................11-13
Sammanslagning av skolor, Västbygden-Hov, Ytterån-Trångsviken, § 36.........14-17
Dialog med revisionen, § 37.................................................................................... 18
Årsredovisning 2010 Krokomsbostäder AB, § 38.................................................... 19
Bemyndigande till ombud att bevilja ansvarsfrihet, KBAB, § 39 .............................. 20
Årsredovisning Jämtidrottshallen i Ås AB, § 40....................................................... 21
Bemyndigande till ombud att bevilja ansvarsfrihet, Jämtidrottshallen
AB, § 41 .................................................................................................................. 22
Årsredovisning 2010, Krokoms kommun, § 42...................................................23-24
Revisionsberättelse med revisorernas berättelse samt ansvarsprövning,
§ 43 ....................................................................................................................25-27
Frågor, § 44............................................................................................................. 28
Meddelande av motioner och medborgarförslag samt beslut om
remissinstans, § 45 ............................................................................................29-31
Förfrågan från Regionförbundet Jämtlands län om medgivande att få ta upp
långfristiga lån, § 46 ................................................................................................ 32
Ägardirektiv 2012, Jämtlands Gymnasieförbund, § 47.......................................33-34
Revisionsreglemente, § 48...................................................................................... 35
Ny plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa, § 49...............................36-37
Bildande av Bussgods Jämtland/Härjedalen AB, § 50 .......................................38-39
Laglighetsprövning del av översiktsplan för vindkraft, område
Nordbyn/Storbacken, § 51 .................................................................................40-45
Ägardirektiv Jämtkraft AB, § 52..........................................................................46-47
Valärenden, § 53..................................................................................................... 48
Meddelanden, § 54 ............................................................................................49-56
Avslutning, § 55....................................................................................................... 57

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1

Sammanträdesdatum

4 maj 2011
Plats:

Trångsvikens Bygdegård

Datum och tid:

Onsdagen den 4 maj 2011 klockan 10.00-19.00

Beslutande:

Se bilaga 1 till protokollet

Övriga
deltagande:

Kommunchef Ola Skyllbäck
Kommunsekreterare Anette Lihuvudh

Utses att justera:

Owen Laws och Jörgen Blom

Justeringens
plats och tid:

Omedelbar justering § 49
Resterande §§ justeras den 17 maj 2011

Underskrifter

Sekreterare:

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

Paragrafer:

28-55

Ordförande:

………………………………….
Gunnar Hellström

Justerande:

………………………………….
Owen Laws
Jörgen Blom
ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare:

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Utses
att justera
Organ:

Kommunfullmäktige

SammanträdesPlats
och tid för
datum
justeringar

4 maj 2011

Datum för anslags

Sista dag för
maj 2011
5Sekreterare
maj 2011, §_______________________________
49
Paragraf 25______________
överklagande
7 juni 2011
18 maj 2011, §§ 28-48, 50-55
Kommunhuset, Krokom, kansliet

Underskrifter
uppsättande:

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift:

J

t

d

Ordförande

__________________________________________________________

Justerare

__________________________________________________________

……………………………………...............

i

t

Utd

b

t k

d

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 maj 2011

Sida
2

Dnr KS 2011-000085

Öppnande
Ordförande Gunnar Hellström, C, hälsar alla välkomna till dagens nöte och
öppnar sammanträdet klockan 10.00.
Kungörelse och kallelse
Kungörelse av fullmäktiges sammanträde har skett i Östersunds-Posten och
Länstidningen den 23 april. Kallelse har gått ut till ledamöter den 19 april samt
till ersättare den 20 april 2011.
_____
Vid upprop noteras 37 ledamöter och 7 ersättare. En ej tjänstgörande ersättare
deltar, enligt bilaga 2 till protokollet.
_____
Kommunfullmäktige får information enligt följande
*

Bygg- och miljötaxa, Anne Dahlgren, stadsarkitekt och Anna Holmer,
bygg- och miljöchef

*

Jamtlis verksamhet och nuläge, Henrik Zipsane, landsantikvarie, Anders
Hansson, antikvarie Björn Olofsson, antikvarie och Lena Bäckelin,
ordförande

*

Nya kollektivtrafikmyndigheten, Marianne Ottersgård, regional
utvecklingsstrateg, Jämtlands läns landsting

*

Aktuellt från kommunstyrelsen, Maria Söderberg, C, ordförande
-Regionförbundet
-Regionfrågan
_____
Kommunfullmäktige ajournerar sig för lunch kl 12.00-13.00, kaffe kl 15.15-15.55
samt överläggningar kl 16.15-16.25.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011-000065

Allmänhetens frågestund
Fullmäktige har fått fyra skriftliga brev med frågor att besvaras vid allmänhetens
frågestund.
1

Från Peter Hallberg, frågor om kostnader för skolskjutsar som har
samband med ärendet sammanslagning av skolor.

Karin Wallén, C, ordförande i barn- och utbildningsnämnden svarar på
frågorna.
_____
2

Från Kurt Folkesson, frågor om vad som krävs för att Västbygdens skola
ska få vara kvar.

Karin Wallén, C, ordförande i barn- och utbildningsnämnden svarar på
frågorna.
_____
3

Från Mats Mathiasson, frågor om vad en återremiss skulle innebära i
ärendet sammanslagning av skolor.

Rolf Lilja, S, svarar.
_____
4

Från Jan Hallberg, en appell till oppositionen.

Rolf Lilja, S, svarar.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2010-000244

Medborgarförslag om handikapparkeringar efter Genvägen och
parkeringsplatser i Krokoms centrum
____
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsförvaltningen, i
samband med planändring av Krokomsporten, arbetar fram en
utvecklingsplan för centralorten som bland annat syftar till att knyta an
handelsområdet Krokomsporten till Krokoms centrum.

2

Frågan om handikapparkeringsplatser och tillåtna parkeringstider överlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda.

3

Handikapparkeringarna hanteras skyndsamt och särskiljs från övrig
planering för Krokoms centrum.
_________
___

Bakgrund
Ensio Gustavsson, Krokom, har i medborgarförslag föreslagit ett antal åtgärder
för handikapparkeringar och andra parkeringar i Krokoms centrum.
Medborgarförslaget anmäldes vid fullmäktige den 9 november 2010 och
remitterades till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår i beslut, från den 15 mars 2011, att
samhällsbyggnadsförvaltningen, i samband med planändring av
Krokomsporten, arbetar fram en utvecklingsplan för centralorten som
bland annat syftar till att knyta an handelsområdet Krokomsporten till
Krokoms centrum.
Byföreningens arbete med Leaderprojektet, för utveckling av Krokoms
samhälle, beaktas även i detta.
Frågan om handikapparkeringsplatser och tillåtna parkeringstider
överlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda.
Ensio Gustavsson redogör i fullmäktige för sitt medborgarförslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2010-000244

Medborgarförslag om handikapparkeringar efter Genvägen och
parkeringsplatser i Krokoms centrum
____
Beredande förslag
Samhällsbyggnadsnämnden 15 mars 2011
Utlåtande 6 april 2011
Kommunstyrelsen 13 april 2011, § 61
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar i tillägg att handikapparkeringarna hanteras skyndsamt
och särskiljs från övrig planering för Krokoms centrum.
Yttrar sig gör också Göte W Swén, M, Owen Laws, Mp och Göte Norlander, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige besluta att
samhällsbyggnadsförvaltningen, i samband med planändring av
Krokomsporten, arbetar fram en utvecklingsplan för centralorten
som bland annat syftar till att knyta an handelsområdet Krokomsporten till
Krokoms centrum. Frågan om handikapparkeringsplatser och tillåtna
parkeringstider överlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda. Till
grundförslaget har tillkommit ett tilläggsyrkande om att hantera handikapparkeringarna skyndsamt.
Ordförande kommer först ställa proposition på grundförslagets två punkter och
sedan ställs proposition på tilläggsförslaget.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslagets två punkter finner ordförande att
fullmäktige bifaller dessa.
Efter proposition på tilläggsyrkandet finner ordförande att fullmäktige bifaller
det.
_____

Kopia
Justerandes signatur

Medborgarförslagsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2010-000223

Medborgarförslag, förbättring av parkområde i Krokoms centrum, Björkparken
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget kommer beaktas i
samband med studie av utemiljön, av Krokoms centrum, som kommer att
påbörjas under 2011.
_________

Bakgrund
Berndt Söderholm, Krokom, har i medborgarförslag föreslagit en
förbättring av Björkparken i Krokom med utrustningar för tonåringar.
Bland annat föreslås att en skateboardramp byggs, att två fotbollsmål
och ett volleybollnät sätts upp samt att en minigolfbana och en
tennisbana anläggs. För att eventuellt minska nedskräpningen i parken
bör papperskorgar sättas upp vid sittbänkarna.
Beredande förslag
Samhällsbyggnadsnämnden 8 februari 2011
Utlåtande 6 april 2011
Kommunstyrelsen 13 april 2011, § 62
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget kommer beaktas i samband med studie av utemiljön, av
Krokoms centrum, som kommer att påbörjas under 2011.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Medborgarförslagsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 maj 2011
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Dnr KS 2010-000198

Medborgarförslag om att lågenergilampor ska börja användas på kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige lämnar följande svar på medborgarförslaget;
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat genomföra ett
energieffektiviseringsprojekt under åren 2010-2014. Målet med projektet
är att först genomföra en detaljerad analys av kommunens fastigheter för
att sedan, bland annat, utföra oljekonvertering av värmeanläggningar till
fjärrvärme alternativt värmepumpar, köpa in belysningsstyrning, byta
belysningsarmaturer, värmeåtervinning i ventilation m m.
Det innebär att byte till lågenergilampor görs efterhand.
___
__

Bakgrund
Per Hansson, Nälden, har i medborgarförslag föreslagit att lågenergilampor ska
användas i kommunala fastigheter.
Beredande förslag
Samhällsbyggnadsnämnden 8 februari 2011
Utlåtande 6 april 2011
Kommunstyrelsen 13 april 2011, § 63
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige besvara
medborgarförslaget med att en detaljerad energieffektiviseringsanalys av
kommunens fastigheter kommer att göras under åren 2010-2014. Det innebär
att byte till lågenergilampor görs efterhand.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Medborgarförslagsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
4 maj 2011

Kf § 33
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Dnr KS 2010-000201

Medborgarförslag om uppröjning av lövsly, utefter väg 611, Krokom
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att frågan kommer att tas upp i
budgetberedningen. Beviljade anslag täcker inte det behov som föreligger
för att röja lövsly i tätortsnära miljöer för att möta upp allmänhetens
önskemål om skötsel av kommunal mark.

2

Förslaget om flaggor och lyktstolpar kommer att beaktas i samband med
studie av utemiljön, av Krokoms centrum, som kommer att påbörjas under
2011.
_________
___

Bakgrund
Berndt Söderholm, Krokom, har i medborgarförslag föreslagit att lövslyn
röjs på båda sidor Indalsälven, vid infarten till Krokom, samt att flaggor
sätts upp på lyktstolpar vid båda infarterna från E 14.
Beredande förslag
Samhällsbyggnadsnämnden 8 februari 2011
Utlåtande 6 april 2011
Kommunstyrelsen 13 april 2011, § 64
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige besluta att
frågan kommer att tas upp i budgetberedningen. Beviljade anslag täcker inte
det behov som föreligger för att röja lövsly i tätortsnära miljöer för att möta upp
allmänhetens önskemål om skötsel av kommunal mark. Förslaget om flaggor
och lyktstolpar kommer att beaktas i samband med studie av utemiljön, av
Krokoms centrum, som kommer att påbörjas under 2011.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia
Justerandes signatur

Medborgarförslagsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
4 maj 2011
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9

Dnr KS 2011-000123

Nytt uttalande mot undersökning, prospektering och brytning av uran i Krokoms
kommun
_________
Kommunfullmäktiges beslut
1

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

Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges möte den 23 februari 2011 initierade Maria Söderberg,
C, kommunstyrelsens ordförande, att med anledning av ny mandatperiod förnya
fullmäktiges uttalande mot undersökning, prospektering och brytning av uran i
Krokoms kommun.
Ända sedan uranfyndigheten upptäcktes i Lilljuthatten har de boende i området
känt stor oro över vilka konsekvenser det kan få för miljö, livsbetingelser samt
turism- och samenäringarna. Många möten med boende och företagare i
området har genomförts och redan 2005 antog kommunfullmäktige ett
uttalande mot uranbrytning i kommunen efter ett förslag från
Socialdemokraterna och Centerpartiet.
Sedan dess har ett antal undersökningstillstånd utfärdats och provborrningar
genomförts på flera ställen i området. Med anledning av de ökade aktiviteterna i
området och att vi nu gått in i en ny mandatperiod är det dags att anta ett nytt
uttalande från kommunfullmäktige i Krokoms kommun.
Beredande förslag
Kommunstyrelsens presidium 14 mars 2011
Kommunstyrelsen 23 mars, § 38
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Mona Puttick, V, yrkar bifall från Vänsterpartigruppen.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till grundförslaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 maj 2011

Kf § 34 (forts)
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Dnr KS 2011-000123

Nytt uttalande mot undersökning, prospektering och brytning av uran i Krokoms
kommun
_________
Propositionsordning
Det finns ett gemensamt förslag från alla partier som föreslår kommunfullmäktige uttala sin uppfattning och vilja att undersökningstillstånd,
prospektering och brytning av uran inte ska beviljas i Krokoms kommun.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Anna Holmer, bygg- och miljöchef
Åsa Sjödin, informationsansvarig

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 maj 2011

Sida
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Dnr KS 2010-000204

Certifiering av kommunal skog, revidering av skogsbrukspolicyn, förvaltning av
skogsfastigheter
_________
Kommunfullmäktiges beslut
1

2

3

Kommunfullmäktige antar den reviderade skogsbrukspolicyn med följande
ändring och tillägg
* Under punkt 5, Jakt, i policyn läggs följande mening till
“Småviltjakt upplåtes genom dagkortsförsäljning”.
* Sista meningen under punkt 8, Certifiering, stryks.
De tre sista raderna i första stycket, efter de fyra strecksatserna, flyttas
upp till en första strecksats samt de två sista strecksatserna stryks under
rubriken ”Skogsbrukspolicy”.
”Skogs- och rennäring” läggs till, som intressen, under rubriken
”Mångbruk”.
____

Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2 september 2008, § 47, att föreslå
kommunfullmäktige att anta upprättad skogsbrukspolicy. Ärendet
återremitterades av kommunfullmäktige den 29 april 2009, bland annat för att
typ av certifiering skulle utredas.
Efter revidering beslutade samhällsbyggnadsnämnden den 25 och 26 maj
2010, § 37, att föreslå kommunfullmäktige att anta skogsbrukspolicyn.
Kommunfullmäktige beslutade den 1 september 2010 att återremittera ärendet
för vissa klargöranden.
Skogsbrukspolicyn har reviderats igen.
Beredande förslag
Samhällsbyggnadsnämnden den 31 augusti 2010, § 62
Kommunstyrelsens presidieberednings förslag den 22 september 2010
Styrande dokument, förvaltning av skogsfastigheter 23 januari 2011
Samhällsbyggnadsnämnden 8 februari 2011
Kommunstyrelsens presidieberednings förslag den 7 mars 2011
Kommunstyrelsen 23 mars, § 41

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2010-000204

Certifiering av kommunal skog, revidering av skogsbrukspolicyn, förvaltning av
skogsfastigheter
_________
Yrkanden/förslag
Ulf Jonasson, C, vill i ändringsyrkande att, under rubriken Skogsbrukspolicy,
de tre sista raderna i första stycket efter de fyra strecksatserna flyttas upp till en
första strecksats samt att de två sista strecksatserna stryks.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till grundförslaget.
Mona Puttick, V, yrkar bifall till grundförslaget samt vill även i tilläggsyrkande att
fullmäktige lägger till ”skogs- och rennäring”, som intressen, under rubriken
Mångbruk.
Rolf Lilja, S vill i ändringsyrkande att, under rubriken Skogsbrukspolicy,
de tre sista raderna i första stycket efter de fyra strecksatserna flyttas upp till en
första strecksats och vill behålla de två sista strecksatserna.
Yttrar sig gör också Owen Laws, Mp, Sture Marklund, V och Håkan Larsson, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta den
reviderade skogsbrukspolicyn. Till det har kommit två ändringsyrkanden och ett
tilläggsyrkande.
Ordförande ställer först proposition ändringsyrkandena mot varandra. Sedan
ställer ordförande proposition på tilläggsyrkandet och sist ställs proposition på
grundförslaget.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på Ulf Jonassons, C, ändringsyrkande mot Rolf Liljas, S,
ändringsyrkande finner ordförande att fullmäktige bifaller Ulf Jonassons, C,
ändringsyrkande om att de tre sista raderna i första stycket, efter de fyra
strecksatserna, flyttas upp till en första strecksats samt att de två sista
strecksatserna stryks under rubriken Skogsbrukspolicy.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 maj 2011

Kf § 35 (forts)
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Dnr KS 2010-000204

Certifiering av kommunal skog, revidering av skogsbrukspolicyn, förvaltning av
skogsfastigheter
_________
Efter proposition på tilläggsyrkandet om att lägga till ”skogs- och rennäring”,
som intressen, under rubriken Mångbruk finner ordförande att fullmäktige
bifaller det.
Ordförande ställer proposition på grundförslaget om att anta den reviderade
skogsbrukspolicyn med följande ändring och tillägg under punkt 5, Jakt, i
policyn läggs följande mening till “Småviltjakt upplåtes genom dagkortsförsäljning”.Sista meningen under punkt 8, Certifiering, stryks. Ordförande
finner att fullmäktige bifaller grundförslaget.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 36

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 maj 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000164

Sammanslagning av skolor, Västbygden-Hov samt Ytterån-Trångsviken
Kommunfullmäktiges beslut
1

Ärendet återremitteras med anledning av följande
Alternativet Ytterån flyttas till Trångsviken
* Kostnaden för skolskjutsar utreds
* Investeringsbehov i Trångsvikens skola redovisas
* Elevstatistik, vid Trångsvikens skola vid en sammanslagning, redovisas
idag och framåt
* Miljöaspekten, för föräldraskjutsar till fritids i Trångsviken, redovisas
* Total kostnadsjämförelse, mellan de båda skolorna, redovisas
* Skolbyggnadernas status redovisas, jämfört med varandra
2
Alternativet Västbygden flyttas till Hov
* Kostnaden för skolskjutsar utreds
* Elevstatistik, antalet barn inom upptagningsområdet, redovisas
* Miljöaspekten, för föräldraskjutsar till fritids i Hov, redovisas
* Hur många elever som ryms, i Hovs skola, redovisas
* Hur lokalerna disponeras, för skolverksamhet och fritidsverksamhet i
Hovs skola, redovisas
* Hur framtiden ser ut, för förskolan i Västbygden, redovisas
* Total kostnadsjämförelse, mellan de båda skolorna, redovisas
3
Möjligheten att dela upp skolverksamheten i en F-3a och en 4-6a inom
respektive område utreds
_____________________________________________________________
Bakgrund
Barn och utbildning har inför 2012 års budget äskat medel för ett antal behov
som är kopplat till volymförändringar samt lagförändringar men även
kvalitetshöjningar av verksamheten. Vid budgetkonferensen 1-2 mars 2011
tydliggjordes att nämnderna i första hand fick se över och omfördela budget
inom egen ram för att finansiera äskanden.
Vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 22 mars 2011
aktualiserades vilka omfördelningar som var möjliga, där förtätning av skolorna
var en av flera åtgärder.
Att förändra en skolorganisation vid läsårsstart är mer lämpligt än under
pågående läsår, d.v.s. vid årsskiftet. Det innebär att sammanslagningen bör ske
i samband med höstterminsstarten 2011.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011-000164

Sammanslagning av skolor, Hov-Västbygden samt Ytterån-Trångsviken
För att möjliggöra det krävs att ärendet behandlas i extrainsatt möte i barn- och
utbildningsnämnden samt också i kommunstyrelsen den 27 april, för att
skolsammanslagningen ska kunna behandlas i kommunfullmäktige den
4 maj 2011.
Krokoms kommuns skolorganisation har varit föremål för diskussion en längre
tid. Behovet av att skapa ”större” skolor förstärks med det nya kravet på
lärarlegitimation. Med nuvarande organisation av skolor där det endast finns
underlag för ca 2 lärare kommer det att innebära stora svårigheter att tillgodose
behörighetskraven.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen att hantera många små enheter. Genom att förtäta skolorna möter
nämnderna kravet på god ekonomisk hushållning och bra kvalitet på sin
verksamhet.
Underlag för beslut
Barn- och utbildningsnämnden 27 april 2011
Kommunstyrelsen 27 april 2011, § 70
Yrkanden/förslag
Karin Wallén, C, yrkar bifall till grundförslaget om att förtäta skolorganisationen
Västbygden - Hov till en skolenhet belägen i Hov, Alsen samt att förtäta
skolorganisationen i Ytterån – Trångsviken till en skolenhet belägen i
Trångsviken. Förtätningen gäller från och med höstterminen 2011.
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till grundförslaget
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Eivor Comén, Mp, yrkar bifall till grundförslaget.
Mi Bringsaas, S, yrkar avslag på grundförslaget.
Sture Marklund, V, yrkar avslag på grundförslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Sammanslagning av skolor, Hov-Västbygden samt Ytterån-Trångsviken
Christer Toft, S, yrkar avslag på grundförslaget.
Jörgen Blom, V, begär ajournering som verkställs kl 16.15-16.25
Britt Carlsson, S, yrkar avslag på grundförslaget.
Rolf Lilja, S, begär återremiss för oppositionen, Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet, för utredning av följande
1
Alternativet Ytterån flyttas till Trångsviken
* Kostnaden för skolskjutsar utreds
* Investeringsbehov i Trångsvikens skola redovisas
* Elevstatistik, vid Trångsvikens skola vid en sammanslagning, redovisas
idag och framåt
* Miljöaspekten, för föräldraskjutsar till fritids i Trångsviken, redovisas
* Total kostnadsjämförelse, mellan de båda skolorna, redovisas
* Skolbyggnadernas status redovisas, jämfört med varandra
2
Alternativet Västbygden flyttas till Hov
* Kostnaden för skolskjutsar utreds
* Elevstatistik, antalet barn inom upptagningsområdet, redovisas
* Miljöaspekten, för föräldraskjutsar till fritids i Hov, redovisas
* Hur många elever som ryms, i Hovs skola, redovisas
* Hur lokalerna disponeras, för skolverksamhet och fritidsverksamhet i
Hovs skola, redovisas
* Hur framtiden ser ut, för förskolan i Västbygden, redovisas
* Total kostnadsjämförelse, mellan de båda skolorna, redovisas
3
Möjligheten att dela upp skolverksamheten i en F-3a och en 4-6a inom
respektive område utreds
Yttrar sig gör också Göte W Swén, M, Jörgen Blom, V, Ulf Jonasson, C, Kjell
Svemark, S, Sven Wadman, S, Ove Norrman, S, Lisa Sallin, M, Göran
Carlsson, S, Anders Frederiksen, S och Håkan Larsson, C.
Propositionsordning
Det finns två sakyrkanden, bifall samt avslag till grundförslaget. Till det har
kommit yrkande om återremiss.
Ordförande kommer först att ställa proposition på det formella yrkandet om
återremiss. Om det faller så ställs sedan proposition på bifall samt avslag till
grundförslaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Sammanslagning av skolor, Hov-Västbygden samt Ytterån-Trångsviken
Efter proposition på om ärendet ska avgöras idag eller senare finner ordförande
att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs
De som vill att ärendet ska avgöras idag röstar Ja och de som vill att ärendet
ska avgöras senare röstar Nej.
Med 25 Ja-röster och 20 Nej-röster finner ordförande att ärendet återremitteras
då det vid en minoritetsåterremiss krävs minst en tredjedel av rösterna.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011-000091

Dialog med revisionen
Anders Almling, revisor, informerar fullmäktige om revisionens arbete.
Britt Carlsson, S, ställer fråga till Anders Almling, om nämndernas
årsredovisningar, som han också besvarar.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
18

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011-000150

Årsredovisning 2010 Krokomsbostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Krokomsbostäder AB år
2010.
____
___

Underlag för beslut
Krokomsbostäder AB har upprättat årsredovisning för Krokomsbostäder AB år
2010 och överlämnar den till kommunen.
Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster på 77 tkr.
I förvaltningsberättelsen redogörs bland annat för styrelsens sammansättning,
viktiga händelser och förhållanden, organisation-personal, framtida utveckling
gällande ekonomi och finansiering, investeringar, försäljning, uthyrning,
underhåll, ägaridé m m.
Underlag för beslut
Årsredovisning 2010 för Krokomsbostäder AB
Presidiets förslag till beslut 11 april 2011
Kommunstyrelsen 13 april 2011, § 65
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
årsredovisning för Krokomsbostäder AB år 2010.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Krokomsbostäder AB

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 39

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 maj 2011

Sida
20

Dnr KS 2011-000181

Bemyndigande till ombud att bevilja ansvarsfrihet för Krokomsbostäder AB,
KBAB
Kommunfullmäktiges beslut
1

komunfullmäktige bemyndigar kommunens ombud, i Krokomsbostäder
AB, att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna och verkställande direktören i
aktiebolaget, verksamhetsåret 2010, enligt revisorernas tillstyrkan.
______

I granskningsrapport framgår att de av fullmäktige utsedda lekmannarevisorerna har granskat Krokomsbostäder ABs verksamhet år 2010.
Lekmannarevisorerna bedömmer att bolagets verksamhet skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och
bedömmer därför att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Revisionsberättelse, av auktoriserad revisor vid PwC är inte klar med detta
utskick. Revisionsberättelsen skickas ut i samband med extra utskick till
fullmäktige den 27 april.
_____
I beslutet deltar inte, på grund av jäv, Lisa Sallin, M, Jörgen Blom, V, Ulf
Jonasson, C och Göran Carlsson, S.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Ombud i Krokomsbostäder AB
Krokomsbostäder AB

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011-000151

Årsredovisning Jämtidrottshallen i Ås AB
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Jämtidrottshallen i Ås
AB 2010.
___

Jämtidrottshallen i Ås AB har lämnat årsredovisning för år 2010.
Jämtidrottshallen i Ås AB ägs sedan den 30 juni 2009 till 100% av Krokoms
kommun.
Bolaget äger fastigheten Krokom Ås-Hov 1:212 och har på denna uppfört en
idrottshall. Krokoms kommun hyr hallen och använder den i huvudsak för egen
verksamhet men upplåter den även i andra hand för idrotts- och andra
ändamål.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsen 13 april 2011, § 66
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
årsredovisning för Jämtidrottshallen i Ås AB 2010.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Jämtidrottshallen i Ås AB

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011-000182

Bemyndigande till ombud att bevilja ansvarsfrihet för Jämtidrottshallen i Ås AB
Kommunfullmätiges beslut
1

Kommunfullmäktige bemyndigar ombudet i Jämtidrottshallen AB att till
aktiebolagets årsstämma bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2010, enligt revisorns tillstyrkan.
_____
______

I granskningsrapport från utsedd lekmannarevisor framgår att bolagets
verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt på
ett tillfredsställande sätt. Bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
I revisionsberättelse, av auktoriserad revisor vid PwC, framgår att
årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
den ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med
god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige bemyndiga
ombudet, i Jämtidrottshallen AB, att till aktiebolagets årsstämma bevilja
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010, enligt
revisorns tillstyrkan.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller
det.
_____
I beslutet deltar inte, på grund av jäv, Göte W Swén, M, Maria Söderberg,
C, Christer Toft, S, Ingela Rönnestrand, M, Jörgen Blom, V och Mi
Bringsaas, S.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Jämtidrottshallen i Ås AB

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011-000102

Årsredovisning 2010, Krokoms kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2010.
______

Bakgrund
Kommunens årsredovisning för 2010 har upprättats och överlämnas nu till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Revisionens granskning sker under perioden fram till utskick av handlingar till
fullmäktigesammanträdet den 4 maj 2011.
Av årsredovisningen framgår att Krokoms kommuns resultat år 2010 är +47,0
mkr. Med anledning av det höga resultatet och kopplat till det stora
pensionsåtagande kommunen har, föreslås att en del av resultatet för 2010
öronmärks till framtida pensionsutbetalningar.
Kommunfullmäktige har i beslut vid sammanträde den 8 december 2010 sagt
följande:
”Nyttjande av 2010 års överskott, utöver 2%, tas upp till särskild prövning i
kommunstyrelsen för övervägande av hur stor del av överskottet som ska
avsättas till pensionsskulden. Det görs innan bokslutet låses.” 2% överskott
motsvarar 18 mkr i 2010 års nivå.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 16 mars 2011
Årsredovisning 2010
Kommunstyrelsen 23 mars 2011, § 40
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C, Göran Carlsson, S, Anders Almling, revisor
och Owen Laws, Mp.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011-000102

Årsredovisning 2010, Krokoms kommun
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
årsredovisning 2010.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att fullmäktige bifaller det.
_____
Protokollsanteckning
Göran Carlsson, S, vill att det i verksamhetsberättelsen, under
Överförmyndarnämnden, kompletteras med att barnchecken används i
överförmyndarens arbete som gäller barn. Personliga kontakter med barn
tillämpas.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Nämnderna
Överförmyndarnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011-000183

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse samt ansvarsprövning
Kommunfullmäktiges beslut
1

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för socialnämndens ledamöter,
verksamhetsåret 2010, enligt revisorernas tillstyrkan.

2

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämndens
ledamöter, verksamhetsåret 2010, enligt revisorernas tillstyrkan.

3

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämndens
ledamöter, verksamhetsåret 2010, enligt revisorernas tillstyrkan.

4

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för bygg- och miljönämndens
ledamöter, verksamhetsåret 2010, enligt revisorernas tillstyrkan.

5

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämndens ledamöter,
verksamhetsåret 2010, enligt revisorernas tillstyrkan.

6

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för överförmyndarnämndens
ledamöter, verksamhetsåret 2010, enligt revisorernas tillstyrkan.

7

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöter i gemensamma
nämnden för upphandlingssamverkan samt gemensamma nämnden
avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av
sjukvårdsprodukter, verksamhetsåret 2010, enligt revisorernas
tillstyrkan.

8

Fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsens ledamöter,
verksamhetsåret 2010, enligt revisorernas tillstyrkan.

9

Fullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna.
_____

_____

I revisionsberättelse för år 2010 framgår att de av fullmäktige utsedda
revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och
nämnder samt den för samtliga länets kommuner gemensamma nämnden
för upphandlingssamverkan, i den gemensamma nämnden mellan
Jämtlands läns landsting och länets samtliga kommuner avseende
samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av
sjukvårdsprodukter.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011-000183

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse samt ansvarsprövning
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens
revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs
för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller
för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll
och återredovisning till fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska
verksamhet, kontroll och redovisning och pröva om verksamheten bedrivits i
enlighet med fullmäktiges uppdrag.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att fullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för ledamöter i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, bygg- och miljönämnden, valnämnden,
överförmyndarnämnden, gemensamma nämnden avseende upphandlingssamverkan samt gemensamma nämnden avseende samordnad upphandling,
lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter samt kommunstyrelsen ,
verksamhetsåret 2010, enligt revisorernas tillstyrkan. Revisionsberättelsen
läggs till handlingarna.
Efter proposition på grundförslagets 9 punkter, var för sig, finner ordförande att
fullmäktige bifaller dessa.
_____
I beslutet under punkten 1, för socialnämnden, deltar inte Pär-Anders
Andersson, C, Marina Edfeldt, S, Anders Frederiksen, S, May Johansson, C,
Karin Juleshaug, S, Cristine Persson, C, Elisabeth Svensson, M och Christer
Toft, S, Eivor Ernehed Comén, Mp, Lisa Sallin, M, Anne Catrine Hedman, Kd.
I beslutet under punkten 2, för barn- och utbildningsnämnden, deltar inte Karin
Wallén, C, Leo Olofsson, M, Roger Nilsson, M, Dmitar Savic, Mp, Jenny Palin,
S, Jörgen Blom, V och Pär-Erik Berglund, S, Agneta Gabrielsson, Fp, Carlolof
Hallström, M.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011-000183

Revisionsberättelse med revisorernas redogörelse samt ansvarsprövning
I beslutet, under punkten 3, för samhällsbyggnadsnämnden deltar inte Göte W
Swén, M, Ingela Rönnestrand, M, Mi Bringsaas, S, Peter Grundström, S,
Viveca Asproth, S, Sven Wadman, S och Sture Marklund, V, Pär-Anders
Andersson, C, Roger Nilsson, M.
I beslutet, under punkten 4, för bygg- och miljönämnden, deltar inte Hans
Åsling, C, Owen Laws, Mp, Bernt Ingebrigtsén, S, Ove Norrman, S och Britt
Carlsson, S, May Johansson, C, Owen Laws, Mp, Dmitar Savic, Mp, Göte W
Swén, M.
I beslutet, under punkten 5, för valnämnden, deltar inte Viveca Asproth, S, Eivor
Ernehed Comén, Mp, Håkan Larsson, C, Sture Marklund, V, Roger Nilsson, M,
Jenny Palin, S och Mona Puttick, V, Göran Carlsson, S, Anne Catrine Hedman,
Kd, Göte Norlander, C, Dmitar Savic, Mp.
I beslutet, under punkten 6, för överförmyndarnämnden, deltar inte, Elisabeth
Svensson, M och Göran Carlsson, S.
I beslutet, under punkten 7, för gemensamma nämnden, deltar inte Rolf Lilja, S,
Sture Marklund, V. För gemensamma nämnden för sjukvårdsprodukter deltar
inte Cristine Persson, C, Christer Toft, S.
I beslutet, under punkten 8, för kommunstyrelsen, deltar inte Maria Söderberg,
C, Ulf Jonasson, C, Mikaela Munck af Rosenschöld, C, Göte W Swén, M, Owen
Laws, Mp, Agneta Gabrielsson, Fp, Rolf Lilja, S, Maria Jacobsson, S, Christer
Toft, S, Jörgen Blom, V, Cristine Persson, C, Lisa Sallin, M, Ingela
Rönnestrand, M och Anne Catrine Hedman, Kd, Mi Bringsaas, S, Marina
Edfeldt, S, Eva Handmark, S, Bernt Ingebrigtsen, S.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Nämnderna
Styrelsen

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011-000089

Frågor i kommunfullmäktige 2011
Det har inte kommit in några frågor till dagens fullmäktigemöte.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Krokoms kommun
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2011-000090

Anmälan av motioner och medborgarförslag samt beslut om remissinstans
Kommunfullmäktiges beslut om remissinstans
Motioner

1

2

3

4

Dnr KS 11/132
Motion från Mi Bringsaas, S, ”Strategi för medborgardialog”. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen för att beslutas i fullmäktige senast
december 2011.
Dnr KS 11/133
Motion från Mi Bringsaas, S, ”Med tillgänglighet i tankarna”. Motionen
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för att beslutas i fullmäktige
senast oktober 2011.
Dnr KS 11/177
Motion från Jörgen Blom, V, ”Nyckellösa låssystem inom hemvården”.
Motionen remitteras till socialnämnden för att beslutas i fullmäktige senast
oktober 2011.
Dnr KS 11/178
Motion från Jenny Palin, S och Jörgen Blom, V, om uppföljning av elever
från Krokoms kommun i Jämtlands Gymnasieförbund. Motionen remitteras
till kommunstyrelsen för att beslutas i fullmäktige senast oktober 2011.

Medborgarförslag

1

2

Justerandes signatur

Dnr KS 11/115
Medborgarförslag från Moa Magnusson m fl om toaletterna på
Cederbergskolan. Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för
att beslutas i fullmäktige senast september 2011.
Dnr KS 11/116
Medborgarförslag från Mathilda Klang, Malin Olsson och Andreas
Sjöqvist om ett levande centrum i Krokom. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för att beslutas i fullmäktige senast oktober 2011.

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 45 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 maj 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000090

Anmälan av motioner och medborgarförslag

3

4

5

6

7

9

10

Justerandes signatur

Dnr KS 11/113
Medborgarförslag från Mia Westh och William Jacobsson om högre
kvalité på skolmaten för en bättre skoldag. Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för beslut i fullmäktige senast september
2011.
Dnr KS 11/120
Medborgarförslag från Mia Westh och William Jacobsson, om bärbara
datorer till årskurs 8-9 på Ås skola. Förslaget remitteras till barn- och
utbildningsnämnden för beslut i fullmäktige senast september 2011.
Dnr KS 11/119
Medborgarförslag från Olivia Wahlström, Jens Berglund, Andreas
Eriksson och Josefine Rask om helt ny idrottshall i Änge. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast oktober
2011.
Dnr KS 11/118
Medborgarförslag från Jens Berglund, Andreas Eriksson, Josefine Rask
och Olivia Wahlström om tätare förbindelser till glesbygden. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast oktober
2011.
Dnr KS 11/117
Medborgarförslag från Andreas Eriksson, Jens Berglund, Josefine Rask
och Olivia Wahlström om busskort till alla elever på högstadiet. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast oktober
2011.
Dnr KS 11/121
Medborgarförslag från Mathilda Klang, Malin Olsson och Andreas Sjöqvist
om allmän översyn av regelverket för skolskjutsar och busskort. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast oktober
2011.
Dnr KS 11/114
Medborgarförslag från Moa Magnusson m fl om bussförbindelser.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
oktober 2011.

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 45 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 maj 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000090

Anmälan av motioner och medborgarförslag

11

12

13

14

15

Dnr KS 11/093
Medborgarförslag från Eva Persson, Ås, om cykelväg Ås Dvärsätt/Krokom samt säkra överfarter i Ås. Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för beslut i fullmäktige senast oktober 2011.
Dnr KS 11/114
Medborgarförslag från föräldrar i Alsenbygden om att Västbygdens skola
och Hovs skola slås samman till en skola inför läsåret 2011/2012 samt att
utbildningsresurserna samlas på Hovs skola. Förslaget remitteras till barnoch utbildningsnämnden för beslut i fullmäktige juni 2011.
Dnr KS 11/153
Medborgarförslag från boende i Västbygden om att byskolor inte läggs ner
utan att föräldrar, skolledning och politiker är överens om det. Förslaget
remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beslut i fullmäktige juni
2011.
Dnr KS 11/168
Medborgarförslag från Berndt Söderholm om nytt övergångställe och
cykelöverfart på väg 611, Offerdalsvägen. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast oktober 2011.
Tillägg från fullmäktige; att även se över möjlighet till trafikljus.
Dnr KS 11/171
Medborgarförslag från Malin Gunnarsson om att omvandla Rösta i Ås till
ett attraktivt äldre/seniorboende med hälsa och trädgårdsinriktning.
Förslaget remitteras till socialnämnden för beslut i fullmäktige senast
oktober 2011.

Yttrar sig gör Jörgen Blom, V och Owen Laws, Mp.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Remissinstanserna inklusive motion eller medborgarförslag
Förslagsställarna

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 maj 2011

Kf § 46

Sida
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Dnr KS 2011-000128

Förfrågan från Regionförbundet Jämtlands län om medgivande att få ta upp
långfristiga lån
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige medger att Regionförbundet i Jämtlands län får ta upp
långfristiga lån.
_

Bakgrund
Enligt förbundsordnigen § 15 får Regionförbundet i Jämtlands län inte ta upp
långfristiga lån utan medlemmarnas medgivande.
Regionförbundet ska från landstinget överta inventarier vid verksamheterna
inom JILU. Dessutom ska Regionförbundet överta aktier i ALMI
Företagspartner Mitt AB, Mid Sweden Science Park AB och
Vattenbrukscentrum Norr AB från landstinget. Förbundet har för närvarande
inget eget kapital och behöver utifrån detta ta upp långfristiga lån för 3.174.000
kronor.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 6 april 2011
Förfrågan från Regionförbundet Jämtlands län
Protokollsutdrag Regionförbundet Jämtlands län
Kommunstyrelsen 13 april 2011, § 56
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige medge
Regionförbundet i Jämtlands län att ta upp långfristiga lån.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Regionförbundet Jämtlands län
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 47

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 maj 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000087

Ägardirektiv 2012 för Jämtlands Gymnasieförbund
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige antar ägardirektiv 2012 för Jämtlands
Gymnasieförbund enligt förslag daterat 21 mars 2011.

2

För revision av förbundets verksamhet ska direktionen avsätta 287.000
kronor.

3

Krokoms kommun önskar en redovisning av kvalitetsarbete för gymnasiets
särskola samt även för gymnasieskolan i övrigt.
___

Bakgrund
Enligt konsortialavtalets § 3 ska kommunerna utfärda gemensamma
ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund avseende dess budget- och
verksamhetsplanering.
Ägardirektiven utarbetas vid ägarmöten bestående av en ledamot från varje
medlemskommun, vilken representerar ett röstetal som motsvarar kommunens
andel av antalet ledamöter i direktionen. För fastställande av ägardirektiv krävs
kvalificerad majoritet med 75%.
Ägardirektiven, som medlemskommunerna fastställer, tas fram samtidigt med
budgetprocessen i kommunerna.
Ägardirektiven utgör basen för förbundets budgetarbete. Slutligt bidrag räknas
fram enligt § 8 i förbundsordningen. Gymnasieförbundet har att fastställa
elevplatspriser gällande 2012. Ägardirektiven fastslår medlemskommunernas
ersättning till gymnasieförbundet genom att ange hur elevplatspriset får
justeras.
Vid ägarmöte mellan medlemskommunerna fredagen den 25 februari 2011
överenskoms att inga sparbeting åläggs Jämtlands Gymnasieförbund för 2012.
Förbundet ska klara den ekonomiska omställningen utifrån de demografiska
förändringarna. Ägarna är inte beredda budgetera extra kostnader på grund av
införandet av Gy-11 utan förutsätter att ansvarsprincipen gäller, det vill säga att
staten tar ansvar för reformer som kostar pengar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 maj 2011

Kf § 47 (forts)

Sida
34

Dnr KS 2011-000087

Ägardirektiv 2012 för Jämtlands Gymnasieförbund
Ägarkommunerna avvaktar resultatet från regeringens och SKLs förhandlingar
avseende täckning av kostnaderna för genomförandet av GY-11.
Sammantaget med uppräkningen utifrån förväntade löneökningar och bedömd
inflation innebär detta att platspriserna får räknas upp med i genomsnitt högst
2,1%
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande 31 mars 2011
Förslag till ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund 21 mars 2011
Kommunstyrelsen 13 april 2011, § 57
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
ägardirektiv 2012 för Jämtlands Gymnasieförbund enligt förslag daterat
21 mars 2011. För revision av förbundets verksamhet ska direktionen avsätta
287.000 kronor. Krokoms kommun önskar en redovisning av kvalitetsarbete för
gymnasiets särskola samt även för gymnasieskolan i övrigt.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Jämtlands Gymnasieförbund
Bräcke, Ragunda och Östersunds kommuner
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 maj 2011

Kf § 48

Sida
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Dnr KS 2011-000106

Revisionsreglemente
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige fastställer föreslaget revisionsreglemente.
_____
___

Bakgrund
Med anledning av ny mandatperiod har revisorerna sett över tidigare gällande
revisionsreglemente. De förändringar som föreslås är som följer:
Revisorerna föreslår att § 6 tas bort. Lydelse: ”I ärenden som avser och berör
revision har revisorerna rätt att yttra sig.”
Revisorerna föreslår att § 21 ändras från ” Fullmäktiges presidium svarar för
vidare spridning till fullmäktiges alla ledamöter.” till att ”En sammanfattning av
rapporten skickas för kännedom till fullmäktiges ledamöter med hänvisning till
att den fullständiga rapporten finns på kommunens hemsida.”
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 4 april 2011
Kommunstyrelsen 13 april 2011, § 59
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige fastställa
nytt revisionsreglemente.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Revisorerna

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 49

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 maj 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000146

Ny plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa.
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige, med stöd av 12 kap 10 § plan- och bygglagen,
beslutar anta plan- och bygglovtaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa, för
prövning enligt plan- och bygglagen (SFS 2011:900).

2

Kommunfullmäktige fastställer justeringsfaktor N till 0,8.

3

Timersättning är, från och med 4 maj 2011, 727 kronor som får
indexuppräknas enligt förslag.

4

Plan- och bygglovtaxa 2011 gäller från och med 4 maj 2011, för
nyinkomna ärenden.

5

Den nya taxan gäller parallellt med befintlig taxa, då nämnden även i fortsättningen kommer att hantera ärenden utifrån den äldre lagstiftningen.
____
__

Bakgrund
Med anledning av den nya plan- och bygglagen, som träder i kraft den 2 maj
2011, har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjort en översyn av
bygglovtaxan. I och med lagändringen får byggnadsnämnden flera nya
uppgifter att hantera, främst inom ramen för bygglovprövning, anmälan,
startbesked och teknisk handläggning men också genom den nya möjligheten
att lämna planbesked.
Lagändringen innebär även att laghänvisningarna i taxan förändras, vilket
innebär att hänvisningarna i taxan avser den nya lagen (SFS 2011:900).
Förslaget till taxan har utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting som
följer till stor del den taxa som togs fram av Svenska Kommunförbundet 2004.
Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnadsnämnden att ta ut en avgift i
ärenden om plan-, lov- och förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller
kostnadskrävande åtgärder.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 maj 2011

Kf § 49 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000146

Ny plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa
Byggnadsnämnden kan dessutom ta ut en avgift för plan-, villkors- och
ingripandebesked, tekniska- och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och kungörande av beslut om lov- eller förhandsbesked i Post- och
Inrikes Tidningar. I ärenden om detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för
program, om ett sådant behövs.
Underlag för beslut
Bygg- och miljönämnden 30 mars 2011
Samhällsbyggnadsnämnden 12 april 2011
Kommunstyrelsen 13 april 2011
Yrkanden/förslag
Owen Laws, Mp, yrkar bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Mona Puttick, V och Mi Bringsaas, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige, med stöd
av 12 kap 10 § plan- och bygglagen, besluta anta plan- och bygglovtaxa 2011
inklusive kart- och mättaxa, för prövning enligt plan- och bygglagen (SFS
2011:900). Justeringsfaktor N beslutas till 0,8.Timersättning är, från och med
4 maj 2011, 727 kronor som får indexuppräknas enligt förslag. Plan- och
bygglovtaxa 2011 gäller från och med 4 maj 2011 och den nya taxan gäller
parallellt med befintlig taxa, då nämnden även i fortsättningen kommer att
hantera ärenden utifrån den äldre lagstiftningen.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____
Paragrafen justeras omdelbart
_____
Kopia

Justerandes signatur

Bygg- och miljönämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 maj 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000053

Bildande av Bussgods Jämtland/Härjedalen AB
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige bifaller förslag om att Länstrafiken i Jämtlands län AB,
vid nästa bolagsstämma, får bilda aktiebolag av nuvarande bussgods i
Jämtland/Härjedalen.

2

Kommunfullmäktige tillstyrker att aktiebolaget till 100 % ägs av
Länstrafiken i Jämtlands län AB samt att aktiebolaget bildas
den 1 juli 2011.

3

Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordning, daterad den
10 januari 2011, att gälla från bolagets bildande.
____
__

Underlag för beslut
Med den nya kollektivtrafiklagen som träder i kraft i januari 2012 ändras
förutsättningarna för ansvaret av den lokala och regionala kollektivtrafiken. En
av förändringarna är att ansvaret för kollektivtrafik inte får hanteras av ett
aktiebolag. Bussgods hanteras idag av Länstrafiken i Jämtlands län AB och ska
på sikt ingå som medlem i Bussgods Sverige ekonomiska förening.
Syftet med bildandet av ett aktiebolag är att i första hand förbereda för ett
samgående med Bussgods Västernorrland och i andra hand med de sex
nordligaste länen till ett Bussgods Norr. Bussgods Västernorrland och
Bussgods Norr är i dag organiserade i aktiebolagsform. Handlingsfriheten
uppges öka i bolagsformen så att beslut kan tas snabbare och närmare
verksamheten. Ett annat mål med bildandet av ett aktiebolag är att möjliggöra
en mer effektiv och bantad organisation.
Länstrafiken hade ägarsamråd den 12 april där man beslutade om oförändrade
ägardirektiv.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 maj 2011

Ks § 50 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000053

Förslag till bildande av Bussgods Jämtland/Härjedalen AB
Underlag för beslut
Remiss - Bildande av Bussgods Jämtlands/Härjedalen AB
Förslag till bolagsordning daterad den 10 januari 2011
Kommunstyrelsen 13 april 2011, § 67
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige bifalla
förslag om att Länstrafiken i Jämtlands län AB, vid nästa bolagsstämma, får
bilda aktiebolag av nuvarande bussgods i Jämtland/Härjedalen.
Kommunfullmäktige tillstyrker att aktiebolaget till 100 % ägs av
Länstrafiken i Jämtlands län AB samt att aktiebolaget bildas den 1 juli 2011.
Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordning, daterad den
10 januari 2011, att gälla från bolagets bildande.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunfullmäktige
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Länstrafiken i Jämtlands län

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 51

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 maj 2011

Sida
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Dnr KS 2009-000011

Laglighetsprövning, del av översiktsplan för vindkraft, område
Nordbyn/Storbacken
_______
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige motsätter sig de yrkanden som framförts i
överklaganden från Pär Nilsson och Njaarke sameby, över beslut att anta
del av översiktsplan för vindkraft.

2

Kommunfullmäktige motsätter sig de yrkanden som framförts i
överklaganden från Sune Sjöström, Lennart Jönsson och Lollo Oldstrand,
över beslut att anta del av översiktsplan för vindkraft.
________________________

Inför upprättande av översiktsplan för Vindkraft har kommunen bland annat haft
som målsättning att bidra till att uppfylla de nationella målen för
energiomställning och att skydda de lokala näringar som kan tänkas påverkas
negativt av en utbyggnad.
Krokoms kommun har i sin översiktsplan för vindkraft pekat ut
”röda och vita områden”.
Röda områden där vindkraft med stor sannolikhet inte är lämplig med hänsyn
till andra intressen.
Vita områden där kommunen anger riktlinjer för en prövning men inte har
tillräckligt underlag för att förorda eller avstyrka vindkraftutbyggnader.
Det betyder att kommunen inte har pekat ut områden lämpliga för exploatering
utan ställer sig positiv till en miljöprövning och att sedan inom
prövningsprocessen ta slutlig ställning.
Planprocessen har bedrivits enligt Plan- och Bygglagens regler.
Ett samrådsförslag sändes ut för synpunkter den 25 februari 2009, med en
samrådstid t.o.m. 3:e juni 2009. Under samrådstiden reviderades förslaget med
nya förslag till intresseområden.
Det reviderade förslaget skickades ut för nytt samråd den 9 december 2009.
Samrådstiden förlängdes till den 1 februari 2010.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 51 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 maj 2011

Sida
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Dnr KS 2009-000011

Laglighetsprövning, del av översiktsplan för vindkraft, område
Nordbyn/Storbacken
_______
Samrådsmöten där allmänheten var inbjuden via annonser i lokal press
har hållits.
Över ursprungsförslaget hölls möten i Åkersjön den 22:a april, i Krokom den
27:e april, i Almåsa den 5:e maj samt i Föllinge den 6:e maj 2009.
Samrådsmöten över det omarbetade förslaget hölls i Kaxås den 9:e december
2009 samt den 17:e januari 2010.

Utställning av ett omarbetat förslag genomfördes från den 20 maj 2010 till den 6
augusti 2010, se bil.1. Samrådsredogörelsen bifogades utställningen, se bil.2
En särskild handling: ”Synpunkter och utlåtande” upprättades efter utställningen
och utgjorde del av beslutsunderlaget, se bil.3
Kommunfullmäktige antog planen den 29 sept. 2010 Kf § 78,se bil.6
Området som omfattar Storbacken/Nordbyn återremitterades dock.
Kommunfullmäktige antog del av översiktsplanen gällande området
Storbacken/Nordbyn den 23 februari 2011, Kf §12, se bil.7.
Njaarke sameby har yttrat sig över samrådsförslaget, både över
ursprungsförslaget och över det reviderade förslaget.
I samband med utställningen hänvisade samebyn muntligen till inlämnade
samrådsyttranden. se bilaga 4 och 5.
Sune Sjöström, Lennart Jönsson och Lollo Oldstrand har lämnat synpunkter
över det reviderade samrådsförslaget samt över det utställda förslaget.
(se löpnr 97, 143 och 146 i bilaga 3)
Riksintresse rennäring
De vita områdena har sin utgångspunkt i den vindenergikarta som
energimyndigheten har tagit fram.
Områden med god vindenergi sammanfaller på flertalet platser med viktiga
områden för renbetet och med områden av riksintresse för rennäringen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunfullmäktige

Kf § 51 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
4 maj 2011

Sida
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Dnr KS 2009-000011

Laglighetsprövning, del av översiktsplan för vindkraft, område
Nordbyn/Storbacken
_______
Området Nordbyn omfattas av riksintresse för rennäring. Detta redovisas på
utställningshandlingens karta sid.42 i enlighet med den GIS-fil som översändes
från Sametinget efter dess beslut i juni 2009. I tidigare samrådsförslag från den
25 februari redovisades länsstyrelsens förslag från 2003 till riksintressen för
betesmark, uppehållsland, flyttleder och svåra passager. Kommunen har alltså
haft kunskap om och redovisat de olika delar som ger grund för riksintresseområdena.
Kommunen har under hela planprocessen haft kännedom om rennäringens
intressen. Det gäller både samebyarnas sakägarintressen och processen att ta
fram nya riksintressen. Kunskapen har främst inhämtats genom det
gemensamma planeringsarbete för sex jämtlandskommuner som genomförts
med bidrag från Boverket.
Kommunen har under planprocessen haft direkta samråd med samebyarna
genom det formella skriftliga samrådet 25 februari till den 3 juni 2009, samt
genom informella möten med företrädare för samebyarna. Intrång av
exploateringar i olika delområden har vägts emot varandra. En utbyggnad i
områden väster om Nordbyn bedömdes medföra ännu större skador. Det gäller
bland annat Krok i Åre kommun, som är av riksintresse för vindkraft, men där
kommunen har beslutat att riksintresset för rennäringen bör ha företräde.
Njaarke sameby har i sitt samrådsyttrande tydligt angett att all
vindkraftetablering väster om vägen mellan Kaxås och Kougsta (ingår i
riksintresset för rennäring) skulle ge ett stort intrång i renskötselrätten.
Vid den vägning mellan olika intressen som kommunen måste göra i
översiktsplanen ansåg kommunen däremot Nordbyn vara av så stort intresse
för vindkraft att det markeras som ”vitt” område, där en fortsatt prövning kan
ske.
Enligt kommunens mening är avsikten med de vita områdena att öppna för en
dialog mellan företrädare för vindkraft och de motstående intressen som kan
finnas på platsen. Vid kommunens ställningstagande inom miljöprövningen
väger de riktlinjer som översiktsplanen föreskriver tungt. Här finns bland annat
angivet att ”intrång i rennäringens markanvändning ska kompenseras så att
rennäringen med säkerhet hålls skadelös under vindkraftverkens livstid”. Om
miljöprövningen resulterar i en bedömning att ett vindkraftprojekt kan påtagligt
försvåra rennäringens bedrivande kommer projektet inte att tillåtas av
prövningsmyndigheten.
Justerandes signatur
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Laglighetsprövning, del av översiktsplan för vindkraft, område
Nordbyn/Storbacken
_______
Miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande översiktsplanen har upprättats utifrån
planens övergripande nivå.
Enligt Miljöbalken 6 kap 13§ punkt 2, skall den innehålla de uppgifter som är
rimliga med hänsyn till planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad.
De enskilda projektens miljöpåverkan får beskrivas i samband med
miljöprövning alternativt bygglovprövning för enstaka verk eller mindre grupper.
Planen rymmer ett antal utpekade områden, tänkbara som
utbyggnadsområden. Dessa kan ligga till grund för prövningen av alternativa
lokaliseringar vid kommande miljökonsekvensbeskrivningar i enskilda projekt.
Jäviga ledamöter
Översiktsplanen i sin helhet berör samtliga fastigheter i kommunen.
Planen är inte juridiskt bindande och innebär därför inte några rättigheter eller
skyldigheter.
Enskilda ledamöter som deltar i beslutsprocessen kan därför inte anses ha
ekonomisk eller annan form av vinning till följd av beslutet.
Översiktsplanen är dock vägledande i beslut som rör plan - och byggfrågor.
På grund av den debatt som planprocessen medfört gällande förväntat värde
på fastigheter belägna inom de områden som kommunen föreslår som
möjliga för prövning av vindkraftsutbyggnad har ändå Rolf Lilja och Hans Åsling
valt att avstå från medverkan vid beslut kring planen.
Sammanfattning
Kommunen delar inte klagandens påstående om brister i
utställningshandlingen, samrådsförfaranden eller utredningen av alternativa
exploateringsområden.
Sametingets och länsstyrelsens förslag till riksintresseområden för rennäringen
är redovisade i enlighet med det underlag som överlämnats av myndigheterna.
Kommunen har inte erinringar mot dessa riksintresseanspråk.
Vid en miljöprövning av ett eventuellt utbyggnadsprojekt i Nordbyn avgörs om
exploateringen kan påtagligt försvåra renskötselns bedrivande.
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Laglighetsprövning, del av översiktsplan för vindkraft, område
Nordbyn/Storbacken
_______
Samråd har skett i enlighet med kraven i plan – och bygglagen.
Översiktsplanen har översiktligt behandlat olika tänkbara utbyggnadsområden
och tydligt redovisat var vindkraft enligt kommunen inte är lämplig. Eventuellt
lämpliga områden framkommer först vid miljöprövning av enskilda projekt.
Miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller miljöbalkens krav för denna typ av
översiktlig plan.
Jävsförhållanden föreligger inte.
Bilagor:
1. Vindkraft i Krokoms kommun, Tillägg till Översiktsplan
2. Samrådsredogörelse, 2010-05-05
3. Synpunter och utlåtande,2010-09-01
4. Samrådsyttrande från Njaarke sameby över ursprungsförslaget
5. Samrådsyttrande från Njaarke sameby över reviderat förslag.
6. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 29 sept. 2010,Kf §78
7. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 23 febr.2011, Kf12
Bilagorna bifogas svaret till Förvaltningsrätten
Beredande förslag
Kommunstyrelsen 27 april 2011, § 71
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget som föreslår att
kommunfullmäktige motsätter sig de yrkanden som framförts i överklaganden
från Pär Nilsson och Njaarke sameby, över beslut att anta del av översiktsplan
för vindkraft. Kommunfullmäktige motsätter sig de yrkanden som framförts i
överklaganden från Sune Sjöström, Lennart Jönsson och Lollo Oldstrand,
över beslut att anta del av översiktsplan för vindkraft.
Sture Marklund, V, yrkar att fullmäktige bifaller de yrkanden som framförts i
överklaganden från Pär Nilsson och Njaarke sameby i punkten 1.
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Laglighetsprövning, del av översiktsplan för vindkraft, område
Nordbyn/Storbacken
_______
Maria Söderberg, C, yrkar avslag till Sture Marklunds, V, bifallsyrkande till Pär
Nilsson och Njaarke samebys överklagande.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
motsätter sig de yrkanden som framförts i överklaganden från Pär Nilsson och
Njaarke sameby över beslut att anta del av översiktsplan för vindkraft samt att
kommunfullmäktige motsätter sig de yrkanden som framförts i överklaganden
från Sune Sjöström, Lennart Jönsson och Lollo Oldstrand över beslut att anta
del av översiktsplan för vindkraft. Till det har kommit ett bifallsyrkande till Pär
Nilsson och Njaarke samebys överklagande, i punkten 1.
Ordförande kommer först att ställa proposition på punkten 1, i grundförslaget,
bifall mot avslag och sedan ställs proposition på punkten 2.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på punkten 1, finner ordförande att fullmäktige bifaller
grundförslaget om att motsätta sig de yrkanden som framförts i överklaganden
från Pär Nilsson och Njaarke sameby, över beslut att anta del av översiktsplan
för vindkraft.
Efter proposition på punkten 2 i grundförslaget finner ordförande att fullmäktige
bifaller det.
_____
Hans Åsling, C, Lisa Sallin, M och Rolf Lilja, S deltar inte i ärendets
handläggning samt beslut, på grund av jäv, de lämnar därför lokalen.
_____
Reservation
Vänsterpartiet anmäler reservation till förmån för eget yrkande
_____

Kopia
Justerandes signatur

Förvaltningsrätten i Härnösand
Anne Dahlgren, stadsarkitekt
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Dnr KS 2011-000165

Ägardirektiv Jämtkraft AB
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige i Krokoms kommun har tagit del av huvudägarens
förslag till nytt ägardirektiv.

2

Krokoms kommun vill i fråga till huvudägaren höra om de anser det
korrekt och riktigt att dubbelbeskatta invånarna i Krokoms och Åre
kommuner genom ökade vinstuttag, som i sin tur försämrar Jämtkrafts
ekonomi. Det leder till en dränering av uppbyggt kapital som riskerar att
höja elpriserna.
___

Bakgrund
Huvudägaren Östersunds kommun kallade till ägarsamråd angående förslag till
nya ägardirektiv för Jämtkraft AB den 14 april.
Tre saker har ändrats/kompletterats jämfört med gällande ägardirektiv
förtydligande om hur utdelning ska beräknas
A Förtydligande om hur utdelning ska beräknas.
B Koncernstyrelsens ansvar för intern kontroll och övergripande ansvar för att
Finansinspektionens rekommendationer för styrning av finansiella företag
följs.
C Koncernstyrelsens möjlighet att ombilda befintliga affärsområden till
dotterbolag och hur dialog i frågan ska föras med huvudägaren.
Östersunds kommunstyrelse behandlar ägardirektiven 19 april och därefter
fullmäktige den 5 maj.
Samråd är med dagens möte genomfört och respektive kommun kan efter sin
respektive fullmäktigebehandling ha fristående förslag som då får behandlas
vid bolagsstämman den 26 maj.
Beredande förslag
Kommunstyrelsen 27 april 2011, § 72
Justerandes signatur
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Ägardirektiv Jämtkraft AB
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, vill skicka med fråga till huvudägaren om de anser det korrekt
och riktigt att dubbelbeskatta invånarna i Krokoms och Åre kommuner genom
ökade vinstuttag, som i sin tur försämrar Jämtkrafts ekonomi. Det leder till en
dränering av uppbyggt kapital som riskerar att höja elpriserna.
Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C, Britt Carlsson, S, Rolf Lilja, S, Ove
Norrman, S och Göte W Swén, M.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta
att Krokoms kommun har tagit del av huvudägarens förslag till nytt ägardirektiv.
Det finns också en medskickad fråga från fullmäktige till huvudägaren om de
anser det korrekt och riktigt att dubbelbeskatta invånarna i Krokoms och Åre
kommuner genom ökade vinstuttag, som i sin tur försämrar Jämtkrafts
ekonomi. Det leder till en dränering av uppbyggt kapital som riskerar att höja
elpriserna.
Efter proposition på grundförslaget och den medskickade frågan till
huvudägaren finner ordförande att kommunfullmäktige bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur
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Dnr KS 2011-000032

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner Carin Carlssons, C, avsägelser.

2

Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden väljs Jenny Henriksson,
C.

3

Till ny ledamot i Krokomsbostäder AB väljs Olof Wallgren, C.

4

Kommunfullmäktige godkänner Marianne Arosbergs, S, avsägelser.

5

Till ny ersättare i socialnämnden väljs Yvonne Rosvall, S.

6

Till ny ersättare i valnämnden väljs Eva Handmark, S.
______

Carin Carlsson, C. avsäger sig uppdrag som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden samt som ledamot i Krokomsbostäder AB.
Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden föreslås Jenny Henriksson, C.
Till ny ledamot i Krokomsbostäder AB föreslås Olof Wallgren, C.
Marianne Arosberg, S, avsäger sig uppdrag som ersättare i socialnämnden
samt som ersättare i valnämnden.
Till ny ersättare i socialnämnden föreslås Yvonne Rosvall, S.
Till ny ersättare i valnämnden föreslås Eva Handmark, S.
_____

Kopia

Justerandes signatur
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Respektive nämnd
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Kf § 54
Meddelanden
Kommunfullmäktige delges följande handlingar

1

Dnr 28
Jämtlands Räddningstjänstförbund: 110124, protokollsutdrag § 2,
arvoden

2

Jämtlands Gymnasieförbund: 110208, protokollsutdrag §§ 3 och 5, val
av presidium för direktionen 2011-2014 samt arvoden till ordförande, 1:e
vice ordförande, 2:e vice ordförande samt revisorer 2011-2014

3

Familjerådgivningen i Jämtlands län: 110217, sammanställning enkätundersökning april 2010

4

Krokomsbygdens kulturella radioförening: 110316, Radio Krokom samsänder med Radio Åredalen

5

Sveriges vattenmyndigheter: 110322, Vattenblänk nr 1 2011

6

Dnr KS 09/011
Förvaltningsrätten i Härnösand: 110225, beslut angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900)

7

Dnr KS 11/032
Länsstyrelsen i Jämtlands län: 110214, nya ersättare i
kommunfullmäktige

8

Dnr KS 11/092
Länstrafiken i Jämtlands län AB: 110303, årsredovisning räkenskapsåret
2010

9

Dnr KS 11/110
Kommunfullmäktiges presidium: 110207 och 110415,
minnesanteckningar
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Kommunstyrelsen - anmälan av ej färdigbehandlade motioner och
medborgarförslag:
Dnr KS 10/118
Medborgarförslag från skolcafé vid Nyhedens skola om frukost på
skolan. Medborgarförslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för
att sedan beslutas i fullmäktige. Anmäldes vid fullmäktiges möte den 28
april 2010.
Dnr KS 10/120
Medborgarförslag från skolcafé vid Nyhedens skola om café.
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för att sedan
beslutas i fullmäktige. Anmäldes vid fullmäktiges möte den 28 april 2010.
Dnr KS 10/063
Motion från Sture Marklund, V, om kommunägda vindkraftverk.
Motionen går till kommunstyrelsen för beredning. Anmäldes vid
fullmäktiges möte den 28 april 2010.
Dnr KS 10/102
Motion från Jörgen Blom, V, om översyn av de lokala
ordningsföreskrifterna samt att se över rutiner och ansvar för renhållning
av offentliga platser.
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Anmäldes vid fullmäktiges möte den 28 april 2010.
Dnr KS 10/121
Medborgarförslag från Ensio Gustavsson, Krokom, om lekplats och
belysningsstolpar samt sönderkörda trottoarer och skyltar i Krokoms
samhälle. Förslaget remitteras till Krokomsbostäder AB för att sedan
beslutas i fullmäktige. Anmäldes vid fullmäktiges möte den 9 juni 2010.
Dnr KS 10/113
Medborgarförslag från Ensio Gustavsson, Krokom, om trottoarer efter
Offerdalsvägen i Krokom. Förslaget remitteras till bygg- och
miljönämnden för att sedan beslutas i fullmäktige. Anmäldes vid
fullmäktiges möte den 9 juni 2010.
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Dnr KS 10/202
Motion från Sture Marklund, V, om Önsjöns badplats. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Anmäldes vid fullmäktiges
möte den 29 september 2010.
Dnr KS 10/260
Medborgarförslag från Helene Öien om fältarbetare i Östersund
remitteras till socialnämnden för beslut i fullmäktige senast den 16 juni
2011.
Dnr KS 10/278
Medborgarförslag från Erik Lund om gratis tomter i Trångsviken
remitteras för beslut i samhällsbyggnadsnämnden senast 12 april 2011.
Dnr KS 10/276
Medborgarförslag från Jens Rask om bättre belysning vid återvinningsstationen i Ås remitteras för beslut i samhällsbyggnadsnämnden senast
12 april 2011.
Dnr KS 10/277
Medborgarförslag från Sören Runessonom utredning för möjlighet till
övergångsställe över Föllingevägen, mellan Wärdshuset och
Krokomsporten, remitteras för beslut i bygg- och miljönämnden senast
den 30 mars 2011.
Dnr KS 11/094
Medborgarförslag från Lennart Nilsson angående
Kulturhus/samlingslokal/bygdegård/Folkets hus/medborgarhus i Krokoms
centrum.Förslaget remitteras till kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden. Ärendet beslutas i fullmäktige i september
2011.
Dnr KS 11/101
Medborgarförslag från Lennart Nilsson angående föreningsråd i Krokoms
kommun. Förslaget remitteras till kommunstyrelsen tillsammans med
fullmäktiges presidium. Ärendet beslutas i fullmäktige juni 2011.
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Dnr KS 11067
Medborgarförslag från Janne Frid, Krokom angående förbättring av
trafiksäkerhet för barn/ungdomar i Krokoms samhälle. Ärendet
remitteras till bygg- och miljönämnden. Ärendet beslutas i fullmäktige i
september 2011.
Dnr KS 11/099
Motion från Sture Marklund Vänsterpartiet om "att gris- och fågelkött skall
omfattas av ursprungsmärkning i samband med kommunal livsmedelshantering. Samt att kommunen för kravet vidare till gemensamma
upphandlingsnämnden och yrkar att nämnden bifaller motionen".
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden. Den anmäldes vid
fullmäktiges möte den 23 februari 2011 och beslutas i fullmäktige senast
inom ett år.
Dnr KS 11/098
Motion från Jessica Svensson Vänsterpartiet angående möjlighet till att
ha icke sekretessbelagt schema tillgängligt för boende och anhöriga
inom Krokoms kommuns äldreboende (även inom Förenade Care).
Motionen remitteras till socialnämnden. Motionen anmäldes vid
fullmäktiges möte den 23 februari 2011 och beslutas i fullmäktige senast
inom ett år.
Dnr KS 11/097
Motion från Jessica Svensson Vänsterpartiet angående nollvikarier och
inköp av timvikarier hos entreprenör inom hemtjänst och äldreboende i
Föllinge. Motionen remitteras till Socialnämnden. Motionen anmäldes vid
fullmäktiges möte den 23 februari 2011 och beslutas i fullmäktige senast
inom ett år.
Dnr KS 11/096
Motion från Jessica Svensson, Vänsterpartiet angående uppföljning av
kontaktmannaskap inom Krokoms kommuns äldreboende. Motionen
remitteras till Socialnämnden. Motionen anmäldes vid fullmäktiges möte
den 23 februari 2011 och beslutas i fullmäktige senast inom ett år.
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Dnr KS 11/095
Motion från Jessica Svensson Vänsterpartiet angående
information/utbildning kring avvikelserapportering och Lex Sarah för
personal och chefer i äldreboenden i Krokom. Motionen remitteras till
socialnämnden. Motionen anmäldes vid fullmäktiges möte den 23
februari 2011 och beslutas i fullmäktige senast inom ett år.
Dnr KS 11/100
Motion från Jessica Svensson Vänsterpartiet angående tilläggstjänster
inom entreprenörer inom hemtjänst och äldrevård. Motionen remitteras
till socialnämnden. Motionen anmäldes vid fullmäktiges möte den 23
februari 2011 och beslutas i fullmäktige senast inom ett år.
Dnr KS 11/132
Motion från Mi Bringsaas, S, ”Strategi för medborgardialog”. Motionen
remitteras till kommunstyrelsen för att beslutas i fullmäktige senast
december 2011. Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.
Dnr KS 11/133
Motion från Mi Bringsaas, S, ”Med tillgänglighet i tankarna”. Motionen
remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för att beslutas i fullmäktige
senast oktober 2011. Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.
Dnr KS 11/177
Motion från Jörgen Blom, V, ”Nyckellösa låssystem inom hemvården”.
Motionen remitteras till socialnämnden för att beslutas i fullmäktige isenast
oktober 2011. Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.
Dnr KS 11/178
Motion från Jenny Palin, S och Jörgen Blom, V, om uppföljning av elever
från Krokoms kommun i Jämtlands Gymnasieförbund. Motionen remitteras
till kommunstyrelsen för att beslutas i fullmäktige senast oktober 2011.
Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.
Dnr KS 11/115
Medborgarförslag från Moa Magnusson m fl om toaletterna på
Cederbergskolan. Förslaget remitteras till samhällsbyggnadsnämnden för
att beslutas i fullmäktige senast september 2011. Anmäldes vid
fullmäktige 4 maj 2011.
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Dnr KS 11/116
Medborgarförslag från Mathilda Klang, Malin Olsson och Andreas
Sjöqvist om ett levande centrum i Krokom. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för att beslutas i fullmäktige senast oktober 2011.
Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.
Dnr KS 11/113
Medborgarförslag från Mia Westh och William Jacobsson om högre
kvalité på skolmaten för en bättre skoldag. Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för beslut i fullmäktige senast september
2011. Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.

Dnr KS 11/120
Medborgarförslag från Mia Westh och William Jacobsson, om bärbara
datorer till årskurs 8-9 på Ås skola. Förslaget remitteras till barn- och
utbildningsnämnden för beslut i fullmäktige senast september 2011.
Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.
Dnr KS 11/119
Medborgarförslag från Olivia Wahlström, Jens Berglund, Andreas
Eriksson och Josefine Rask om helt ny idrottshall i Änge. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast oktober
2011. Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.

Dnr KS 11/118
Medborgarförslag från Jens Berglund, Andreas Eriksson, Josefine Rask
och Olivia Wahlström om tätare förbindelser till glesbygden. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast oktober
2011. Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.
Dnr KS 11/117
Medborgarförslag från Andreas Eriksson, Jens Berglund, Josefine Rask
och Olivia Wahlström om busskort till alla elever på högstadiet. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast oktober
2011. Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.
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Dnr KS 11/121
Medborgarförslag från Mathilda Klang, Malin Olsson och Andreas Sjöqvist
om allmän översyn av regelverket för skolskjutsar och busskort. Förslaget
remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast oktober
2011. Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.

Dnr KS 11/114
Medborgarförslag från Moa Magnusson m fl om bussförbindelser.
Förslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast
oktober 2011. Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.
Dnr KS 11/093
Medborgarförslag från Eva Persson, Ås, om cykelväg Ås Dvärsätt/Krokom samt säkra överfarter i Ås. Förslaget remitteras till
samhällsbyggnadsnämnden för beslut i fullmäktige senast oktober 2011.
Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.
Dnr KS 11/144
Medborgarförslag från föräldrar i Alsenbygden om att Västbygdens skola
och Hovs skola slås samman till en skola inför läsåret 2011/2012 samt att
utbildningsresurserna samlas på Hovs skola. Förslaget remitteras till barnoch utbildningsnämnden för beslut i fullmäktige juni 2011. Anmäldes vid
fullmäktige 4 maj 2011.
Dnr KS 11/153
Medborgarförslag från boende i Västbygden om att byskolor inte läggs ner
utan att föräldrar, skolledning och politiker är överens om det. Förslaget
remitteras till barn- och utbildningsnämnden för beslut i fullmäktige juni
2011. Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.
Dnr KS 11/168
Medborgarförslag från Berndt Söderholm om nytt övergångställe och
cykelöverfart på väg 611, Offerdalsvägen. Förslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige senast oktober 2011.
Tillägg från fullmäktige; att även se över möjlighet till trafikljus. Anmäldes
vid fullmäktige 4 maj 2011.
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Dnr KS 11/171
Medborgarförslag från Malin Gunnarsson om att omvandla Rösta i Ås till
ett attraktivt äldre/seniorboende med hälsa och trädgårdsinriktning.
Förslaget remitteras till socialnämnden för beslut i fullmäktige senast
oktober 2011. Anmäldes vid fullmäktige 4 maj 2011.
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Dnr KS 2011-000184

Avslutning
Ordförande tackar för ett väl genomfört möte samt påminner om fullmäktiges
möte den16 juni som kommer att hållas i Föllinge allaktivitetshall.
_____
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Moderata samlingspartiet:
Lisa Sallin
Göte W Swén
Elisabeth Svensson
Anton Moberg (Tommy Sjödin)
Ingela Rönnestrand
Tomas Orell (Carlolof Hallström)
Leo Olofsson
Roger Nilsson
Carlolof Hallström
Marcus Färnström
Johnny Olofsson
Tommy Sjödin
Centerpartiet:
Maria Söderberg
Ulf Jonasson
Cristine Persson
Pär-Anders Andersson
Mikaela Munck af Rosenschöld
Hans Åslind
May Johansson
Håkan Larsson
Karin Wallén
Göte Norlander
Gunnar Hellström
Andreas Axelsson
Leif Olsson
Jonas Arnsten
Maria Derenius Torestam
Kurt-Olov Göransson
Leif Jönsson

Folkpartiet - Liberalerna:
Agneta Gabrielsson
Marcus Eriksson
Jonne Danielsson
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Kristdemokraterna:
Anne Catrine Hedman från kl 14.15
Kjell Sundholm till kl 14.15
Lena Persson

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:
Rolf Lilja
Maria Jacobsson
Christer Toft
Katarina Rosberg (Kjell Svemark)
Stefan Wikén (Karin Juleshaug)
Jenny Palin
Anders Frederiksen
Eva Handmark (Viveca Asproth)
Sven Wadman
Mi Bringsaas
Peter Grundström
Britt Carlsson
Bernt Ingebrigtsen
Marina Edfeldt
Göran Carlsson
Gabriella Carlsson (Ove Norrman)
Pär-Erik Berglund
Judith Hult
Kjell Svemark
Ulla Jönsson
Alf Edfeldt
Viveca Asproth
Yvonne Rosvall
Ove Norrman från kl 14.00
Karin Juleshaug
Rune Olofsson
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Vänsterpartiet:
Jörgen Blom
Mona Puttick
Sture Marklund
Jessika Svensson
Catarina Andersson

Miljöpartiet - de gröna:
Owen Laws
Anette Levander (Dmitar Savic)
Eva Ljungdahl till kl 14.00
Dmitar Savic
Eivor Ernehed Comén fr kl 14.00

Sverigedemokraterna
Ronny Karlsson
Åke Winther
Clas Sundberg
Vid upprop
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