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Sammanträdesdatum

23 maj 2011
Plats:

Almdalen, Apotekshuset, Krokom

Datum och tid:

Måndagen den 23 maj 2011, kl 08.30-16.10

Beslutande:

Maria Söderberg, C, ordf
Göte W Swén, M
Rolf Lilja, S
Ulf Jonasson, C
Mikaela Munck af Rosenschöld, C
Owen Laws, Mp
Agneta Gabrielsson, Fp
Kjell Sundholm, tjg ers för Anne Catrine Hedman, Kd
Katarina Rosberg, S, tjg ers för Maria Jacobsson, S
Christer Toft, S
Eva Handmark, S
Anders Frederiksen, S, tjg ers för Stefan Wikén, S
Jörgen Blom, V

Övriga
deltagande:

Ola Skyllbäck, kommunchef
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare
Ej tjg ers; Lisa Sallin, M, Ingela Rönnestrand, M, Eva Ljungdahl, Mp,
Jonne Danielsson, Fp, Mi Bringsaas, S, Mona Puttick, V

Utses att justera:

Mikaela Munck af Rosenschöld och Katarina Rosberg

Justeringens
plats och tid:

Kommunhuset, Krokom, måndagen den 30 maj 2011

Underskrifter

Sekreterare:

Justerande:

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

Kommunstyrelsen
23 maj 2011

Datum för anslags

31 maj 2011

uppsättande:
Underskrifter

81-109
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Maria Söderberg

Sammanträdes-

Plats
och tid för
datum
justeringar

Paragrafer:

Ordförande:

Övriga deltagare:
Utses
Organ:att justera

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

Sekreterare

Sista dag för
överklagande:
_______________________________
Paragraf

20 juni 2011

______________

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset i Krokom, kansliavdelningen

Underskrift:

Ordförande
__________________________________________________________
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Anette Lihuvudh
Justerare
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Dnr KS 2011-000038

Informationer
*

Kvartalsrapport, tilläggsanslag och budget, Björn Torbjörnsson,
ekonomichef

*

Handlingsplan, aktivitetsplan, Samiskt förvaltningsområde, Sara
Strandberg, administrativ chef
_____
Kommunstyrelsen börjar med partigrupper klockan 08.30-10.00, inklusive
fikarast.
Informationer sker klockan 10.00-11.20
Kommunstyrelsen ajournerar sig för överläggningar och lunch klockan 11.2013.00, för överläggningar och fika klockan 14.50-15.25.
_____
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Dnr KS 2011-000170

Kvartalsrapport per mars 2011
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen godkänner kvartalsrapport per mars 2011.

2

Rapporten delges kommunfullmäktige.
_

Bakgrund
Uppföljning har genomförts efter tre månader. I anslutning till uppföljningen har
en resultatprognos för helår 2011 upprättats.
Prognostiserat resultat för 2011 är +30,7 mkr. Detta är 18,4 mkr bättre än
budgeterat (+12,3 mkr). Den enskilt största anledningen till avvikelsen är ny,
bättre skatteintäktsprognos (+13,5 mkr).
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 13 maj 2011
Kvartalsrapport med driftsammandrag och kommentarer
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen godkänna
kvartalsrapporten per mars 2011. Rapporten delges kommunfullmäktige.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia
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Dnr KS 2011-000148

Rambudget 2012, plan 2013-2014
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1

att kommunens skattesats 2012 ska vara 22,52 (oförändrad).

2

att kommunens rambudget för 2012 skall vara det som framgår av detta
dokument.

3

att göra avsteg från det långsiktiga resultatmålet på 2% under
planperioden.

4

att kommunstyrelsen
a fram till och med 2012-12-31 har rätt att vid behov uppta nya lån upp
till en nivå där kommunens totala låneskuld uppgår till 160 mkr.
Jämfört med ställningen den 30 april 2011 är det en nyupplåning med
30 mkr.
b 2012 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp motsvarande belopp på de
lån som förfaller till betalning 2012.
c Får teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mkr år 2012.
d Under 2012 får öka utlåningen med högst 1 mkr.

5

att bemyndiga kommunstyrelsen att under hösten 2011 fördela de medel
som finns reserverade i indexreserv till nämnderna, i form av en ökning av
nämndernas ekonomiska ram för 2012-ff.

6

att nämnderna självständigt utarbetar och beslutar om detaljbudget för
2012 utifrån förutsättningarna i detta rambudgetdokument. Respektive
nämnd ska anmäla sin detaljbudget inklusive skriftlig verksamhetsplan,
enligt mall som skickas ut från ekonomienheten. Detta ska ske till
kommunfullmäktiges sammanträde den 7 december 2011.

7

att kommunfullmäktiges inriktningsmål och kommunens övergripande mål
är oförändrade 2012, med undantag för nivån för sjuktalen i kommunen,
som sänks till 5,5%.
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Dnr KS 2011-000148

Rambudget 2012, plan 2013-2014
8

att nämnderna utifrån de direktiv som anges i rambudget ska besluta om
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Nämnden ska i
underliggande mätbara mål och eller nyckeltal/indikatorer kunna mäta hur
väl man uppfyller dessa mål. Nämnden ska besluta om dessa mål som en
del av sin detaljbudget för 2012. Nämnderna skall sammantaget ha minst
ett Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning per perspektiv (se
måltablå).

9

att kommunfullmäktige antar nämndernas verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning som nämnderna angivit i sina detaljbudgetar.

10

att nämnderna under 2012 skall återrapportera sitt arbete med att uppnå
målen kvartalsvis. Dessa rapporter skall innehålla en prognos för
måluppfyllelse för nämndens övergripande mål och i den mån nämnden
anser det nödvändigt, en redovisning av uppnådda underliggande mål.
För uppföljningarna efter första, andra och tredje kvartalet får nämnden
göra en kvalitativ /verbal uppföljning av målen. I bokslut skall en mer
fullödig uppföljning göras, där nämnden genom uppnådda resultat i
underliggande mål skall kunna härleda i vilken omfattning man nått
måluppfyllelse för de av fullmäktige beslutade målen.
Tidpunkter för återrapportering av mål.
Kvartal 1: I samband med kvartalsrapport; till fullmäktige i slutet av april.
Kvartal 2: I samband med delårsrapport efter 6 månader
Kvartal 3: Till kommunfullmäktige i november
Kvartal 4/Helårsresultat: I bokslut/årsredovisning

11

att en borgensavgift ska tas ut av KBAB, som ersättning för att kommunen
står för en generell borgen för bolagets lån och även därigenom möjlighet
för bolaget att låna till mer förmånliga villkor än vad som annars varit
möjligt.

12

att ge i uppdrag åt kommunstyrelsen att senast till fullmäktiges möte i
februari 2012 anmäla kommunens samlade budgetdokument
/verksamhetsplan, inklusive de ändringar som gjorts i de ekonomiska
ramarna enligt ovan.
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Rambudget 2012, plan 2013-2014
GENERELLA BUDGETDIREKTIV
Koncernperspektivet:
Kommunstyrelsen skall fortsatt utreda hur lokalkostnader och ansvaret för
lokalförsörjning ska fördelas. Syftet är att nå ökad effektivitet i nyttjandet av
lokaler, och att enklare kunna redovisa verksamheternas totala kostnader.
Rådet för folkhälsa, barnkonventions- och brottsförebyggande arbete får i
uppdrag att påbörja ett arbete med att utforma
välfärdsredovisning/välfärdsbokslut för hela kommunen. Kommunstyrelsen
ansvarar för att detta på ett bra sätt infogas i årsredovisning eller annat
uppföljningsdokument.
Konflikt mellan mål och medel: Nämnderna ska arbeta utifrån att lösa sitt
uppdrag och uppnå av fullmäktige beslutade direktiv och mål inom ramen för
tilldelade medel. I konflikt mellan mål och medel gäller medlen. Om en nämnd
anser att den inte kan fullgöra sitt uppdrag och nå sina mål på grund av
begränsningar i medlen, kan nämnden i undantagsfall genom att efter beslut i
nämnden, lyfta frågan till Kommunfullmäktige, som avgör om mer resurser ska
tillskjutas eller inte, alternativt medge ändrade direktiv eller mål. Detta ska ske
senast till fullmäktiges möte den 26 oktober 2011.
BUDGETDIREKTIV TILL NÄMNDERNA:
Nämndernas och övriga ekonomiska ramar redovisas i Driftsammandrag.
Nämndernas kortfattade verksamhetsplaner återfinns samlat längre fram i detta
dokument.
Kommunfullmäktige: För 2011 ökades KF´s ram med 200 tkr, för utbildning
av nyvalt kommunfullmäktige efter valet hösten 2010. För 2012 återgår ramen
till den lägre nivån; 1,9 mkr.
Revisionen: Tilldelas en ramförstärkning med 100 tkr jämfört med 2011.
Valnämnden: Oförändrad ram.
Överförmyndarnämnd: Tillförs 60 tkr för ökad ärendemängd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 83 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 maj 2011

Sida
7

Dnr KS 2011-000148

Rambudget 2012, plan 2013-2014
Kommunstyrelsens verksamheter:
Kommunstyrelsens verksamheter tillförs 1 150.000 kr för 2012, och ram 20132014
800 000 kr tillförs för ändamål inom Risk- och säkerhetsarbete, IT,
Information/kommunikation och personalprogrammet.
För finansiering av kommunens andel i Samordningsförbundet Jämtlands län
tillförs 200 000 kr.
150 000 tillförs för köp av ytterligare kollektivtrafik.
Ny ram för utvecklingsanslag/projektfinansiering 2.000.000 kr. varav 650.000 kr
omfördelning från näringslivskontorets budget och 350.000 kr tillförs.
Ny avgift till SKL omställningsfond finansieras via befintligt anslag för
personalomkostnader mm (0,1% av lönesumman, eller prel. 380 tkr för 2012).
Kommunstyrelsen uppdras fortsatt att utreda möjligheten för kommunen att
köpa andelar i vindkraft.
Kommunstyrelsen uppdras följa upp hanteringen av personalförsörjningsplanen
och jämställdhetsplanen i syfte att trygga den framtida personalförsörjningen.
Det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas ytterligare. Som en del i
detta arbete bör både verksamhets- och målstyrningssystem ses över.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att med start 2011 påbörja ett strukturerat,
långsiktigt arbete inom området. Återrapporteringar sker till kommunstyrelsens
presidium.
Jämtlands Räddningstjänstförbund:
I ramen som framgår av driftsammandraget ingår IVPA. Ramen har
uppdaterats med senast tillgängliga information (förslag till rev. Ägardirektiv,
daterat 2011-05-04).
Jämtlands Gymnasieförbund:
De ekonomiska ramarna är uppdaterade med senaste elevprognoser och
platspriser.
Justerandes signatur
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Rambudget 2012, plan 2013-2014
Socialnämnden:
Socialnämnden tilldelas för 2012 en ramförstärkning på 6,2 mkr utöver redan
beslutad budgetram enligt budget 2011.
I ramförstärkningen skall inrymmas;
En långsiktig satsning på Arbetsmarknadsenheten för att skapa trygghet för
kommuninvånare som behöver hjälp ut i samhället.
Kompetensutveckling genomförs inom vård och omsorg för utbildning till
undersköterskekompetens.
En fortsatt satsning på vård och omsorg genom ett demensteam.
En ökad trygghet för personal som använder kommunens bilar inom
förvaltningen, genom 4-hjulsdrift istället för 2-hjuls drift.
Genom införandet av LOV (Lag om valfrihetssystem) förväntas en
effektivisering av verksamheten, vilken har lagts in som en besparing på 2,5
miljoner 2012.
Socialnämnden får i uppdrag att utreda ”fler händer inom vård och omsorg”
utifrån nuvarande personaltäthet och jämställdhetspolicy relaterat till upplevd
kvalitet av kommunens invånare som brukar verksamhet inom vård och
omsorg.
Barn- och utbildningsnämnden:
Barn- och utbildningsnämnden tilldelas oförändrade ekonomiska ramar, jämfört
med vad som angivits för resp. år i budget 2011. Utöver detta medges en
satsning på lärarlöner enligt nedan.
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Rambudget 2012, plan 2013-2014
En bra skola ger eleverna möjlighet att nå goda resultat och få med sig
nödvändiga kunskaper och färdigheter ut i vuxenlivet. För att nå en bättre skola
krävs att skolan utvecklar metoder, arbetsordning och effektiva
arbetsorganisationer som understödjer och bidrar till en hög effektivitet och
måluppfyllelse. Därför kommer Krokom att satsa på lärare som tar initiativ till att
utveckla skolan och använder arbetstiden på ett annorlunda sätt. Genom att
teckna lokalt kollektivavtal medges i rambudget 2012 ett genomförande av
redan tecknat centralt avtal avseende lärarkollektivet. Detta innebär fullt utbyggt
en satsning på lärarna med 6,2 mkr i ökade lönekostnader. Införandetiden
beräknas preliminärt till 4 år. Därmed ska eleverna få bästa förutsättningar att
förbättra sina resultat och sina mål.
Allmänkulturen har under många år haft samma budget och behöver förstärkas.
Kulturskolan ska bereda plats för de ungdomar som vill och har möjlighet att
deltaga. Efterfrågan på populära utbildningar ska mötas och köer minskas.
I kommunen finns över 250 föreningar och över 200 idrottsanläggningar.
idrottssamordnarfunktionen som ansvarar för detta, behöver förstärkas.
Barn- och utbildningsnämnden skall ha fortsatt fokus på kvalitetsarbetet inom
barnomsorg och skola. Alla barn ska klara målen!
Samhällsbyggnadsnämnden:
Samhällsbyggnadsnämndens ram för 2012 – 14 lämnas oförändrad, jämfört
med plan för resp år i 2011 års budget.
Inom ramen ska följande rymmas:
Källsortering i kommunens verksamheter påbörjas under 2011. En plan för
genomförande redovisas under 2012.
Göra en översyn av regelverket till kommunens väglyseföreningar så att
morötter finns för investeringar i energisparande åtgärder till ekonomisk vinning
för både kommunen och föreningarna.
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Rambudget 2012, plan 2013-2014
I Krokoms kommun äter ca 20 procent av kommunens befolkning mat inom
förskola, skola och äldreomsorg;
Kommunens måltidspolicy ska fortsätta utvecklas. Ambitionen är på sikt att all
mat ska lagas från grunden att halvfabrikat fasas ut ur köken. samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda hur detta kan genomföras med
början för skolmaten i Åsbygden. Utredningen ska belysa alternativen egen regi
och konkurrensutsättning.
Målet i kommunen för ekologiskt- och socialt märkta livsmedel är 10 procent av
inköpssumman på livsmedel, samt att allt kaffe och alla bananer som serveras
ska vara ekologiskt och socialt märkta.
Investeringar
Målet för energisparinvesteringar är att spara 0,5 mkr per år.
Energiutredning EPIIR-projekt skall genomföras (EPIIR är den interna
förkortningen för energieffektiviseringsprojekt som utförs i egen regi).
Redan under 2011 bör ett tydligt sätt att redovisa respektive analyserat
objekt/fastighet tas fram, i syfte att så snabbt som möjligt få till stånd de
investeringar som har en tydlig besparingseffekt. Dock behöver tas i beaktande
den belastning på kommunens likviditet som detta kan innebära.

Bygg- och miljönämnd:
Bygg- miljönämnden tilldelas 0,5 mkr utöver befintlig ram, dels för ofinansierade
kostnader för ny trafikhandläggare (135 tkr), dels för ofinansierad del av
kostnader för ny miljö- och hälsoskyddsinspektör med fokus framför allt på
livsmedel (310 tkr). Genom planerad tillsyn och förebyggande arbete, ökad
dialog, service, information och ett utvecklat samarbete med näringslivet
anpassat efter såväl små som större företags behov ska miljö- och
hälsoskyddsavdelningen bli en viktig aktör för näringslivsutveckling i
kommunen. Eventuella behov av ytterligare personalförstärkning finansieras så
långt möjligt genom reglering av taxor och avgifter efter beslut i fullmäktige.
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Rambudget 2012, plan 2013-2014
Den nya Plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj 2011 innebär bättre
service för medborgarna, men betydligt mer arbete för nämnden. Flera nya
arbetsuppgifter tillkommer, såväl administrativa som för byggnadsinspektörer.
Förstärkning med 50% assistent redan till hösten 2011 finansieras inom ramen
för plan- och bygglovstaxor och avgifter. Eventuella behov av ytterligare
personalförstärkning finansieras genom reglering av taxor och avgifter efter
fullmäktigebeslut.
För att tydliggöra i vilken utsträckning respektive verksamhet kan taxe- och
avgiftsfinansieras uppdras nämnden att under 2011 faststalla schabloner för
taxe/avgiftsfinansieringsgrad för bygg- respektive miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
INVESTERINGAR:
För åren 2011-2012 planeras fortsatt höga investeringsnivåer i kommunen. De
enskilt största satsningarna gäller nybyggnation av skolor i Ås och en
utbyggnad av barnomsorgen för att möta ett ökat behov på grund av ökad
inflyttning till främst de södra kommundelarna. En etablering av ett nytt LSSboende planeras stå klart att ta i drift hösten 2011.
Större satsningar på energisparinvesteringar görs under kommande år. Denna
typ av investering har likt exploateringsinvesteringar en typ av intäktssida. För
energiåtgärder handlar det ofta om en besparing till följd av minskad
energiförbrukning. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att i egen regi fortsätta
det projekt som startade under 2010.
Exploateringar utöver de som redan har igångsättningstillstånd finns beräknade
och ska i sin helhet täckas av tomtförsäljning. Före igångsättning ska tillstånd
inhämtas från kommunstyrelsen innehållande en redovisning av aktuella
exploateringsprojekt och en uppföljning av dessa. I nuvarande plan så finns
inga exploateringsprojekt med start under planperioden.
Vid mötet lämnar oppositionen, S och V, in ett förslag till rambudget, daterat
den 23 maj 2011.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 maj 2011

Ks § 83 (forts)

Sida
12

Dnr KS 2011-000148

Rambudget 2012, plan 2013-2014
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till oppositionens förslag och avslag till majoritetens
förslag.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till oppositionens förslag och avslag till majoritetens
förslag.
Propositionsordning
Det finns två förslag till budget och det är majoritetens, C, M, Mp, Fp och Kd,
förslag och oppositionens förslag, S och V. Ordförande kommer ställa dessa
förslag mot varandra.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på de båda förslagen, mot varandra, finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller majoritetens förslag.
_____

Reservation
Oppositionen, S och V, anmäler reservation till förmån för egna yrkanden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 maj 2011

Ks § 84

Sida
13

Dnr KS 2011-000070

Förvärv av fastigheten Hissmon 1:269, ny gruppbostad för LSS
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar att kommunen förvärvar fastigheten Hissmon
1:269 till en köpeskilling om 1.650 tkr.

2

Medel för förvärv av fastighet tas ur beviljad investeringsram.
___________

Bakgrund
Fastigheten har besiktigats av opartisk besiktningsman som har kunnat
konstatera att de fuktrelaterade skador som upptäcktes vid tidigare utförd
överlåtelsebesiktning är missfärgningar från bl a. gamla uttorka skador som
sannolikt uppkommit innan taket renoverades.
I dag ligger fuktkvoten under den nivå där risk för mikrobiell tillväxt föreligger.
Anbud på till- och ombyggnationsarbetet har antagits och entreprenaden
beräknas att inrymmas inom beviljad investeringsram, inklusive rubricerat
fastighetsförvärv.
Underlag för beslut
Kommunfullmäktige 23 februari 2011, § 23
Tjänsteutlåtande 8 februari 2011
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget som föreslår kommunstyrelsen förvärva
fastigheten Hissmon 1:269 till en köpeskilling av 1.650 tkr. Medel tas ur beviljad
investeringsram.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 maj 2011

Ks § 85

Sida
14

Dnr KS 2011-000197

Avtal och underlag avseende avveckling av Kommunförbundet
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner avtal avseende avveckling av
Kommunförbundet Jämtlands län.

2

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen ansvarsfrihet för perioden 20072010.

Bakgrund
Kommunförbundets styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 18 mars 2011
att gokänna avtal avseende avveckling av Kommunförbundet Jämtlands län
samt
att översända avtalet till medlemmarna i Kommunförbundet Jämtlands län.
Med anledning av slutrevision den 4 maj 2011 kan nu ärendet redovisas för
kommunerna.
Avtalet har tagits fram för att juridiskt säkra att Kommunförbundets medel kan
överföras till Regionförbundet i Jämtlands län i enlighet med beslutsunderlaget
till kommunerna i samband med beslut om bildande Regionförbundet. Varje
enskild kommun föreslås ta beslut om att godkänna avtalet samt att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2007-2010.
Propositionsordning
Det finns ett förslag där medlemmarna i Kommunförbundet Jämtlands län
föreslås besluta att godkänna avtal avseende avveckling av förbundet samt att
bevilja ansvarsfrihet för perioden 2007-2010.
Efter proposition på ovannämnda förslag finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia
Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 maj 2011

Ks § 86

Sida
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Dnr KS 2011-000086

Ägardirektiv 2012 för Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige antar ägardirektiv 2012 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund
______________________________________________
Bakgrund
Direktionen skall samråda med medlemskommunerna om förslag till budget för
nästkommande år senast den 15 september 2011. Direktionen skall senast
under november månad före budgetåret fastställa budget för förbundet inom
den ram som medlemmarna enats om.
Indexuppräkningen från 2011 till 2012 års nivå uppgår till 2,5% för
personalkostnader och 1% för övriga kostnader. För budgetåret 2012 uppgår
förbundets totala budgetram/medlemsbidrag till 79 420 tkr, varav från Berg
11 280 tkr, Bräcke 8 895 tkr, Krokom 15 405 tkr, Strömsund 14 770 tkr och
Östersund 29 070 tkr.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 7 april 2011
Ägardirektiv 2012 för Jämtlands Räddningstjänstförbund
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige besluta att anta
ägardirektiv 2012 för Jämtlands Räddningstjänstförbund.
Efter proposition på ovanstående förslag finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 maj 2011

Ks § 87

Sida
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Dnr KS 2011-000054

Tilläggsanslag 2011, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och byggoch miljönämnden
_
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag för
år 2011 med:
Samhällsbyggnadsnämnden: 600 tkr och möjlighet att omdisponera medel
från volymökning skola/barnomsorg där volymökningarna kommer senare
än beräknat.
Socialnämnden:1120 tkr.
Bygg- och miljönämnden: 235 tkr.
Dessa finansieras ur det budgeterade resultatet (f.n +12,3 mkr.)

Bakgrund
I nämndsbeslut och i föredragningar vid budgetberedning den 14 april 2011
finns äskningar från rubr. nämnder om tilläggsanslag för år 2011. Vissa av
dessa önskemål avser insatser som även har en koppling till budget 2012 och
även finns med i förutsättningarna i den föreslagna budgetramen för 2012,
vissa avser kostnader som bara berör år 2011.
Samhällsbyggnadsnämnden:
Endast 2011:Fastighetsskötsel Ås skola under byggtid;
Provisorier Ås; hyra, kost, lokalvård
Förskola Aspås, kost, lokalvård
Förskola Föllinge, hyra, lokalvård
Pedagogiska måltider; ökade kostnader
Vattenprover badhus, ersättning till KBAB
Köp av tjänst KBAB / vaktm
Delsumma Saby; endast 2011
2011-- Lokalvård; Ökade städytor enl ny mätning
Ökade energikostnader (Pris/Kw)
Intäktsbortfall kost; tröskeleffekt vårdplatser mm
Allaktivitetshall Föllinge; lokalvård
Kostpolicy; merkostnad std.mjölk och smör
Delsumma 2011-Summa Saby brutto (avrundat):
Nyttja överskott i skolutredning för 2011:
Summa äskningar Saby netto:
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

50 tkr
1000 tkr
241 tkr
41 tkr
100 tkr
225 tkr
225 tkr
1882 tkr
100 tkr
481 tkr
554 tkr
50 tkr
100 tkr
1285 tkr
3,2 mkr
2,6 mkr
600 tkr

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 maj 2011

Ks § 87 (frots)

Sida
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Dnr KS 2011-000054

Tilläggsanslag 2011, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och byggoch miljönämnden
_
Socialnämnden:
2011-- Utbildning Undersköterskor
Arbetsledning; Arbetsmarknadsenheten
Feriearbeten, utökning
Arbetsmiljö; 4-hjulsdrivna bilar Hemtjänst mm
Summa äskningar Socialnämnden:

385 tkr
430 tkr
130 tkr
175 tkr
1120 tkr

Bygg- och Miljönämnden:
2011-- Utökning Inspektörstjänst from hösten 2011:

235 tkr

Underlag för beslut
Nämndernas underlag till budgetberedningen inför 2012, april 2011
Tjänsteutlåtande 17 maj 2011
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Rolf Lilja, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige besluta att
ur det budgeterade resultatet (f.n +12,3 mkr.) finansiera
samhällsbyggnadsnämnden med 600 tkr och möjlighet att omdisponera medel
från volymökning skola/barnomsorg där volymökningarna kommer senare än
beräknat, socialnämnden med 1120 tkr, bygg- och miljönämnden med 235 tkr.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Bygg- och Miljönämnden
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 maj 2011

Ks § 88

Sida
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Dnr KS 2011-000103

Årsredovisning 2010, Jämtlands Gymnasieförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2010 för Jämtlands
Gymnasieförbund.

2

Kommunfullmäktige beviljar för Krokoms kommuns del förbundsdirektionen för Jämtlands Gymnasieförbund ansvarfrihet för verksamheten
2010.
_______________________________________________
Bakgrund
Årsredovisningen 2010 för Jämtlans Gymnasieförbund har överlämnats till
medlemskommunerna.
Förbundet redovisar ett resultat på – 7 613 800 kronor. I förbundets budget
ingår en lättnad mot kommunernas sparbeting samt demografiska förändringar
som innebär att 7 500 000 kr får utnyttjas av det egna kapitalet, vilket innebär
att förbundets operativa underskott uppgår till – 113 800 kr.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 12 maj 2012
Årsredovisning 2010 för Jämtlands Gymnasieförbund
Revisionsberättelse 2010
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige godkänna
årsredovisningen 2010 för Jämtlands Gymnasieförbund samt att bevilja
ansvarsfrihet för verksamheten 2010.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
______

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 maj 2011

Ks § 89

Sida
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Dnr KS 2011-000195

Tilläggsäskande, utökad investerings- och exploateringsram
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om utökad investerings-och exploateringsram för
1

Förstudie att utreda förutsättningarna för detaljplaneläggning av
Sånghusvallens etapp 4. Förstudien bedöms ha en kostnad om 200.000
kronor.

2

Förstudie att utreda förutsättningarna för detaljplaneläggning av området
vid Täppvägen i Krokom. Förstudien bedöms ha en kostnad om 250.000
kronor.

3

Uppförande av förskola för samisk undervisning i Änge till en beräknad
kostnad om 670.000 kronor. Ökat anslag för täckning av driftskostnaden
inklusive lokalvård beslutas till max 25.000 kronor/år.
_______________________________________________________________
Underlag för beslut
- Kommunen har antagit en fördjupad översiktsplan för Södra Ås där bland
annat Sånghusvallen pekas ut som områden avsedda för bostadsändamål.
Detaljplanerna för Sånghusvallen etapp 1-3 har antagits. Planområdet utgör
totalt ca 24 ha. Planförslaget omfattar ca 63 tomter för friliggande villor.
- Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog den 3 juni 2009, § 36, till
samhällsbyggnadsförvaltningen att påbörja förstudie för exploatering av
bostadsområdet ”Kvarna”. Området är beläget mellan Aspåsvägen och
Indalsälven i närheten av Hissmofors kraftverk. Anledningen var att det inte
finns några villatomter i Krokom till salu. Kalkylen visade dock att
exploateringen blir för dyr.
Nu har samhällsbyggnadsförvaltningen sett ut ett nytt område beläget utmed
Täppvägen i Krokom som skulle kunna bebyggas med ca 8 villor.
-

Justerandes signatur

Barn och utbildningsnämnden har begärt att samhällsbyggnadsnämnden
utreder möjligheten att skapa en förskolelokal för samisk undervisning i
Änge. Den lösning vi har enats om avser flytt av den byggnad som f d
transporttekniska gymnasiet nyttjat som personalkontor i Krokom. Flytt- och
etableringskostanden är beräknad till 670.000 kronor.
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 89 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 maj 2011

Sida
20

Dnr KS 2011-000195

Tilläggsäskande, utökad investerings- och exploateringsram
Samhällsbyggnadsnämnden den 17 maj, § 54.
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V, Göte W Swén, M och Rolf Lilja, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige besluta om utökad
investerings- och exploateringsram för förstudie att utreda förutsättningarna för
detaljplaneläggning av Sånghusvallens etapp 4 till en kostnad av 200.000
Kronor. Förstudie för att utreda förutsättningarna för detaljplaneläggning av
området vid Täppvägen i Krokom till en kostnad av 250.000 kronor. Uppförande
av förskola för samisk undervisning i Änge till enkostnad av 670.000 kronor.
Ökat anslag för täckning av driftskostnaden inklusive lokalvård beslutas till max
25.000 kronor/år.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 maj 2011

Ks § 90

Sida
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Dnr KS 2011-000161

Igångsättningstillstånd för tillgänglighetsanpassning av Nyhedens badhus
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för tillgänglighetsanpassning av Nyhedens badhus för en beräknad kostnad om 500.000 kronor.

2

Medel för investeringen tas ur beviljad investeringsram.
___________

Underlag för beslut
Nyhedens badhus i Krokom saknar idag förbindelse för rörelsehindrade mellan
omklädningsrummen och entréplanet och vidare till bassängen.
En genomförd utredning visar att utrymme för installation av hiss finns vilket
tillsammans med bassänglyft skulle lösa tillgänglighetsproblematiken.
Åtgärden är kostnadsberäknad till 500.000 kronor.
Beredande förslag
Samhällsbyggnadsnämnden 12 april 2011, § 45
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till grundförslaget.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen bevilja
igångsättningstillstånd för tillgänglighetsanpassning av Nyhedens badhus för en
beräknad kostnad om 500.000 kronor. Medel för investeringen tas ur beviljad
investeringsram.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 maj 2011

Ks § 91

Sida
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Dnr KS 2011-000198

Ändring i kommunstyrelsens delegationsreglemente
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen delegerar ”Yttrande om antagande av
hemvärnsmän”, punkt 31 i kommunstyrelsens delegationsreglemente, till
socialnämnden.

2

En total översyn av delegationsreglementet görs.

Bakgrund
Handläggningen av ärenden gällande yttrande om antagande av hemvärnsmän, punkt 31 i kommunstyrelsens delegationsreglemente, är idag av
omständlig art. När en förfrågan inkommer till kommunen undersöker ansvarig
tjänsteman inom socialförvaltningen det sociala registret. Ärendet lämnas
sedan till administrativ chef för yttrande och påskrift.
Denna handläggning är ur effektivitetshänsyn inte optimal. Den är heller inte
rättssäker ur sekretesshänsyn.
En förändring av delegationsreglementet föreslås därför där punkt 31 delegeras
till socialnämnden.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 5 maj 2011
Kommunstyrelsens delegationsreglemente, januari 2009
Yrkanden/förslag
Mikaela Munck af Rosenschöld, C, vill i tilläggsyrkande att en total översyn av
delegationsreglementet görs.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, där kommunstyrelsen föreslås
delegera ”Yttrande om antagande av hemvärnsmän”, punkt 31 i
kommunstyrelsens delegationsreglemente, till socialnämnden. Till det
har kommit ett tilläggsyrkande om att en total översyn av
delegationsreglementet görs.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 maj 2011

Ks § 91 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000198

Ändring i kommunstyrelsens delegationsreglemente
Efter proposition på grundförslaget tillsammans med tilläggsyrkandet finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Socialnämnden
Sara Strandberg, administrativ chef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 maj 2011

Ks § 92

Sida
24

Dnr KS 2011-000199

Krokoms Guldkväll
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar bevilja extra stöd för genomförande av
Krokoms Guldkväll 2011 med 50.000 kronor.

2

Medlen tas från kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Bakgrund
År 2010 togs beslut om att hålla en gemensam prisutdelning för kommunens
priser, stipendier och utmärkelser. Evenemanget hölls den 2 december 2010 på
Rödöns Bygdegård. Priser som presenterades var, förutom Krokoms kommuns
egna, även Guldstjärnans priser (Fördel Jämtland) samt Årets företagare
(Företagarna) som presenterades ytterligare en gång trots att själva utnämnningen skett i fullmäktige i september månad.
Evenemanget var ett samarrangemang mellan Krokoms kommun och
Turistkompaniet. Det var oerhört lyckat med deltagande från kommunens alla
hörn. Såväl privatpersoner som föreningar, näringsliv samt offentlig sektor var
representerade. Det blev det arrangemang vi önskade där alla skulle vara
välkomna att få möjlighet att se goda drivkrafter, som verkar i kommunen, bli
premierade i form av priser, stipendier och utmärkelser.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 10 maj 2011.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen bevilja
extra stöd för genomförande av Krokoms Guldkväll 2011 med 50.000 kronor.
Medlen tas från kommunstyrelsens förfogandeanslag.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia
Justerandes signatur

Anette Tandberg, näringslivsutvecklare
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 maj 2011

Ks § 93

Sida
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Dnr KS 2011-000099

Motion om ursprungsmärkning av livsmedel
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till nedanstående.
____

Bakgrund
Sture Marklund, V, har i motion till kommunfullmäktige yrkat att
kommunfullmäktige ställer sig bakom kravet att gris- och fågelkött ska omfattas
av ursprungsmärkning i samband med kommunal livsmedelsupphandling. Sture
Marklund, V, vill även att kommunen för kravet vidare till den gemensamma
upphandlingsnämnden o yrkar att nämnden bifaller motionen.
En gemensam livsmedelsupphandling för kommunerna inom Jämtlands läns
har genomförts och utmynnat ett avtal som gäller från och med den 1 mars
2011.
I de kravspecifikationer som togs fram ingår att ursprungsmärkning för bland
annat kyckling och griskött skall framgå på ytteremballage.
Underlag för beslut
Motion daterad den 22 februari 2011
Samhällsbyggnadsnämnden 12 april 2011, § 42
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till grundförslaget.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige bifalla motionen.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia
Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 maj 2011

Ks § 94

Sida
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Dnr KS 2010-000242

Länsgemensam folkhälsopolicy – Jämtlands län 2011-2015
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige antar förslaget till länsgemensam folkhälsopolicy för
Jämtlands län under perioden 2011-2015 enligt processat och överlämnat
förslag från Regionförbundet Jämtlands län.

2

Kommunfullmäktige uppdrar till Rådet för folkhälsa, barnkonvention och
brottsförebyggande arbete att, utifrån folkhälsopolicyn, arbeta fram en
handlingsplan för Krokoms kommun gällande under 2011-2016.

3

Rådet för folkhälsa, barnkonvention och brottsförebyggande arbete
redovisar förslag till handlingsplan i samtidigt med uppföljning och
återrapport i kommunstyrelsen i februari 2012. Kommunens löpande
folkhälso-, brotts- och drogförebyggande arbete liksom
barnkonventionsarbetet pågår oavkortat som tidigare under tiden som en
handlingsplan arbetas fram.

Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunens råd för folkhälsa, barnkonventions- och brottsförebyggande
arbete särskilt tar upp folkhälsoaspekter kring alkohol, tobak, kost och
andra beroendefrågor i sin handlingsplan.
__

Bakgrund
Förslag till folkhälsopolicy har tagits fram av länets kommuner och landstinget i
en gemensam process under 2010. Landstingets beredning för folkhälsa,
livsmiljö och kultur har koordinerat arbetet och ansvarat för färdigställandet av
föreliggande förslag.
Förslaget till policy har remissbehandlats under hösten 2010 hos länets
kommuner och länsstyrelsen. Kommunstyrelsen behandlade remissförslaget
vid sammanträde den 17 november 2010.
Folkhälsopolicyn utgör ett underdokument till regionala utvecklingsstrategin
som finns för länet. Regionförbundet Jämtlands län ansvarar för uppföljning och
revidering av policyn.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2010-000242

Länsgemensam folkhälsopolicy – Jämtlands län2011-2015
Regionförbundet Jämtlands län skickar policyn till länets kommuner och
landstinget med rekommendation om antagande av respektive fullmäktige.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 13 maj 2011
Förslag till gemensam folkhälsopolicy 31 januari 2011
Yrkanden/förslag
Mikaela Munck af Rosenschöld, C, vill i tilläggsyrkande att kommunens råd för
folkhälsa, barnkonventions- och brottsförebyggande arbete särskilt tar upp
folkhälsoaspekter kring alkohol, tobak, kost och andra beroendefrågor i sin
handlingsplan.
Yttrar sig gör också Owen Laws, Mp, Christer Toft, S, Mona Puttick, V, Maria
Söderberg, C, Jörgen Blom, V och Rolf Lilja, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, och till det har tillkommit ett
tilläggsyrkande.
Ordförande kommer först att ställa propsition på grundförslagets tre punkter.
Därefter ställs proposition på tilläggsyrkande som beslutas i kommunstyrelsen.
Propositionsordningen godkännes.
Efter propsition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter proposition på tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2010-000051

Väghållning i Krokom
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att kommunen övertar huvudmannaskapet
för Krokoms vägförenings vägnät enligt föreliggande förslag till avtal under
förutsättning att vägföreningens årsstämma godkänner avtalet.
__________________________________________________________
Bakgrund
I centrala Krokom är det kommunen som till största delen ansvarar för
väghållningen. Anledningen är att det finns en stadsplan som reglerade detta.
För områden som inte har stadsplan är Krokoms vägförening väghållare.
Nuvarande system upplevs oförståeligt med två parallella system dvs
vägförening och kommunal väghållning inom samma geografiska område. Det
betyder att längs en gata kan boende på ena sidan betala vägavgift till
föreningen, idag är avgiften ca 800 kr/fastighet, medan boende på andra sidan
ingår i det stadsplanelagda området och därför inte betalar någon avgift.
Vägföreningen, där kommunen och KBAB är medlemmar, saknar idag formell
ordförande. Oklart om ny styrelse tillträder våren 2011. Om så inte sker blir det
tvångsförvaltning.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande daterat 23 januari 2011
Förslag till avtal mellan Krokoms vägförening och Krokoms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden 17 maj 2011, § 53
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Göte W Swén, M, Christer Toft, S, Jörgen Blom, V och Katarina
Rosberg, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunen övertar huvudmannaskapet för Krokoms vägförenings vägnät
enligt föreliggande förslag till avtal under förutsättning att vägföreningens
årsstämma godkänner avtalet.
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Dnr KS 2010-000051

Väghållning i Krokom
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr KS 2011-000164

Sammanslagning av skolor, Västbygden-Hov samt Ytterån-Trångsviken
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1

Förtäta skolorganisationen Västbygden-Hov till en skolenhet
belägen i Hov, Alsen.

2

Förtäta skolorganisationen i Ytterån – Trångsviken till en skolenhet
belägen i Trångsviken.

3

Förtätningen gäller från och med höstterminen 2011.

4

Barn- och utbildningsnämndens samt samhällsbyggnadsnämndens svar,
på de frågor som ställdes vid återremissen den 4 maj 2011, bifogas
ärendet till kommunfullmäktige den 16 juni 2011.
_________________________________________________________
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.
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.
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Dnr KS 2011-000164

Sammanslagning av skolor, Västbygden-Hov samt Ytterån-Trångsviken
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.
Den 4 maj 2011 var ärendet upp i fullmäktige där det återremitterades av
oppositionen, S och V, med en del frågeställningar.
Underlag för beslut
Barn- och utbildningsnämnden 27 april 2011
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden 23 maj
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar avslag på grundförslaget, majoritetens förslag.
Jörgen Blom, V, yrkar avslag på grundförslaget.
Yttrar sig gör också Christer Toft, S, Göte W Swén, M, Ulf Jonasson, C,
Mikaela Munck af Rosenschöld, C och Owen Laws, Mp.
Propositionsordning
Det finns ett förslag från majoriteten, som föreslår kommunfullmäktige förtäta
skolorganisationen Västbygden-Hov till en skolenhet belägen i Hov, Alsen.
Förtäta skolorganisationen i Ytterån – Trångsviken till en skolenhet belägen i
Trångsviken. Förtätningen gäller från och med höstterminen 2011. Till det har
kommit avslagsyrkanden från S och V.
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Dnr KS 2011-000164

Sammanslagning av skolor, Västbygden-Hov samt Ytterån-Trångsviken
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget, bifall mot avslag.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget, bifall mot avslag, finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Reservation
S och V anmäler reservation till förmån för egna yrkanden.
_____
Kopia
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Dnr KS 2011-000153

Medborgarförslag från Västbygden om sammanslagning av skolor
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat i och med
att ärendet ”sammanslagning av skolor i Västbygden-Hov” är beslutat.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Kurt Folkesson med flera har inkommit med ett medborgarförslag där
synpunkter på ärendet ”sammanslagning av skolor i Västbygden-Hov”
framkommer.
Underlag för beslut
Medborgarförslag, daterat 14 april 2011
Svar på medborgarförslag 12 maj 2011
Barn- och utbildningsnämnden 23 maj 2011,
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till medborgarförslaget.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till medborgarförslaget.
Yttrar sig gör också Owen Laws, Mp, Maria Söderberg, C, Christer Toft, S, Lisa
Sallin, M och Göte W Swén, M.
_____
Ajournering begärs och bifalles klockan 14.50-15.25 inklusive kaffe.
_____
Propositionsordning
Det finns två förslag och det är majoritetens förslag att medborgarförslaget är
besvarat i och med att ärendet ”sammanslagning av skolor i Västbygden-Hov”
är beslutat. Det andra förslaget är oppositionens yrkande om bifall till
medborgarförslaget.
Ordförande kommer att ställa förslagen mot varandra.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000153

Medborgarförslag från Västbygden om sammanslagning av skolor
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på de båda förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget, majoritetens förslag.
_____
Reservation
S och V anmäler reservation till förmån för egna yrkanden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000144

Medborgarförslag från Alsenbygden om sammanslagning av skolor
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat i och med
att ärendet ”sammanslagning av skolor i Västbygden-Hov” är beslutat.
_____________________________________________________________
Bakgrund
Föräldrar i Alsenbygden har inkommit med ett medborgarförslag med
synpunkter på ärendet ”sammanslagning av skolor i Västbygden-Hov”
framkommer.
Underlag för beslut
Medborgarförslag, daterat 11 april 2011
Svar på medborgarförslag 12 maj 2011
Barn- och utbildningsnämnden 23 maj 2011,
Yrkanden/förslag
Oppositionen, S och V, yrkar avslag till medborgarförslaget.
Propositionsordning
Det finns två förslag och det är majoritetens förslag att medborgarförslaget är
besvarat i och med att ärendet ”sammanslagning av skolor i Hov-Västbygden”
är beslutat. Det andra förslaget är oppositionens yrkande om avslag till
medborgarförslaget.
Efter proposition på de båda förslagen finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller majoritetens förslag.
_____
Reservation
S och V anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

Kopia
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Dnr KS 2011-000005

Kollektivtrafikmyndighet, ny kollektivtrafiklag från och med 1 januari 2012
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att Regionförbundet Jämtlands län ska vara
Regional kollektivtrafikmyndighet i länet.

2

Regionförbundets förbundsordning revideras enligt upprättat förslag.

3

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, efter kompletterande utredning om
alternativa lösningar, fatta beslut om villkor för överförande av
kommunens aktier i Länstrafiken i Jämtlands län AB till Regionförbundet i
Jämtlands län.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Enligt riksdagens beslut i juni 2010 om en ny kollektivtrafiklag ska det finnas en
regional kollektivtrafikmyndighet i varje län som ansvarar för de strategiskt
viktiga besluten i länet och ansvarar för att det upprättas ett regionalt
trafikförsörjningsprogram som myndigheten ska besluta om.
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet utgör plattformen för arbetet med att
utveckla kollektivtrafiken i regionen. Programmet ska vara strategiskt och
långsiktigt till sin karaktär. Det ska vara trafikslagsövergripande och utgå från
ett resenärsperspektiv. Det ska omfatta all kollektivtrafik som berör det egna
länet och som benämns regional kollektivtrafik enligt lagstiftningen. Det är all
kollektivtrafik inom länet men också trafik som tillgodoser behov av
arbetspendling och annat dagligt resande över länsgräns.
Trafikförsörjningsprogrammet ska ha sin utgångspunkt i de transportpolitiska
målen och även ta hänsyn till andra nationella, regionala och lokala mål samt
planer och program av betydelse för en hållbar utveckling. Det ska vara
samordnat med den regionala utvecklingsplaneringen och stadsplaneringen
liksom med annan samhällsplanering och planering av infrastruktur på lokal,
regional och nationell nivå.
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Dnr KS 2011-000005

Kollektivtrafikmyndighet, ny kollektivtrafiklag från och med 1 januari 2012
Den nya kollektivtrafiklagen träder i kraft den 1 januari 2012 då också
marknaden öppnas för konkurrens. Det innebär att kollektivtrafikföretag fritt får
etablera kommersiell kollektivtrafik inom alla geografiska marknadssegment.
Även den begränsning som hindrat kommersiella bussföretag att bedriva
regional kollektivtrafik utifrån egna marknadsbedömningar avskaffas.
Trafikförsörjningsprogrammet ska den regionala trafikmyndigheten besluta om
senast 1 oktober 2012.
Kollektivtrafiken i Jämtland idag
Länstrafiken i Jämtlands län AB ska idag som trafikhuvudman enligt lagen om
ansvar för viss kollektiv persontrafik (1997) handha de länstrafikansvarigas i
Jämtlands län uppgifter enligt den angivna lagen. Även godshantering bedrivs i
Länstrafikens regi.
För bolagets verksamhet utfärdar ägarna (Jämtlands läns landsting och länets
kommuner) direktiv.
Bolagets verksamhet finansieras i huvudsak med biljettintäkter, statsbidrag och
ersättning från ägarna för beställd kollektivtrafik. Verksamheten ska vara att
administrera och verkställa av parter beställd trafik inom Jämtlands län och
angränsande områden i enlighet med trafikavtalet och särskilda uppdragsavtal.
Enligt konsortialavtal har landstinget det politiska och ekonomiska ansvaret för
den interregional och regionala trafiken. Kommunerna ansvarar var och en på
motsvarande sätt för den lokala trafiken inom respektive kommun med
anslutning till regional och eventuellt annan lokal trafik. Utan hinder av vad som
faller under respektive parts ansvarsområde äger varje par rätt att fritt beställa
och bekosta den trafik man önskar.
I konsortialavtal finns särskilda fördelningsprinciper för intäkter och kostnader
samt kriterier för om en tur ska vara interregional eller regional beskrivna.
För samhällsbetalda resor, resor som inte är öppen för alla utan det krävs
någon form av tillstånd och vanligen förbokning, har Länstrafiken i uppdrag att
verkställa landstingets och vissa kommuners uppgifter enligt särskilt
uppdragsavtal.
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Dnr KS 2011-000005

Kollektivtrafikmyndighet, ny kollektivtrafiklag från och med 1 januari 2012
Parterna har det politiska och ekonomiska ansvaret för särskild kollektivtrafik
inom sina respektive verksamhetsområden, för kommunerna färdtjänst,
riksfärdtjänst, skolresor, särskoleresor samt för landstinget sjukresor.
De kommuner som idag nyttjar Länstrafikens tjänster för särskild kollektivtrafik
är Berg, Bräcke, Ragunda och Åre. Från och med 1 juli 2011 ansluts även
Härjedalen och Strömsund.
Regional kollektivtrafikmyndighet
Allmänt
Begreppen trafikhuvudman och länstrafikansvariga försvinner i alla de lagar där
begreppen förekommer och ersätts med regional kollektivtrafikmyndighet
respektive dem som ansvarar för kollektivtrafik i länet.
Landstinget och kommunerna inom ett län ansvarar gemensamt för
kollektivtrafiken. I de län där kommunerna och landstinget gemensamt har
ansvaret ska den regionala kollektivtrafikmyndigheten organiseras som ett
kommunalförbund eller en gemensam nämnd.
I propositionen framhöll regeringen att en regional kollektivtrafikmyndighet inte
nödvändigtvis innebär att man måste inrätta en ny organisation som enbart har
till uppgift att handha kommunernas och landstingets ansvar för kollektivtrafik.
Regeringen anser att samverkansorgan enligt lagen om samverkansorgan
(2002:34) är en organisationsform som kan vara lämplig för uppgiften att vara
regional kollektivtrafikmyndighet i de län där sådant kommunalförbund är bildat.
En regional kollektivtrafikmyndighet får överlämna sin befogenhet att ingå avtal
om allmän trafik till en kommun inom länet i fråga om kollektivtrafik som bedrivs
inom denna kommuns område, inklusive trafik på linjer som sträcker sig in i
angränsande kommuner.
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Dnr KS 2011-000005

Kollektivtrafikmyndighet, ny kollektivtrafiklag från och med 1 januari 2012
Myndigheten får enligt den nya kollektivtrafiklagen överlämna befogenheten att
ingå avtal om allmän trafikplikt till ett aktiebolag. Det är alltså möjligt all låta
aktiebolag planera och upphandla trafik under förutsättning att man iakttar
regelverkan för offentlig upphandling. Beslut av mer strategisk natur som
beslut om trafikförsörjningsprogram och allmän trafikplikt får inte delegeras till
bolaget. Ett aktiebolag kan däremot medverka i arbetet med att ta fram
trafikförsörjningsprogram och underlag för beslut om trafikplikt men
myndigheten har ansvaret för programmet och det rättsliga instrumentet
trafikplikt.
Efter överenskommelse med landstinget eller en kommun i länet får den
regionala kollektivtrafikmyndigheten upphandla persontransport- och
samordningstjänster för t ex skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor. Myndigheten
får överlämna befogenheter att upphandla och samordna sådana tjänster till
aktiebolaget. Uppgiften att fatta beslut om tillstånd till färdtjänst och
riksfärdtjänst får inte överlåtas till ett bolag. Sådana beslut måste efter den 1
januari 2012 alltid fattas i förvaltningsform.
Jämtlands län
I Jämtlands län finns från och med 1 januari 2011 ett kommunalt
samverkansorgan, Regionförbundet Jämtlands län (enligt kommunallagen är
samverkansorganet ett kommunalförbund). Enligt den nya kollektivtrafiklagen
ska det vara ett kommunalförbund eller gemensam nämnd som blir den nya
myndigheten om landsting och kommuner tillsammans bär ansvaret .
.
Regionförbundet i Jämtlands län föreslås bli den nya Regionala
kollektivtrafikmyndigheten i länet.
Kostnadsfördelning mellan lokala, regionala och interregionala resor föreslås bli
på samma sätt som idag. Förbundsordningen för Regionförbundet Jämtlands
län föreslås revideras.
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Dnr KS 2011-000005

Kollektivtrafikmyndighet, ny kollektivtrafiklag från och med 1 januari 2012
När man nu enligt den nya kollektivtrafiklagen får överlämna befogenheten att
ingå avtal om allmän trafikplikt till ett aktiebolag samt låta ett aktiebolag planera
och upphandla trafik under förutsättning att man iakttar regelverkan för offentlig
upphandling så kan en lämplig lösning vara att Länstrafiken i Jämtlands län blir
kvar som bolag och att den Regionala trafikmyndigheten i Jämtlands län blir
ägare av bolaget. Landstinget och länets kommuner föreslås överlåta sina
aktier till Regionförbundet Jämtlands län. Länstrafiken AB skulle då kunna
sköta ovan nämnda uppgifter.
Vad gäller persontransport- och samordningstjänster för t ex skolskjutsar,
färdtjänst och sjukresor finns det idag avtal om samordning av samhällsbetalda
resor i Jämtlands län och uppdragsavtal om samordning av samhällsbetalda
resor i Jämtlands län. Eftersom myndigheten får överlämna befogenheter att
upphandla och samordna sådana tjänster till aktiebolaget förslås att
Länstrafiken i Jämtlands län även fortsättningsvis får sköta detta för de
huvudmän som så önskar. Uppgiften att fatta beslut om tillstånd till färdtjänst
och riksfärdtjänst måste efter den 1 januari 2012 alltid fattas i förvaltningsform.
Underlag för beslut
Skrivelse från styrgruppen ”Ny kollektivtrafiklag Jämtlands län”, 4 maj 2011.
Förslag till förändrad förbundsordning för Regionförbundet i Jämtlands län
SFS 2010:1065 Lag om kollektivtrafik
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som förslår kommunfullmäktige besluta att
Regionförbundet Jämtlands län ska vara Regional kollektivtrafikmyndighet i
länet. Regionförbundets förbundsordning revideras enligt upprättat förslag.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att, efter kompletterande utredning om
alternativa lösningar, fatta beslut om villkor för överförande av kommunens
aktier i Länstrafiken i Jämtlands län AB till Regionförbundet i Jämtlands län.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia
Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 maj 2011
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Dnr KS 2011-000200

Långfors kraftverk – skriftligt samråd
Kommunstyrelsens beslut
1

Muntligt samråd önskas med Jämtkraft AB i frågan.

2

Samråd med rennäringen måste ske före ansökan hos Miljödomstolen.

3

Inför det muntliga samrådet, önskar kommunen, av Jämtkraft, en
sammanställning av utredningar/beskrivningar som finns för berört område
samt ett tydligt skriftligt underlag.

4

Att vid det muntliga samrådet säkerställa att fungerande fiskevägar
finns.

Bakgrund
Jämtkraft AB avser att hos miljödomstolen söka tillstånd för:
1. Anläggande och borttagning av provisorisk damm vid Långfors kraftverk.
2. Renovering av intagsdel/vingmur och anläggande av ny jorddamm vid
Långfors kraftverk.
Jämtkraft AB önskar svar på samrådet senast 17 maj 2011.

Underlag för beslut
Till Krokoms kommun inkom 2011-04-07 handlingar i rubricerat ärende.
Av handlingarna framgår bland annat
Jämtkraft AB: avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för godkännande av
anläggande samt borttagande av den tillfälliga fångdammen vid Långfors kraftverk
i Långan. Efter att en skada påträffats på intagsdel/vingmur vid Långforsens
kraftstation har en tillfällig fångdamm upprättats uppström kraftstationen. Det
innebär att området nedströms fångdammen till kraftverket nu är torrlagd. Avsikten
är nu att reparera intagsdel/vingmur och anlägga en ny jorddamm och därmed
säkra anläggningen. När reparationsarbete är färdigställt ska fångdammen tas
bort.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 100 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 maj 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000200

Långfors kraftverk – skriftligt samråd
Utdrag ur handlingar som berör området:
Området berörs av översiktsplanen för Krokoms kommun, där finns riksintresse för
rennäringen och kulturmiljövården, det ligger inom ett Natura 2000 område.
Nedre Långan är idag skyddad mot fortsatt vattenkraftsexploatering via
Miljöbalken 4 kap §6. I reviderade miljömål för Jämtlands län är länsmål 8
avseende Levande sjöar och vattendrag att ”Ingen ytterligare utbyggnad av
vattenkraft i oreglerade vattendrag ett prioriterat mål.
I bevarandeplanen för Natura 2000-området står det skrivet om restaurering av
vattensystemet och för att stärka älvens status som Natura 2000-område
undersöks möjligheten att genomföra en total biologisk återställning vid
Långforsen genom att lösa in fallrätten och montera ned kraftverk och damm.
--------------------------------------------------2011-03-25
2011-03-25

Samrådsunderlag angående anläggande och borttagande av
provisorisk fångdamm vid Långfors kraftverk.
Samrådsunderlag angående renovering av intagsdel/vingmur
och anläggande av ny jorddamm vid Långfors kraftverk.

2008-08-01

Bevarandeplan för Natura 2000-område
Långan nedströms Landösjön SE720358.

2007-03-01

Regionala miljömål för Jämtlands län.

2004-01-29

Regeringsrätten, målnummer 5132-00.

1990-05-02

Översiktsplan för Krokom kommun
Reviderad 1991-02-01.
Riksintresse för rennäring.
Riksintresse för kulturmiljövård Z24

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 maj 2011
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Dnr KS 2011-000200

Långfors kraftverk – skriftligt samråd
Yrkanden/förslag
Anders Frederiksen, S, föreslår att kommunstyrelsen skickar med till det muntliga
samrådet att det säkerställs att det finns fungerande fiskevägar.
Yttrar sig gör också Kjell Sundholm, Kd, Göte W Swén, M, Rolf Lilja, S och
Mikaela Munck af Rosenschöld, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta att
muntligt samråd önskas med Jämtkraft AB i frågan. Samråd med rennäringen
måste ske före ansökan hos Miljödomstolen.Inför det muntliga samrådet, önskar
kommunen, av Jämtkraft, en sammanställning av utredningar/beskrivningar som
finns för berört område samt ett tydligt skriftligt underlag. Till detta har inkommit ett
förslag om
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget tillsammans med
tilläggsyrkandet.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget tillsammans med tilläggsyrkandet finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Bygg- och miljönämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 maj 2011
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Sida
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Dnr KS 2011-000081

Mitt – Skandinaviskt Regionprojekt
Kommunstyrelsens beslut
1

Krokoms kommun ställer sig bakom projektansökan till Interreg
Mittskandinavisk Regionprojekt – fas 2
____________________________________________________________
Bakgrund
Fas 2 av Mitt - Skandinaviskt Regionprojekt kommer att löpa 1 januari 2012
till 31 augusti 2014. Kostnadsbudgeten för fas 2 är på 15 518 000 kr.
Av denna summa kommer de fyra samarbetande kommunerna att
finansiera 6.590.000.
Kommunernas andel enl följande:
Krokom
1.774.000
Lierne
1.746.000
Röyvik
1.296.000
Strömsund 1.774.000
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 17 maj 2011
Projektbeskrivning MSR fas 2
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen ställa sig
bakom projektansökan Interreg Mittskandinavisk Regionprojekt – fas 2.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
__________

Kopia

Justerandes signatur

Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Strömsund kommun
Tommie Jirhed, svensk projektledare
Kjell Schive, norsk projektledare

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 maj 2011
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Dnr KS 2010-000102

Motion om ändring i de lokala ordningsföreskrifterna
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige bifaller motionen då en översyn av de lokala
ordningsföreskrifterna, trafikföreskrifter samt de lokala hälsoföreskrifterna
är påbörjad. Ansvaret för att se över rutiner för renhållning vilar på
samhällsbyggnadsförvaltningen.
____

Bakgrund
Jörgen Blom, V, föreslår i en motion till kommunfullmäktige att de lokala
ordningsföreskrifterna ses över i syfte att införa förbud mot nedskräpning samt
en översyn av rutiner och ansvar för renhållning av offentliga platser.
En arbetsgrupp är tillsatt för att se över de lokala ordningsföreskrifterna,
trafikföreskrifter samt de lokala hälsoföreskrifterna. Sammankallande för
arbetsgruppen är administrativ chef.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 16 maj 2011
Motion till kommunfullmäktige – Jörgen Blom, V
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till grundförslaget som föreslår kommunfullmäktige
bifalla motionen då en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna,
trafikföreskrifter samt de lokala hälsoföreskrifterna är påbörjad. Ansvaret för att
se över rutiner för renhållning vilar på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia
Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 maj 2011

Ks § 103
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Dnr KS 2009-000137

Handlingsplan samt aktivitetsplan Samiskt förvaltningsområde
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att anta Handlingsplan för Krokoms
kommun, som samisk förvaltningskommun, att gälla 2011-2012.

Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar att anta aktivitetsplanen att gälla från
och med fullmäktigebeslut, gällande handlingsplanen, till och
med 31 december 2011.

Bakgrund
Krokoms kommun ingår från och med den 1 maj 2010 i förvaltningsområdet för
det samiska språket. Den nya lagen ställer särskilda krav på
förvaltningskommunerna i arbetet med att stärka de nationella minoriteternas
rättigheter.
Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum, har hjälpt Krokoms kommun i framtagandet
av handlingsplanen. Handlingsplan innehåller riktlinjer för arbetet med att
utveckla en grund för den samiska befolkningens ställning i Krokoms kommun.
Planen beskriver kommunens övergripande mål och inriktning. Handlingsplanen
ska samtidigt vara ett verktyg i det dagliga och långsiktiga arbetet med att
skydda de lagliga rättigheterna och att stärka samernas ställning.
Berörda förvaltningar har utformat en aktivitetsplan som svarar mot de mål och
åtgärder som anges.
Handlingsplanen samt aktivitetsplanen har kommunicerats med den samiska
befolkningen. Den fördelning av statsbidraget som föreslås i aktivitetsplanen är
framtagen i samråd med den samiska befolkningen i det samrådsforum som
sedan tidigare i år formaliserats utifrån beslut i kommunstyrelsen. Mötet ägde
rum den 17 maj 2011.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 maj 2011
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Dnr KS 2009-000137

Handlingsplan samt aktivitetsplan Samiskt förvaltningsområde
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 16 maj 2011
Handlingsplan för Krokoms kommuns som samisk förvaltningskommun
Aktivitetsplan kopplad till Handlingsplan för Krokoms kommuns som samisk
förvaltningskommun 2011.
Yrkanden/förslag
Yttar sig gör Owen Laws, Mp.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besluta att anta Handlingsplan för Krokoms kommun, som samisk
förvaltningskommun, att gälla 2011-2012. I grundförslaget finns även
en punkt som föreslår kommunstyrelsen besluta att anta aktivitetsplanen att gälla från och med fullmäktigebeslut gällande handlingsplanen till och med 31 december 2011.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
Förvaltningschefer
Jinjevaeri sameby
Jonevaeri sameby
Njaarke sameby
Östersunds sameförening

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 maj 2011

Ks § 104

Sida
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Dnr KS 2011-000074

Årsredovisning för J-sam, samordningsförbundet för psykiskt
funktionsförhindrade
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2010 för J-sam,
samordningsförbundet för psykiskt funktionsförhindrade.
_____________________________________________________
Bakgrund
Årsredovisning 2010 har överlämnats till medlemskommunerna.
Årets resultat uppgår till -3 725,9 kkr. Balanserat överskott från tidigare år
uppgår till + 5624,7. Förbundets egna kapital 2010 uppgår således till + 1898,8
kkr. Underskottet för 2010 beror på att inga insatser från medlemmarna
inbetalats under året.
Del av eget kapital har tagits i anspråk för att täcka 2010 års underskott
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 10 maj 2011
Årsredovisning för J-sam 2010
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
årsredovisning 2010, för samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_______

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 maj 2011
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Dnr KS 2011-000139

Remiss - Länsstyrelsens planer för krishantering, räddningstjänst, respektive
sanering vid utsläpp från kärnteknisk anläggning, övertagande av kommunal
räddningstjänst och instruktion för Länsstyrelsens krisorganisation och krisstab
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen tycker att planerna är bra och har inga invändningar
eller synpunkter i övrigt.
_____

Bakgrund
Länsstyrelsen har hemställt om synpunkter på Länsstyrelsen planer för
krishantering, räddningstjänst, respektive sanering vid utsläpp från kärnteknisk
anläggning, övertagande av kommunal räddningstjänst och instruktioner för
Länsstyrelsen krisorganisation och krisstab.
Krokoms kommun tycker att planerna är bra och har inga invändningar eller
synpunkter i övrigt.
Planerna och instruktionerna styrs helt och hållet av lagar och förordningar.
Underlag för beslut
Remiss, planer för krishantering, räddningstjänst, respektive sanering vid
utsläpp från kärnteknisk anläggning, övertagande av kommunal räddningstjänst
och instruktioner för Länsstyrelsens krisorganisation och krisstab
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V och Maria Söderberg, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta att
planerna är bra och att inga invändningar eller synpunkter finns i övrigt.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia
Justerandes signatur

Länsstyrelsen i Jämtlands län
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 maj 2011
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Dnr KS 2011-000201

Tilläggsanslag för projektfinansiering budgetåret 2011
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag för år 2011 med 600 tkr. Detta
finansieras ur det budgeterade resultatet (f.n +12,3 mkr)
___

Bakgrund

Medel för Projektfinansiering för 2011 uppgår till 1,0 mkr. Detta utrymme är
redan överintecknat (f.n med drygt 200 tkr). För att hantera detta och för att
möjliggöra medverkan i ytterligare projekt behövs ett tillskott.
Detta tillskott föreslås vara 600 tkr. Ny ram således 1,0+0,6 mkr=1,6 mkr för
2011.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige bevilja
tilläggsanslag för år 2011 med 600 tkr. Detta finansieras ur det budgeterade
resultatet (f.n +12,3 mkr).
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 maj 2011
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Dnr KS 2011-000032

Valärende
Kommunsyrelsens beslut
1

Till ombud, vid Inlandskommunernas årsmöte, väljs Owen Laws, Mp.

Förslag finns om att välja Owen Laws, Mp till ombud vid Inlanskommunernas
årsmöte.
Efter proposition på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Owen Laws
Inlandskommunerna

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 maj 2011
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Ks § 108
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat

1

Dnr KS 11/176
Bidrag till Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum, till att
genomföra språkprojektet ”Baakoste baakose” med
10.000 kr.

Dnr KS 11/180
2
Avtal mellan Krokoms kommun och Bakvattnets
byalag om genomförande och förvaltning av lokalt
naturvårds- och friluftslivsprojekt, t o m 2011-12-31.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Adm chef

Näringslivsrådgivare

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
23 maj 2011
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Dnr KS 11459

Meddelanden
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

Dnr KS 11/008
SmåKom: 110509, artikel till Dagens Samhälle; vad har Solna och
Färgelanda gemensamt

Dnr KS 11/179
2
PwC Komrev: 110506, handläggningsrutiner färdtjänst Krokoms kommun
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

