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Dnr KS 2011-000038

Informationer
1

Informationer

*
*
*

Jämtland – Härjedalen Turism, Karin Gydemo Grahnlöf
Budgetuppföljning 5 månader, Ola Skyllbäck, ekonomichef
Förlikningsavtal, diskrimineringsombudsmannen, Göte W Swén,
samhällsbyggnadsnämndens ordförande
* Ny organisation för socialförvaltningen och individ- och familjeomsorgen,
Ulf Norring, socialchef
* Kl 14.00 gör kommunstyrelsen besök på Sånghusvallens skola, Per-Olle
Persson, samhällsbyggnadsförvaltningen, visar
* Kl 15.00 gör kommunstyrelsen besök på Ås skola, Ulrik Ottosson,
samhällsbyggnadsförvaltningen, visar
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000215

Gemensam överenskommelse Jämtlands läns landsting och kommunerna i
Jämtlands län gällande personer med psykiska funktionsnedsättningar
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar anta överenskommelse om samarbete
mellan kommunerna i Jämtlands län och Jämtlands läns landsting.
______

Bakgrund
Sedan den 1 januari 2010 är landsting och kommuner skyldiga att ha
överenskommelser om samarbete när de gäller personer med psykiska
funktionsnedsättningar.
De nya bestämmelserna tydliggör och förstärker huvudmännens ansvar på
området. Det innebär att det ställs krav på kommuner och lansting att ingå
formaliserade övergripande överenskommelser.
Överenskommelsen gäller personer i alla åldrar boende i Jämtlands län med
psykiska funktionsnedsättningar. Bestämmelserna syftar till att säkerställa
samarbete kring personer med behov av insatser från både hälso- och
sjukvården och socialtjänst.
Arbetsgruppen för framtagande av gemensam överenskommelse har bestått av
representanter från Regionförbundet Jämtlands län, Jämtlands läns landsting,
Bräcke, Krokom och Östersunds kommuner. Förslaget har granskats av
Brukarrådet Å:R:E, RSMH samt Länsnätverket i psykiatri i Jämtlands län.
Överenskommelse har tagits upp i följande forum:
Fredagsgrupp
13 april
L-IFO
15 april
SVOM
6 april
(beskrivning av forumen finns i överenskommelsen)
Överenskommelsen gäller i tre år och skall årligen följas upp. Vid revidering ska
möjligheten att samordna oeh eventuellt integrera andra överenskommelser
alltid övervägas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000215

Gemensam överenskommelse Jämtlands läns landsting och kommunerna i
Jämtlands län gällande personer med psykiska funktionsnedsättningar
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 9 juni 2011
Överenskommelse om samarbete mellan kommunerna i Jämtlands län och
Jämtlands läns landsting
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yttrar sig.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
överenskommelse om samarbete mellan kommunerna i Jämtlands län och
Jämtlands läns landsting.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000190

Ändring av detaljplan för delar av Byn 1:4 m fl, Byskogen. Ändrat
huvudmannaskap för allmän plats
___
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen har inga synpunkter eller erinringar gällande detaljplan
för delar av Byn 1:4, ändrat huvudmannaskap för allmän plats i Byskogen.
______________________________

Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring av
detaljplanen för del av Byskogen. Avsikten med planändringen är att införa
enskild ”väghållning” i hela Byskogenområdet, i likhet med vad som gäller för
kommunen i övrigt (utom del av Krokoms tätort). Vägar där Trafikverket är
väghållare, bland annat Åsvägen, omfattas inte av förslaget. Planändringen
avser endast ändrat huvudmannaskap för allmän plats, vägar, grönområden
och dylikt. I övrigt fortsätter detaljplanen i området att gälla som tidigare.
Planändringen innebär att fastighetsägare som har kommunal väghållning idag
kommer att ingå i en vägförening i framtiden.
Eventuella synpunkter eller erinringar, med anledning av förslaget, får framföras
senast den 24 juni 2011.
Beredande förslag
Kommunstyrelsens presidieberedning den 16 maj 2011
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000200

Kompletterande yttrande Långfors kraftverk – skriftligt samråd
Kommunstyrelsens beslut
1

Det muntliga samrådet godtas.

2

Det allmänna miljö- och synintrycket är viktigt på platsen då det
förekommer friluftsaktiviteter i området. Kommunstyrelsen önskar att
stålsponten på den vänstra intagssidan förbättras utseendemässigt.

3

Framtida åtgärder vid kraftverket ska genomföras på ett sådant sätt att det
allmänna miljö- och synintrycket blir tilltalande för de som vistas i området.

4

Kommunstyrelsen anser att Jämtkraft AB ska samråda med berörd
sameby innan ansökan lämnas in till Miljödomstolen.

5

Kommunstyrelsen lägger till i bakgrundstexten att kommunstyrelsens
presidium vid det muntliga samrådet framförde vikten av fungerande
fiskvägar.
____

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.
Krokoms kommun önskade i sitt yttrande den 23 maj 2011 att ett muntligt
samråd skulle hållas med kommunen i frågan, vilket Jämtkraft AB biföll.
Muntligt samråd hölls den 30 maj 2011 kl 10.00 i förvaltningshuset i Krokom, i
samband med kommunstyrelsens presidium. Närvarande var, Maria Söderberg,
ordförande kommunstyrelsen, Göte W Swén, förste vice ordförande
kommunstyrelsen, Rolf Lilja, andre vice ordförande kommunstyrelsen, Anette
Lihuvud, sekreterare kommunstyrelsen, Nils-Erik Werner, miljö- och
hälsoskyddsinspektör, Anna Holmer, bygg- och miljöchef, Ulf Larsson,
Jämtkraft, Ulf Pettersson, UP miljökonsult samt Joakim Nyman, advokat.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 114 (forts)
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Dnr KS 2011-000200

Kompletterande yttrande Långfors kraftverk – skriftligt samråd
Ulf Larsson inleder och berättar om bakgrunden till det skriftliga samrådet.
Under april 2010 upptäckte Jämtkraft AB (bolaget) en skada på
intagsdel/vingmur vid Långforsens kraftstation och bolaget upprättade en
tillfällig fångdamm uppström kraftstationen. En tillåtlig åtgärd för att akut
förhindra vidare skador. Det är bland annat för denna åtgärd man nu har för
avsikt att söka tillstånd hos miljödomstolen, dels för anläggandet men även för
borttagandet. Bolaget har även för avsikt att söka tillstånd för renovering av
intagsdel/vingmur samt anläggande av ny jordamm. Intagsdelen är tänkt att
minskas från ca 7 m till ca 4 m. Ny jordamm är tänkt att anläggas så att den blir
ca 1 m högre än befintlig, och den planeras att få en längre sträckning bland
annat för att klara 100 års flöden.
Presidiet framförde att det allmänna miljö- och synintrycket är viktigt på platsen
då det förekommer friluftsaktiviteter i området, samt att stålsponten på den
vänstra intagssidan förbättras utseendemässigt.
Bolaget har även haft muntligt samråd med fiskevårdsområdet.
Presidiet önskade att kontakt ska tas med berörd sameby.
Presidiet framförde vikten av fungerande fiskvägar.
Bolaget redogjorde för att det finns framtida planer på att åtgärda även andra
delar vid kraftverket.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens beslut den 23 maj, § 100, Dnr 2011-000200.
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, föreslår att det i bakgrundstexten framgår att kommunstyrelsens
presidium vid det muntliga samrådet framförde vikten av fungerande fiskvägar.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V och Owen Laws, Mp.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000200

Kompletterande yttrande Långfors kraftverk – skriftligt samråd
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att det muntliga samrådet
godtas. Det allmänna miljö- och synintrycket är viktigt på platsen då det
förekommer friluftsaktiviteter i området. Kommunstyrelsen önskar att
stålsponten på den vänstra intagssidan förbättras utseendemässigt.
Framtida åtgärder vid kraftverket ska genomföras på ett sådant sätt att det
allmänna miljö- och synintrycket blir tilltalande för de som vistas i området.
Kommunstyrelsen anser att Jämtkraft AB ska samråda med berörd sameby
innan ansökan lämnas in till Miljödomstolen. Till det har kommit förslag om att i
bakgrundstexten lägga till att kommunstyrelsens presidium vid det muntliga
samrådet framförde vikten av fungerande fiskvägar.
Efter proposition på grundförslaget tillsammans med tillägget i bakgrundstexten
finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Bygg- och miljönämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000163

Uppförande av förskolelokal för samisk undervisning i Änge, Offerdal,
igångsättningstillstånd
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar ge igångsättningstillstånd för uppförande av
förskolelokal för samisk undervisning i Änge till en beräknad kostnad av
670.000 kronor.

2

Medel tas ur beviljad investeringsram.
____________________________

Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill i beslut från den 12 april 2011 få
igångsättningstillstånd för uppförande av förskola för samisk undervisning i
Änge till en beräknad kostnad av 670.000 kronor.
I samma beslut vill nämnden få anslagstäckning för ökade driftkostnader
inklusive lokalvård som beräknas till 75.000 kronor per år. Det beslutas av
kommunfullmäktige den 16 juni 2011.
Beredande förslag
Kommunstyrelsens presidieberedning den 16 maj 2011.
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Maria Jacobsson, S, Göte W Swén, M, Ronny Karlsson, Sd,
Owen Laws, Mp och Jörgen Blom, V.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta om
igångsättningstillstånd för uppförande av förskolelokal för samisk undervisning i
Änge till en beräknad kostnad av 670.000 kronor. Medel tas ur beviljad
investeringsram.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia
Samhällsbyggnadsnämnden
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 116

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 juni 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000156

Revisionsrapport, Investeringsprojekt
Kommunstyrelsens beslut
1
Kommunstyrelsen lämnar svar på rapporten enligt nedan.
______________________________________________________
Bakgrund
Komrev inom PwC har på kommunens revisorers uppdrag utfört granskning
avseende investeringsprojekt. Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten.
Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att ”samhällsbyggnadsnämnden har
haft en i huvudsak tillfredsställande kontroll över byggnationen av förskolan i
Sånghusvallen och Ås skola och att investeringarna har handlagts på ett
tillförlitligt och säkert sätt.”
Några förslag till förbättringar lämnas i rapporten, varav ett avser
Kommunstyrelsen:
- ”Kommunstyrelsen bör ta fram centrala riktlinjer avseende investeringar som
avvikelsehantering, slutredovisning, tillkommande driftkostnader etc där vissa
av de avsnitt som finns i handbok för investerings- och exploateringsprojekt kan
lyftas in.”
Kommunstyrelsen håller med om detta.
I ett första läge skapas en rutin där den skriftliga information avseende
uppföljning av investeringsprojekt som tas fram av
Samhällsbyggnadsförvaltningen och som presenteras för
Samhällsbyggnadsnämnden även ska överlämnas till Ekonomienheten. Detta
sker omedelbart.
Kommunstyrelsen kommer även, genom Ekonomienheten, att under 2011
påbörja arbetet med att i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningenn ta
fram centrala riktlinjer enl. ovan.
Underlag för beslut
Revisionsrapport Investeringsprojekt
KS11/156)

Justerandes signatur

2011-04-06 (Dnr

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
22 juni 2011
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Dnr KS 2011-000156

Revisionsrapport, Investeringsprojekt
Yrkanden/förslag
Yttrar sig för Jörgen Blom, V.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget som föreslår kommunstyrelsen lämna svar
på rapporten enligt ovanstående.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunens revisorer
Samhällsbyggnadsnämnden
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000157

Revisionsrapport, Tillväxt och näringslivsutveckling
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten och ger
kommunchefen i uppdrag att, i arbetet med den kommande
verksamhetsplanen för 2012, beakta revisorernas synpunkter på
utveckling av verksamheten.
____________________________________________________________
Bakgrund
Komrev inom PwC har genomfört en granskning av kommunens insatser för
tillväxt och näringslivsutveckling.
Den sammanfattande bedömningen är att organisationen för tillväxt och
näringsliv bedöms vara ändamålsenlig men kan utvecklas ytterligare.
Verksamheten bedrivs med tillräcklig kontroll och på ett ekonomiskt
tillfredställande sätt.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 14 juni 2011
Revisionsrapport 2011-04-06
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen svara att
kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten och ger kommunchefen i
uppdrag att, i arbetet med den kommande verksamhetsplanen för 2012, beakta
revisorernas synpunkter på utveckling av verksamheten.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Näringslivsavdelningen
Revisorerna

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000219

Budget 2012 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar att upphandlingskontoret gör en översyn av
den befintliga ramavtalslistan och att de upphandlingsområden som inte
röner intresse från tillräckligt många kommuner stryks från listan då de inte
kan anses som kommungemensamma upphandlingsområden.
I samband med detta bör också riktlinjer tas om hur många deltagande
kommuner det krävs i en upphandling för att upphandlingen skall anses
som kommungemensam.

2

De 20-25 nya upphandlingsområden som framtagits, prioriteras (behovs
och tidsmässigt) och ersätter de upphandlingar som strukits från listan.

3

Om det efter denna översyn finns gemensamma upphandlingsområden
som inte ryms inom personalbudget 2012 tas en eventuell utökning till
budget 2013.

4

Kommunstyrelsen föreslår med stöd av vad som sagts ovan att
budgetalternativ 2 antas för 2012.
____________________________________________________________
Bakgrund
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan föreslår i protokollsutdrag
från nämnden möte den 30 maj 2011 att kommunerna yttrar sig i frågan om
utökad budgetram.
Krokoms kommun har vid genomgång av den befintliga ramavtalslistan
konstaterat att det finns avtalsområden där endast en eller två kommuner deltar
i upphandlingarna.
Underlag för beslut
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 21 februari 2011,
inklusive budgetförslag
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 30 maj 2011
Tjänsteutlåtande den 14 juni 2011

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 juni 2011

Ks § 118 (forts)
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Dnr KS 2011-000219

Budget 2012 Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslagets 4 punkter.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Karin Näslund, inköpssamordnare

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
22 juni 2011
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Dnr KS 2011-000130

Mus-Olles framtid, Mus-Olles Museum, Ytterån
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till ett Leaderprojekt med
en långsiktig utvecklingsplan för Mus-Olles och Glösa som mål för
projektet.

Underlag för beslut
En förstudie är gjord av Jamtli där man tittat på utvecklingsmöjligheter för
kommunens två extraordinära kultur-turistiska anläggningar, Mus-Olles och
Glösa. Dessa två anläggningar är också utpekade som de kulturarvsanläggningar i Krokoms kommun, som Jamtli och länet vill satsa på i den
kommande Kulturplanen som kommer att gälla från 2012. En satsning som kan
gälla statliga medel ur den så kallade ”kulturkofferten”. Detta med början från
2015.
Båda dessa anläggningar har såväl regions- som riksintresse. Mus-Olles och
Glösa drivs idag ideellt av respektive förening och båda anläggningarna är i
behov av utveckling och en del investeringar.
Med ett tvåårigt Leaderprojekt skulle en projektledare kunna, i nära samarbete
med föreningar, Jamtli och Krokoms kommun utarbeta en plan för framtida
verksamhet och ge dessa anläggningar förutsättningar till den
utvecklingskapacitet som finns.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta
ställa sig positiv till ett Leaderprojekt med en långsiktig utvecklingsplan för MusOlles och Glösa som mål för projektet.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Mats Hurtig, kulturansvarig

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr KS 2011-000220

Tilläggsanslag för hyror, kost och lokalvård
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsanslag för hyror och lokalvård
med 405 tkr 2011.

Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden har meddelat att barngrupperna i Åsområdet
ökar mer än beräknat och från och med höstterminen 2011 och året ut
föreligger ett lokalbehov för en ytterligare förskoleavdelning. Provisoriska
lokaler finns redan etablerade på området och kommunen har ställt frågan till
NCC om fortsatt förhyrning året ut till en kostnad om cirka 255 tkr. Förutom
hyreskostnader tillkommer kost- och lokalvårdskostnader om cirka 150 tkr.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 13 juni 2011
Ordförandebeslut 13 juni 2011
Yrkanden/förslag
Göte W Swén, M, yttrar sig.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta
om tilläggsanslag för hyror och lokalvård med 405 tkr 2011.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr KS 2011-000221

Namnändring av rådet för folkhälsa, barnkonventions- och brottsförebyggande
arbete till Folkhälsorådet - med ett barnperspektiv och brottsförebyggande
perspektiv
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen beslutar att ändra namnet på Rådet för folkhälsa,
barnkonventions- och brottsförebyggande arbete, till Folkhälsorådet - med
ett barnperspektiv och brottsförebyggande perspektiv.

Bakgrund
I samband med Kick-Off på Ava-garden den 5 maj 2011 med Rådet för
folkhälsa, barnkonventions- och brottsförebyggande arbete på föreslog en
rådsmedlem att namnet på gruppen borde bytas till Folkhälsorådet med ett
barnperspektiv och brottsförebyggande perspektiv.
Det främsta skälet till namnändring är att det nuvarande namnet är både långt
och krävande att uttala. Det är lätt att namnet börjar förkortas med enbart
initialer och därmed bli svårare att definiera.
Dessutom vill vi få en mer sektorsövergripande inriktning som uttalat fokuserar
på en eller två arbetsområden. På det sättet kan Folkhälsorådet som funktion
fortsätta att vara, även om fokusområdena förändras över tid.
Yrkanden/förslag
Owen Laws, Mp, yttrar sig.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta att
ändra namnet på Rådet för folkhälsa, barnkonventions- och brottsförebyggande arbete, till Folkhälsorådet - med ett barnperspektiv och
brottsförebyggande perspektiv.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia
Justerandes signatur

Folkhälsorådet
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Ks § 122
Delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat

1

2

Dnr KS 11/124
Annonsavtal 2011 mellan ÖstersundsTidningar AB
och Krokoms kommun där inbegripet även Krokomsbostäder AB
Dnr KS 11/188
Ordförandebeslut, bidrag till Wångens stora lärlingspris den 11 juni 2011

Dnr KS 11/189
Ordförandebeslut, bidrag till Riksförbundet frivilliga
samhällsarbetare
_____

3

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunchef

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Ks § 123
Meddelanden
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

Dnr 22
Kommunala pensionärsrådet: sammanträdesprotokoll 110517

2

Dnr 28
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, GNU: sammanträdesprotokoll 110530

3

Lierne kommune: vägnamn som gränsar till Krokoms kommun

4

5

Dnr KS 10/019
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: skrivelse 110519 till
Högsta förvaltningsdomstolen ang Förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Olden nr 2 i Krokoms kommun
Dnr KS 10/248
Lantbrukarnas Ekonomi AB, Carina Thulin: Förstudien Jämtlands län på
Rätt Spår

Dnr KS 11/008
6
SmåKom: nyhetsbrev maj 2011
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

