KROKOMS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1

Sammanträdesdatum

11 september 2012
Plats:

Almdalen, Apotekshuset, Krokom

Datum och tid:

Tisdagen den 11 september 2012, kl 08.30-18.10

Beslutande:

Göte W Swén, M, tjg ordf, för Maria Söderberg, C
Rolf Lilja, S, ej § 128
Leif Olsson, C, tjg ers för Maria Söderberg, C
Ulf Jonasson, C
Ingela Rönnestrand, M, tjg ers för Mikaela Munck af Rosenschöld, C
Owen Laws, Mp
Agneta Gabrielsson, Fp
Marita Lindh, Kd, tjg ers för Kjell Sundholm, Kd
Peter Grundström, S, tjg ers för Maria Jacobsson, S
Christer Toft, S
Eva Handmark, S
Mi Bringsaas, S, §§ 112-117
Gabriella Carlsson, S, tjg ers för Mi Bringsaas §§ 118-135
Jörgen Blom, V
Ola Skyllbäck, kommunchef
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare
Ej tjg ers Eva Ljungdahl, Mp och Gabriella Carlsson, S, §§ 112-117
Ronny Karlsson, Sd, insynsplats, del av mötet

Övriga
deltagande:

Utses att justera:
Justeringens
plats och tid:
Underskrifter

Kommunhuset, Krokom, kansliet, 18 september 2012
Sekreterare:

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

Ordförande:

………………………………….
Göte W Swén

Justerande:

………………………………
Owen Laws

Paragrafer:

112-135

………………………….
Peter Grundström

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Övriga deltagare:
Organ:

Kommunstyrelsen

Utses att justera
Sammanträdesdatum

Plats och tid för
Datum för anslags
justeringar
uppsättande:
Underskrifter

11 september 2012
12 september 2012, §§ 117,121

Datum för anslags
nedtagande:

Sekreterare
19
september_______________________________
2012, §§112-116,
118-120, 122-135

3 oktober 2012,
§§ 117, 121
Paragraf 10______________
oktober 2012
§§112-116, 118120, 122-135

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset,
Krokom, kansliet
Ordförande
__________________________________________________________

Underskrift:

……………………………………...............
Justerare
__________________________________________________________
Anette Lihuvudh

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 september 2012

Ks § 112

Sida
2

Dnr KS 2012-000055

Informationer
*

Ung företagsamhet, Sara Larsson, regionchef. Vid informationen deltar
också Anna-Carin Svedén, näringslivsrådgivare och Gunilla Gisslén,
näringslivsrådgivare.

*

Framtida äldreboende, Kenneth Österberg, kvalitetscontroller och Anne
Dahlgren, stadsarkitekt.

*

Obligatoriska nyckeltal, Gunilla Sundqvist, personalchef och Karoline
Humble, arbetsmiljökonsult.

*

Medarbetarundersökning, Gunilla Sundqvist, personalchef.

*

Torsta/Rösta, Kenneth Karlsson, samhällsbyggnadschef.

*

Trafikbeställning, Helena Wiktorsson, reseplanerare.

*

Delårsrapport per juni 2012, Björn Torbjörnsson, ekonomichef och Hans
Morén, ekonom.

*
Kommunstyrelsens mål, workshop cirka en timme.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 september 2012

Ks § 113

Sida
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Dnr KS 2012-000194

Delårsrapport per juni 2012, Krokoms kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per juni 2012, inklusive
rapport och prognos avseende verksamhetsmål.
____________

Bakgrund
Uppföljning har genomförts efter sex månader. I anslutning till uppföljningen har
en resultatprognos för helår 2012 upprättats och bokslut efter sex månader.
Dessutom är en uppföljning av verksamhetsmålen i nämnderna genomförd.
När det gäller nämndernas återrapportering av verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning, aktiviteter och kommentarer och prognos för
måluppfyllelse, så har samtliga nämnder lämnat sådan rapport på anvisad mall.
Dock så har vissa nämnder ibland inte angivit om de tror sig nå målet eller ej
vid årets slut.
För de mål där alla eller nästan alla svarat Ja, kan man dra slutsatsen att
nämndernas sammanlagda ansträngningar innebär att kommunens mål nås.
Detta gäller dock med självklarhet endast mål som är kvantitativt
uppföljningsbara.
Dessa är målet för sjuktal och våra finansiella mål.
För övriga övergripande mål krävs en tolkning eller värdering av
verksamheternas gemensamma aktiviteter. Är det så att dessa självklart
innebär att ett övergripande mål nås? I så fall kan kommunstyrelsen svara Ja
för måluppfyllelse. Är det tvärtom så, att det står klart att alltför få nämnder
svarat Ja, eller till och med svart Nej, bör kommunstyrelsen svara Nej på det
övergripande målet.
Eftersom de flesta av kommunens övergripande mål är så pass övergripande
och är mer av typen inriktningsmål, bör kommunstyrelsen även efter värdering
av nämndernas sammanlagda aktiviteter kunna ange plus (+) eller minus (-),
inte för total måluppfyllelse på den övergripande nivån, men väl att
verksamheterna i huvudsak arbetar mot det uppsatta målet, och att deras
gemensamma ansträngningar kan antas bidra till att vi kommer närmare målet.
Om vi inte kan dra några slutsatser alls, bör fältet för prognos lämnas tomt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 september 2012

Ks § 113 (forts)
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Dnr KS 2012-000194

Delårsrapport per juni 2012, Krokoms kommun
I den målsammanställning som finns i delårsrapporten inför kommunstyrelsens
sammanträde, finns förslag angivna. Detta är dock bara förslag, som kan
ändras i kommunstyrelsens beslut.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande, 2012-09-10
Delårsrapport för Krokoms kommun per juni 2012.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
godkänna delårsrapport per juni 2012, inklusive rapport och prognos avseende
verksamhetsmål.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 september 2012

Ks § 114

Sida
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Dnr KS 2012-000148

Ändrade tider, hösten 2012, för detaljbudet 2013
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra tider för
behandling av nämndernas verksamhetsmål i fullmäktige, samt för
anmälan av nämndernas detaljbudgetar 2013, till kommunstyrelsens
sammanträde den 7 november 2012, respektive fullmäktiges sammanträde den 28 november 2012.
______

Bakgrund
I rambudget 2013 framgår att (beslutspunkt 6) nämnderna skall anmäla sin
detaljbudget efter nämndens septembersammanträde, inför kommunstyrelsens
oktobermöte. Där framgår även (beslutspunkt 8) att nämnden som en del av sin
detaljbudget skall besluta om sina verksamhetsmål.
Av rambudgetdokumentet kan man tolka att nämnderna detaljbudgetar
respektive mål skall behandlas i kommunstyrelsen respektive fullmäktige i
oktober. Det som bör gälla är november. Under oktober görs en analys av
nämndernas budgetar med beaktande av ett uppdaterat ekonomiskt läge inför
2013. Därefter vidare till kommunstyrelse och fullmäktige i november.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 4 september 2012
Rambudget 2013 (beslut kommunfullmäktige 12 juni 2012)
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige att ändra
tider för behandling av nämndernas verksamhetsmål i fullmäktige, samt
föranmälan av nämndernas detaljbudgetar 2013, till kommunstyrelsens
sammanträde den 7 november 2012, respektive fullmäktiges sammanträde den 28 november 2012.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia
Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 september 2012

Ks § 115

Sida
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Dnr KS 2012-000184

Måltidspolicy för Krokoms kommuns verksamheter
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige antar måltidspolicy för Krokoms kommuns
verksamheter, enligt förslag från samhällsbyggnadsnämnden.
_________________________________________________________
Bakgrund
Arbetsgruppen för Fokus Matglädje har utarbetat förslag till måltidspolicy för
Krokoms kommuns verksamheter med tillhörande övergripande mål.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 3 maj 2012, 44
Måltidspolicy
MBL-protokoll 14 juni 2012
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Christer Toft, S, Ronny Carlsson, Sd och Mi Bringsaas, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som förslår kommunfullmäktige anta
måltidspolicy för Krokoms kommuns verksamheter, enligt förslag från
samhällsbyggnadsnämnden.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 september 2012

Ks § 116

Sida
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Dnr KS 2012-000218

Sammanträdesdagar 2013
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner föreslagna sammanträdesdagar för 2013,
för sin del.

Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen fastställer föreslagna sammanträdesdagar för
kommunstyrelsens presidium och kommunstyrelsen för 2013.

2

Kommunstyrelsens föreslagna möte till den 20 juni flyttas till den 19 juni
2013.
________________________________________________________
Presidiet
Måndag 14 januari, måndag 4 februari, tisdag 12 februari, tisdag 26 februari,
måndag 4 mars, måndag 18 mars, måndag 25 mars, måndag 15 april, tisdag
23 april, måndag 6 maj, måndag 20 maj, måndag 27 maj, onsdag 5 juni
Måndag 12 augusti, måndag 19 augusti, måndag 2 september, måndag 16
september, måndag 30 september, måndag 14 oktober, måndag 28 oktober,
måndag 18 november, 25 november, tisdag 3 december
Kommunstyrelsen
Onsdag 23 januari, onsdag 20 februari, onsdag 13 mars, onsdag 10 april
(årsredovisning), onsdag 8 maj (info budget), onsdag 29 maj (budget), onsdag
19 juni
Tisdag 10 september (delårsrapport, halvår), onsdag 9 oktober, onsdag 6
november, tisdag 10 december
Kommunfullmäktige
Onsdag 27 februari, torsdag 2 maj (årsredovisning), tisdag 11 juni (budget),
onsdag 25 september (delårsrapport, halvår), torsdag 24 oktober, torsdag 28
november

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 116 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 september 2012

Sida
8

Dnr KS 2012-000218

Sammanträdesdagar 2013
Verksamhetskonferens torsdag 28 februari och fredag 1 mars
Budgetberedning fredag 19 april
Under hela vecka 17 pågår budgetarbete
Sveriges kommuner och landstings sammanträdesdagar 2013
17-18/1, 7-8/3, 18-19/4, 16-17/5, 13-14/6, 12-13/9, 17-18/10, 14-15/11,
12-13/12
Regionförbundets sammanträdesdagar 2013
11/2, 11/3, 22/4, 17/6, 9/9, 7-8/10, 16/12
Landstingsfullmäktiges sammanträdesdagar 2013
12-13/2
16-17/4
18-19/6
22-23/10
26-27/11
_____
Yrkanden/förslag
Mi Bringsaas, S, yrkar att kommunstyrelsens möte torsdagen den 20 juni flyttas
till onsdagen den 19 juni 2013.
Yttrar sig gör också Owen Laws, Mp och Christer Toft, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen fastställa
föreslagna sammanträdesdagar för kommunstyrelsens presidium och
kommunstyrelsen för 2013. Grundförslaget föreslår även kommunfullmäktige
godkänna föreslagna sammanträdesdagar 2013, för sin del. Ett
ändringsyrkande finns om att kommunstyrelsens möte den 20 juni flyttas till den
19 juni 2013.
Ordförande kommer först att ställa proposition på ändringsyrkandet och sedan
ställs proposition på grundförslaget.
Propositionsordningen godkännes.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 september 2012

Ks § 116 (forts)

Sida
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Dnr KS 2012-000218

Sammanträdesdagar 2013
Efter proposition på ändringsyrkandet, om flytt av kommunstyrelsens möte den
20 juni till den 19 juni 2013, finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter proposition på grundförslaget, i övrigt, finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Nämnderna
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 117

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 september 2012

Sida
10

Dnr KS 2012-000014

Trafikbeställning 2013
Kommunstyrelsens beslut
1 Ta bort nattbussturen (linje 91) från Nälden till Alsen på fredagar kl 01.00
(avgångstid Östersund).
Besparing: 40 000 kronor/helår.
2 Ta bort turen: Fredagar från Föllinge 15.30-Krokom 16.15 (Östersund
17.00). Från Krokom F 16.15-Föllinge 17.00. Från (Östersund 22.10)
Krokom 22.40-Föllinge 23.30 (linje 153).
Besparing: 100 000 kronor/helår
3 Ta bort turen: Onsdagar (Östersund 22.10-) Krokom 22.40-Kaxås 23.30
(linje 154) Besparing: 45 000 kronor/helår.
4 Ta bort någon måndags- till fredagstur Östersund-Ås-Östersund (linje 159).
Besparing: 45 000 kronor/helår.
5 Ta bort turerna: Trafik under sommarlovet tas bort för linje 530 RödönFrösön-Östersund tur och retur och ersätts med anropsstyrd trafik.
Besparing: 20 000 kronor/helår.
6 Ta bort turerna: Trafik under sommarlov tas bort för linje 533. Alsen 6.30Nälden 6.55 (Östersund 7.35) respektive Nälden 6.55-Alsen 7.10 och
ersätts med anropsstyrd trafik.
Besparing: 25 000 kronor/helår.
7 I övrigt beställer Krokoms kommun samma trafikutbud som nuvarande
trafikår.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Inför varje nytt trafikår med Länstrafiken genomförs ett trafiksamråd. Vid
samrådet deltar företrädare från Länstrafiken, kommunstyrelsens presidie samt
reseplaneraren. Trafiksamrådet för kommande trafikår hölls den 23 mars 2012.
Efter samrådet ska kommunen lägga en trafikbeställning till Länstrafiken.
Trafikbeställningen skall omfatta kommande tidtabell, som omfattar ett år från
10 december 2012.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 september 2012

Ks § 117 (forts
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Dnr KS 2012-000014

Trafikbeställning 2013
Under nuvarande trafikår så är trafikersättningen till Länstrafiken 5 700 000
kronor. Kommunen betalar ca 5 300 000 på grund av att kommunen efterskänkt
lån på ca 400 000 kronor.
En preliminär budget från Länstrafiken som presenterades under våren 2012
visade att Krokoms kommun ska betala en trafikersättning på 5 900 000 kr, det
vill säga en kostnad på ytterliggare 200 000 kronor jämfört med 2012. Den
fastslagna budgeten för 2013 innebär att Krokoms kommun ska betala en
trafikersättning på 6 175 000 kronor, vilket är ytterliggare en kostnad på ca
300 000 kronor. Kommunen har sagt att den inför 2013 är beredd att satsa
5 900 000 kronor på Länstrafiken. Detta innebär att kommunen måste göra en
besparing på ca 300 000 kronor på trafikbeställning 2013.
Ruth Ericsson på den regionala kollektivtrafikmyndigheten har tagit fram ett
underlag på trafik som är möjlig att dra ner på (bilaga 1). Länstrafiken har tagit
fram ett underlag som visar på kostnad per passagerare per linje (bilaga 2).
Följande turer föreslås att tas bort/ändras i trafikbeställning gällande 2013:
Krokoms kommun
Trafik i kommunala trafikbeställningar.

Linje Sträckning

Inbesparing kr
netto helår Beskrivning av trafiken

90

Nattbuss Alsen

40 000

153.10.15,
09

Föllinge-Krokom

100 000

154,17

Krokom-Kaxås

45 000

159

Ås-Östersund

45 000

530.01..04

Rödön-Östersund

20 000

Trafik under sommarlovet tas bort.1-2 resande per
dag under skollov. Trafiken ersätts av anropsstyrd
trafik.

25 000

Förslag turen tas bort under sommarlovet. Alsen
6.30-Nälden 6.55 (Östersund 7.35) resp Nälden
6.55-Alsen 7.10 , ca 5 resande/tur från Alsen.
Trafiken ersätts med anropsstyrd trafik.

533.01.02

Alsen-Nälden

Justerandes signatur

Effekt vid borttag

(Östersund 1.00)-Nälden 1.45-Alsen2.10. Enstaka Nyinrättad natttrafik, Ingen nattrafik till
resande, trafiken nyinrättad aug 2011.
Alsenområdet
Tur från Föllinge F 15.30-Krokom 16.15
(Östersund 17.00). Enstaka resande, trafiken
nyinrättad aug 2011. Från Krokom F 16.15-Föllinge Kvällsvistelse i Krokom/Östersund upphör, delvis
17.00. Regelbundet resande 1-3 personer/tur.Från nyinrättad trafik.
(Östersund 22.10) Krokom 22.40-Föllinge 23.30.
Resandet varierar/tur.
O (Östersund 22.10-) Krokom 22.40-Kaxås 23.30. Kvällsvistelse i Krokom/Östersund upphör, delvis
Resandet varierar/tur.
nyinrättad trafik.
M-F Östersund-Ås-Östersund, vilka turer som tas
En glesare trafik Ås-Östersund
bort ej definierat.

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 117 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 september 2012
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Dnr KS 2012-000014

Trafikbeställning 2013
Underlag för beslut
Krokoms kommun - Trafik i kommunala beställningar (bilaga 1), regionala
kollektivtrafikmyndigheten Jämtlands län
Nettokostnad per passagerare per linje (bilaga 2), Länstrafiken i Jämtlands Län
Antal resenärer 2012-01-01 - 2012-06-30 (bilaga 3)
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar att punkterna 1-6 i förslag till beslut om nedskärning av
trafikutbud avslås och att trafikbeställning för 2013 är densamma som för 2012.
Finansiering sker via resultatet 2013.
Owen Laws, Mp, yrkar avslag till Rolf Liljas, S förslag.
Ulf Jonasson, C, yrkar avslag till Rolf Liljas, S, förslag.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Rolf Liljas, S, förslag.
Agneta Gabrielsson, Fp, yrkar avslag till Rolf Liljas, S, förslag.
Yttrar sig gör också Mi Bringsaas, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslagets sju punkter. Till det har kommit ett
avslagsyrkande till grundförslaget.
De två förslagen kommer att ställas mot varandra.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på förslagen, mot varandra, finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 september 2012

Ks § 117 (forts)

Sida
13

Dnr KS 2012-000014

Trafikbeställning 2013
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för
eget förslag.
_____
Paragrafen justeras omedelbart.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Länstrafiken
Regionförbundet, kollektivtrafikmyndigheten
Helena Wiktorsson, reseplanerare
Owen Laws

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 118

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 september 2012

Sida
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Dnr KS 2010-000237

Lokalutredning, lokalanpassningar kommunhus
Kommunstyrelsens beslut
1
2

Kommunstyrelsen beslutar om förhyrning av en kontorsmodul
Hyreskostnaden som för 2013 beräknas till 650.000/år som fördelas på
förvaltningar och avdelningar.
3
Kostnaden för 2014 och framåt hanteras i budgetberedningen under
våren 2013
4
Etableringskostnad 300.000 tas ur resultatet för 2012
5
Kommunstyrelsen beslutar om igångsättningstillstånd enligt
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
6
kommunchefen får i uppdrag att utreda kommunförvaltningens långsiktiga
lokalbehov. Kommunstyrelsen beslutar om utredningsdirektiv i särskild
ordning. Utredningen ska vara klar senast 2014.
7
Utredning för biblioteket och konsumfastigheten bör vara klar senast
30 juni 2013.
8
Kommunchefen får i uppdrag att, i det fortsatta arbetet, se över
samverkan mellan bygg- och miljöavdelningen och planenheten.
________________________________________________________
Bakgrund
Ola Skyllbäck, kommunchef, Kenneth Karlsson, samhällsbyggnadschef, Ulf
Norring, socialchef och Jan Eriksson, säkerhetschef informerar i ärendet.
Under flera år har det varit brist på kontorslokaler i kommunhuset, för
närvarande är bristen ca 20 stycken arbetsplatser vilket delvis lösts via extern
inhyrning av lokaler, förråd har ställts om till arbetsplatser samt flera
medarbetare sitter i kontorsrum avsedda för en person. I kommunhuset
finns 115 arbetsplatser, 135 personer har idag sin arbetsplats där.
Vidare har kommunen fått ett muntligt påpekande från Arbetsmiljöverket
om bristande säkerhet då kommunhuset är öppet för alla besökare.
Kommunen klarar ej heller att uppfylla dagens regler om systematiskt
brandskyddsarbete då besökare kan röra sig fritt i byggnaden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 118 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 september 2012
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Dnr KS 2010-000237

Lokalutredning, lokalanpassningar kommunhus
Under året har en lokalutredning genomförts som resulterat i :
1 Krokomsbostäder AB samt samhällsbyggnadsförvaltningen flyttar
från kommunhuset till inhyrd kontorsmodul som ger 29 arbetsplatser.
Krokomsbostäder samt samhällsbyggnadsförvaltningen får ändamålsenliga
lokaler i inhyrd kontorsmodul
2 Personalavdelning, information, kultur och fritid flyttar upp på plan 2,
socialförvaltningen samlar myndighetsenhet, stab och ledning samt
beställarenhet på plan 1.
3 Nuvarande entré byggs om till en modern reception/kundmottagning,
plan 1 lokalanpassas för socialförvaltningen verksamhet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 30 augusti 2012
Lokalutredning
Ordförandebeslut för igångsättningstillstånd
Yrkanden/förslag
Kommunstyrelsen ajournerar sig för överläggningar, i ärendet, klockan 15.3515.40, klockan 16.20-16.35, 16.45-17.05 samt 17.10-17.15.
Kommunstyrelsen vill i ett gemensamt tilläggsyrkande att kommunchefen får i
uppdrag att utreda kommunförvaltningens långsiktiga lokalbehov.
Kommunstyrelsen beslutar om utredningsdirektiv i särskild ordning.
Utredningen ska vara klar senast 2014.
Kommunstyrelsen vill i ett gemensamt tilläggsyrkande att utredning för
biblioteket och konsumfastigheten bör vara klar senast 30 juni 2013.
Owen Laws, Mp, yrkar i tillägg att kommunchefen får i uppdrag att, i det
fortsatta arbetet, se över samverkan mellan bygg- och miljöavdelningen och
planenheten.
Jörgen Blom, V, vill i ändringsyrkande att samhällsbyggnadsnämnden äskar
medel för hyreskostnaden 2013, från kommunfullmäktige.
Yttrar sig gör också Mi Bringsaas, S, Eva Ljungdahl, Mp, Christer Toft, S, Rolf
Lilja, S, Ulf Jonasson, C, Gabriella Carlsson, S,
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 september 2012
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Dnr KS 2010-000237

Lokalutredning, lokalanpassningar kommunhus
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta om
förhyrning av en kontorsmodul. Hyreskostnaden som för 2013 beräknas till
650.000/år fördelas på förvaltningar och avdelningar. Kostnaden för 2014 och
framåt hanteras i budgetberedningen under våren 2013. Etableringskostnad
300 000 tas ur resultatet för 2012och kommunstyrelsen beslutar om
igångsättningstillstånd, enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Till det har kommit tre tilläggsyrkanden, varav två är gemensamma, samt ett
ändringsyrkande.
Ordförande kommer först att ställa proposition på ändringsyrkande från Jörgen
Blom, V mot grundförslagets punkt 2. Därefter ställer ordförande proposition på
de resterande punkterna i grundförslaget. Sist ställs proposition på de tre
tilläggsyrkandena.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på punkterna 1, 3, 4 och 5 i grundförslaget finner ordförande
att kommunstyrelsen bifaller dessa.
Efter proposition på grundförslagets punkt 2 mot ändringsyrkandet om att
samhällsbyggnadsnämnden äskar medel för hyreskostnaden 2013, från
kommunfullmäktige, finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
grundförslagets punkt 2.
Efter proposition på de två gemensamma yrkandena finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller dessa.
Efter proposition på tilläggsyrkande från Owen Laws, Mp, finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Reservation
Socialdemokraterna lämnar skriftlig reservation, bilaga 1 till protokollet
_____
Kopia
Justerandes signatur

Nämnderna
Ola Skyllbäck, kommunchef
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 september 2012
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Dnr KS 2012-000019

Ansökan om kapital till evenemangs- och filmfond för Jämtlands län
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen avslår ansökan om kapital till evenemangs- och
filmfond, Jämtlands län.
_________________________________________________________
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj återremitterades
ärendet med uppdrag till kommunchefen att undersöka de andra kommunernas
ställningstagande i frågan.
Åre är den enda kommunen som bifallit ansökan. Härjedalen, Strömsund
och Ragunda har avslagit ansökan. Berg har inte fattat beslut men förslaget till
kommunstyrelsen är avslag. Östersund kommer att bifalla ansökan under
förutsättning att övriga kommuner deltar i finansieringen.
Underlag för beslut
Ansökan från Jämtland Härjedalen Turism
Kommunstyrelsen 30 maj 2012
Tjänsteutlåtande 30 augusti 2012
Yrkanden/förslag
Owen Laws, Mp, yttrar sig.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår avslag på ansökan om kapital
till evenemangs- och filmfond, Jämtlands län.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Jämtlands Härjedalen Turism

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 september 2012
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Dnr KS 2012-000206

Remiss/samråd - Förslag till revidering av handlingsprogram för skydd mot
olyckor 2011-2014, Jämtlands Räddningstjänstförbund________________
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen svarar att revideringen av planen är bra och har inga
invändningar eller synpunkter i övrigt.
_____
______

Bakgrund
Jämtlands Räddningstjänstförbund har hemställt om synpunkter på sitt förslag
till revidering av förbundets handlingsprogram för skydd mot olyckor avseende
ändringar i programmets innehåll samt nivåerna på säkerhets och
prestationsmålen.
Krokoms kommun tycker att planerna är bra och har inga invändningar eller
synpunkter i övrigt.
Underlag för beslut
Förslag till revidering av handlingsprogram för skydd mot olyckor 2011-2014,
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen svara att
revideringen av planen är bra och att inga invändningar eller synpunkter i övrigt
finns.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller grundförslaget.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Jämtlands Räddningstjänstförbund
Jan Eriksson, säkerhetschef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000199

Remiss, Regionalt trafikförsörjningsprogram 2013-2015 för Region Jämtlands
län
_____________
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen yttrar sig enligt nedanstående angående Regionalt
Trafikförsörjningsprogram 2013-2015.

2

En mening läggs till, sist i yttrandet, som lyder; ”Det är oklart hur
prioriteringarna och målen påverkar kollektivtrafiken i Krokoms kommun”.
___________________

Bakgrund
Sedan 2012 är Regionförbundet i Jämtlands län regional
kollektivtrafikmyndighet (RKM). En uppgift för RKM är att ta fram ett regionalt
trafikförsörjningsprogram. Kommunerna erbjuds att lämna synpunkter på
trafikförsörjningsprogrammet.
RKM skall upprätta ett Regionalt kollektivtrafikförsörjningsprogram, i
programmet skall mål för den regionala trafiken fastställas. Med regional
kollektivtrafik avses all kollektivtrafik inom ett län samt trafik som sträcker sig
över fler län men avser att tillgodose allmänhetens behov av arbetspendling
eller annat vardagsresande. Programmet skall vara strategiskt och långsiktigt.
Det skall vara trafikslagsövergripande, utgå från ett resenärsperspektiv samt
föregås av omfattande samråd. Trafikförsörjningsprogrammet ska ta sin
utgångspunkt i de transportpolitiska målen och vara samordnat med den
regionala utvecklingsplaneringen och annan planering som kan vara av
betydelse för kollektivtrafiken. Trafikförsörjningsprogrammet utgör utgångspunkt
för RKM:s beslut om allmän trafikplikt. Med allmän trafikplikt avses det
trafikutbud som samhället garanterar sina medborgare genom avtal.
Synpunkter på programmets innehåll
Målstrukturen i programmet behöver tydliggöras där man i avsnitten
”Övergripande mål för kollektivtrafiken” samt ”Avgränsningar och strategiska
val” använder sig av begreppen mål, prioritet, avgränsningar, strategiska frågor
samt ”Konkret nämns:” (sid.7, vilket inte tydliggör förhållandet till målet).
En förutsättning för att förstå strukturen och innehållet är att man läser
vägledningen och verktyget ”Regionala trafikförsörjningsprogram för hållbar
utveckling”. Detta tyder på att trafikförsörjningsprogrammet bör struktureras så
att mål, ambitioner och krav lyfts fram.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000199

Remiss, Regionalt trafikförsörjningsprogram 2013-2015 för Region Jämtlands
län
_____________
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet bör ha en egen vision.
Den allmänna trafikplikten nämns i mycket begränsad omfattning. Det finns
utryck i programmet som ”skall” och ”krävs” men inget som tydligt syftar på
trafikplikt. Av trafikförsörjningsprogrammet bör framgå vilken trafik i olika stråk,
områden som myndigheten vill säkerställa.
Ett kontroversiellt stycke finns på s 34, st 3: ”Det innebär att stråk och tider med
stort resande bör prioriteras. Trafikutbudet på andra relationer måste å andra
sidan minska ner till det mest oumbärliga, ofta linjelagda skolskjutsar.
Utvecklingen mot en förstärkt trafik i starka stråk kan kompletteras med
pendlarparkeringar."
Sammanfattning
I stycket Sammanfattning beskrivs att samtliga kommuner utom Östersund och
Krokom har samordnat Särskild kollektivtrafik via Länstrafiken. Här bör framgå
att Krokoms kommun ansluter sig från och med 2013-06-30. Ett förtydligande
kan även göras på sid. 24 under beskrivningen av särskild kollektivtrafik.
Övergripande mål för kollektivtrafiken
De övergripande målen är relevanta och där strukturen blir tydlig från
riksdagens transportpolitiska mål:
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet
till den regionala utvecklingsstrategin för Jämtlands län. Det övergripande målet
har formulerats:
Jämtlands län är 2020 en region där många vill bo och verka och dit många vill
resa. Regionen präglas av drivkraft och en attraktiv livsmiljö.
Ett övergripande mål för utvecklingsområdet Infrastruktur och tillgänglighet är:
förbättrade kommunikationer överbryggar de långa avstånden
Utifrån målet ”Förbättrade kommunikationer överbryggar de långa avstånden”
nämns konkret:
Snabba tågförbindelser Östersund-Stockholm 4,5 tim och bibehållna nattåg
Satsningar på järnvägsstandard och trafikutbud Sundsvall-ÖstersundTrondheim
Goda möjligheter till daglig pendling främst med buss till arbete och studier i en
stor del av länet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000199

Remiss, Regionalt trafikförsörjningsprogram 2013-2015 för Region Jämtlands
län
_____________
Kollektivtrafiken skall vara tillgänglig och attraktiv för alla grupper i samhället.
Ungdomars behov skall beaktas speciellt.
Busstrafik etableras med Nordli och Röros
En fossilbränslefri bussflotta 2020
För att nå Regionförbundet Jämtlands läns vision och övergripande mål
bedömer RKM att följande frågor är strategiska för kollektivtrafiken i länet:
Prioriterade stråk – trafik mellan kommuncentra och Östersund
Trafikutbud i 3-milsradien runt Östersund samt i Åredalen (Mörsil-Duved)
Arbetspendling för besöksnäringens behov
Tågtrafikens utveckling i Norrlandsregionen (Jämtland, Västernorrland,
Västerbotten
och Norrbotten) och anslutningstrafik till tågen
Samarbete mellan Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten
Utvecklingen av den kommersiella trafiken
Här borde samarbete med Norge även nämnas som en ”strategisk fråga” då
etablering av busstrafik med Nordli och Röros nämns under den regionala
utvecklingsstrategins utvecklingsområde för Infrastruktur och tillgänglighet.
Realistiska och mätbara mål
Avseende nöjdhet med färdtjänstresa samt antalet beviljade färdtjänsttillstånd
bör målet formuleras utifrån regionens egen ambition, inte i förhållande till
riksgenomsnittet.
Åtgärderna bör vara klarare formulerade. Exempelvis under delmålet en
miljömässigt hållbar utveckling bör åtgärderna för ökat resande konkretiseras.
Åtgärder som bidrar till att fler bilister övergår till att gå och cykla ökar andelen
som reser med kollektivtrafik i förhållande till bilister.
Hänvisning och strategier för att uppnå fördubblingsmålet saknas i detta avsnitt.
Avseende delmål en socialt hållbar utveckling, avsnittet Tillgängliga väntsalar
framgår inte på vilket sätt bilaga 4 ska användas.
Eftersom alla beslut om allmän trafikplikt ska gå att härleda ur trafikförsörjningsprogrammet och nuvarande avtal sträcker sig till 2016 respektive senast 2018
kan det vara sent att revidera trafikförsörjningsprogrammet senast 2015.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000199

Remiss, Regionalt trafikförsörjningsprogram 2013-2015 för Region Jämtlands
län
_____________
Det är oklart hur prioriteringarna och målen påverkar kollektivtrafiken i Krokoms
kommun”.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 24 augusti 2012
Regionalt trafikförsörjningsprogram 2013-2015, Remissversion
Yrkanden/förslag
Owen Laws, Mp, yrkar i tillägg att en ny mening läggs till, sist i yttrandet, som
lyder; ”Det är oklart hur prioriteringarna och målen påverkar kollektivtrafiken i
Krokoms kommun”. I övrigt yrkar Owen Laws, Mp, bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V.
_____
Paragrafen justeras omedelbart
_____

Kopia

Justerandes signatur

Regionförbundet, kollektivtrafikmyndigheten
Owen Laws
Sara Strandberg, administrativ chef

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2012-000178

Granskning avseende kommunstyrelsens ledning och styrning
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsens reglemente ses över till att gälla på nytt från 1 januari
2013.

2

Nytt ägardirektiv för KBAB upprättas till att gälla från 1 januari 2013.

3

En tidplan avseende översyn av policydokument redovisas till
kommunstyrelsen i november 2012.

4

Icke genomförda budgetdirektiv och beslut för åren 2010-2012 redovisas
i detaljbudget 2013 tillsammans med en tidplan för genomförande.
_________________

Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Krokoms kommun har PwC
genomfört en granskning avseende kommunstyrelsens ledning och styrning av
nämnder och bolag.
Granskningen har omfattat:
Kommunstyrelsens reglemente
Policyn för ekonomi- och verksamhetsstyrning
Ägardirektiv för bolagen
Policydokument
Reglemente och planer för intern kontroll
Genomgång av protokoll
Intervjuer
Sammanfattningsvis bedömer PwC att kommunstyrelsens ledning och styrning
till stor del är ändamålsenlig men att vissa delar kan förbättras. Följande förslag
till förbättringar lämnas:
Kommunstyrelsens reglemente bör kompletteras med att nämnden själv ges
möjlighet att fatta beslut om kostnadsminskningar innan fullmäktige tar över
frågan och fattar beslut.
Kommentar: Reglementet ses över i sin helhet.
Nya agardirektiv för KBAB bör snarast upprättas.
Kommentar: Uppdraget bör vara genomfört senast vid årsskiftet.
Se över vilka policydokument som är aktuella och vilka som behöver
uppdateras.
Kommentar: En förteckning av vilka policydokument som är aktuella och vilka
som ska uppdateras tillsammans med tidplan redovisas vid KS-sammanträde i
november.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000178

Granskning avseende kommunstyrelsens ledning och styrning
Uppdraget om att se över hur kommunens framtida fastighetsbestånd ska
organiseras bör verkställas.
Kommentar: En förstudie är genomförd och vidare utredning förväntas påbörjas
under 2013.
Kommunstyrelsen bör uppmärksamma nämnder/förvaltningars behov av
gemensamma system och riktlinjer.
Kommentar: Problematiken är belyst och flera område är på gång att hanteras
koncernövergripande. Exempel på detta är den genomlysning och förväntad
effektivisering av nämndadministrationen ”från upprättad handling till
arkivering”. Ett annat område är kvalitetsarbetet där nämnderna kommit olika
långt och där vi söker vägar att samordna och effektivisera.
Överväg om det finns behov av att utöka antalet presidieträffar eller andra
liknande forum.
Kommentar: Bedömningen är att antalet presidieträffar är tillfredsställande. Vid
ev. behov sätts extra presidieberedningar in.
Rapportering av måluppfyllelsen från nämnderna och även KBAB kan
förbättras.
Kommentar: Tjänstemännen inom kommunstyrelsen har tidigare annonserat att
resurser för kvalitetsutveckling och uppföljning behöver avsättas. Frågan
kommer att lösas genom omfördelning av resurser.
En övergripande plan för intern kontroll bör fastställas och kommunstyrelsen
bör kräva återrapportering av nämndernas planer för intern kontroll.
Kommentar: Internkontrollen bör kopplas till kvalitetsutveckling och
uppföljning. Det ska finnas en röd tråd och en tydlig koppling till prioriterade
utvecklingsområden.
Rutiner för att säkerställa att fullmäktiges budgetdirektiv och beslut under
löpande år verkställs bör tas fram. I detta ingår även att ta ställning till hur
återrapportering till fullmäktige ska ske och hur ofta.
Kommentar: I detaljbudget 2013 kommer icke genomförda budgetdirektiv
redovisas av respektive nämnd. Tydligare uppföljning av beslut/direktiv och
övriga uppdrag kommer att struktureras och möjliggöras i och med införandet
av nytt handläggarstöd kopplat till Diabas.
Underlag för beslut
Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande den 18 juli 2012
Revisionsrapport ”Kommunstyrelsens ledning och styrning” 16 april 2012

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000178

Granskning avseende kommunstyrelsens ledning och styrning
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsens
reglemente ses över till att gälla på nytt från 1 januari 2013.
Nytt ägardirektiv för KBAB upprättas till att gälla från 1 januari 2013.
En tidplan avseende översyn av policydokument redovisas till
kommunstyrelsen i november 2012. Icke genomförda budgetdirektiv och beslut
för åren 2010-2012 redovisas i detaljbudget 2013 tillsammans med en tidplan
för genomförande.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Anneth Nyqvist, PwC
Kommunchefens ledningsgrupp

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000210

Medborgarförslag - Konsekvensanalys
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige besvara medborgarförslaget med
nedanstående:
1

Krokoms kommun delar förslagsställarens åsikt om att konsekvensanalys
alltid ska användas.

2

Krokoms kommun delar också förslagsställarens åsikt om att fungerande
rutiner för medborgardialog är viktigt.

3

En strategi antas under 2012, innehållande principer för medborgardialog.

_____________________________________________________________
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till Krokoms kommuns som yrkar på att
förvaltning/nämnder/styrelser i Krokoms kommun skall använda sig av
konsekvensanalys som instrument under beredning av verksamhetsförändring
inom skola, att rutiner för fungerande medborgardialog med berörda brukar
upprättas, samt att informationsmöten eller liknande med betydelse för ärendets
utgång skall ske med upprättad protokollföring och utlysas i god tid.
Krokoms kommun delar förslagsställarens åsikt om att konsekvensanalys alltid
skall användas och hänvisar till nedanstående beslut med underlag i barn- och
utbildningsnämnden.
Krokoms kommun delar också förslagsställarens åsikt om att fungerande rutiner
för medborgardialog är viktigt. Kommunen har sedan 2011 arbetat med att
utveckla och förbättra medborgardialogen. En strategi för medborgardialog
kommer att antas under 2012 där nedanstående bild ligger till grund för
arbetssättet i kommunen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000210

Medborgarförslag - Konsekvensanalys

För att faktakunskaperna i ett ärende ska kunna kompletteras med
medborgarens värderingar och synpunkter kommer Krokoms kommun ta fram
ett antal principer för medborgardialog. Det är viktigt att hitta former för att
balanser de olika grupperna av medborgares inflytande för att få ett så bra
beslutsunderlag som möjligt. Alla medborgare kan inte nås via
medborgardialogen varför kommunens beslutsprocess och ställningstaganden
parallellt kommuniceras tydligt till medborgaren.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 4 juni 2012
Barn- och utbildningsnämnden 17 november 2009
Barn- och utbildningsnämnden 27 april 2011
Tjänsteutlåtande 4 juli 2011
Yrkanden/förslag
Eva Handmark, S, vill i tilläggsyrkande att en strategi antas under 2012,
innehållande principer för medborgardialog.
Yttrar sig gör också Owen Laws, Mp.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000210

Medborgarförslag - Konsekvensanalys
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besvara
medborgarförslaget med nedanstående;
Krokoms kommun delar förslagsställarens åsikt om att konsekvensanalys alltid
ska användas. Krokoms kommun delar också förslagsställarens åsikt om att
fungerande rutiner för medborgardialog är viktigt. Till det har kommit ett tilläggsyrkande om att en strategi antas under 2012, innehållande principer för
medborgardialog.
Ordförande kommer först att ställa proposition på grundförslaget och sedan
ställs proposition på tilläggsyrkandet.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
Efter proposition på tilläggsyrkandet finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2011-000320

Motion - Handlingar i digitalt format
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige besvarar motionen enligt nedanstående.
__________________________

Bakgrund
Ronny Karlsson, Sd, har inkommit med en motion om handlingar i digitalt
format.
I motionen framgår att förslagsställaren vill att fullmäktige beslutar att de inom
kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, nämnder och övriga förtroendevalda, i
Krokoms kommun, ska ges möjlighet att få kommunhandlingar i digitalt format
via e-post istället för i pappersformat.
Förslag till svar
I september 2011 påbörjade kommunen en utredning, via Visma Sirius, för att
se möjligheten för politikerna att kunna använda sig av läsplattor eller datorer
vid sina möten. Detta för att minska pappersflödet och även för att kunna
effektivisera handläggningen av kommunens ärenden.
En delredovisning av projektet skedde den 5 mars 2012.
Via kommunens diariesystem, Diabas, finns möjlighet att, via läsplatta eller
dator, få handlingar digitalt till mötet. Ett försök med läsplattor kommer att
påbörjas under senhösten 2012.
I samband med detta inför kommunen handläggarstöd, som innebär att
handlingar som kommer in direkt skickas till handläggare via diariesystemet.
Handläggningen av ärendena kommer att kunna skötas helt digitalt, från
inkommen handling till beslut. Utbildningar kommer att ske under hösten 2012
för handläggare och sekreterare.
Underlag för beslut
Motion från Sd
Tjänsteutlåtande, 16 augusti 2012

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 september 2012
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Dnr KS 2011-000320

Motion - Handlingar i digitalt format
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besvara
motionen enligt ovanstående, under rubriken ”Förslag till svar”.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 september 2012
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Dnr KS 2012-000040

Motion - Översiktsplanering i Ytterån
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige besvarar motionen, i enlighet med förslag från
samhällsbyggnadsnämnden, med nedanstående.
___
____

Inför revidering av den kommunomfattande översiktsplanen har dialogmöten i
byarna hållits under hösten 2011 och våren 2012.
Ytterån besöktes den 22 mars. I mötet deltog ett tjugotal bybor och en bra
diskussion om byns framtid fördes. Bland annat framkom att barnfamiljer
attraheras av området om bra lägen för bostäder kan erbjudas.
Inom planarbetet kommer diskussionerna att fortsätta kring utvecklingsområden
i Ytterån för att sedan i det planförslag som skall tas fram under hösten
eventuellt kunna peka ut områden för utbyggnad av bostäder och
verksamheter.
Detaljplanen inom centrala Ytterån från 1980 är idag såsom förslagsställaren
skriver fullt utbyggd.
Planarbetet pågår (beslut samhällsbyggnadsnämnden 12 maj 2009) med att
ändra planen så att område avsett för förskola omvandlas till bostadstomter. På
så sätt skulle 4-5 nya bostadstomter tillskapas. Planen beräknas kunna antas i
november 2012.
Bakgrund
Rolf Lilja, S och Christer Toft, S har lämnat in en motion till kommunfullmäktige
angående översiktsplanering i Ytterån.
I motionen yrkas att kommunen tar initiativ för att ett planarbete i Ytterån startar,
med syfte att ge goda miljömässiga och sociala förutsättningar för
bostadsbebyggelse samt byggande av arbetsplatser.
Underlag för beslut
Motion Översiktsplanering i Ytterån
Samhällsbyggnadsnämnden 14 juni 2012
Utlåtande 13 juni 2012
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 september 2012
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Dnr KS 2012-000040

Motion - Översiktsplanering i Ytterån
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Rolf Lilja, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besvara
motionen, i enlighet med förslag från samhällsbyggnadsnämnden.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 126

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 september 2012
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Dnr KS 2010-000118

Medborgarförslag - Frukost på skolan
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, enligt förslag från
barn- och utbildningsnämnden, gällande frukost på skolan, med
hänvisning till att det inte finns resurser inom respektive förvaltning för att
kunna prioritera satsningen.
_________________________________________________________
Bakgrund
Medborgarförslag har inkommit från elever vid Nyhedens skola angående
införande av fri frukost till samtliga elever som så önskar.
Förslag till beslut
Fritidsgårdarna erbjuder försäljning av frukost i form av exempelvis frukt,
mackor och yoghurt till självkostnadspris. Detta är uppskattat av många elever.
I Änge och på Nyheden är försäljningen öppen från klockan 07.45 på
morgonen.
Om kommunen ska erbjuda fri frukost för alla elever innebär det betydande
kostnader. För närvarande finns inte resurser för det i barn- och
utbildningsnämndens budget.
Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget, gällande frukost på
skolan.
Underlag för beslut
Medborgarförslag 7 juni 2010
Tjänsteutlåtande 7 oktober 2011
Samhällsbyggnadsnämnden 18 oktober 2011
Kommunfullmäktige 7 december 2011
Tjänsteutlåtande 14 februari 2012
Samhällsbyggnadsnämnden 27 mars 2012,
Tjänsteutlåtande 9 maj 2012
Kommunstyrelsen 30 maj 2012, § 94
Barn- och utbildningsnämnden 13 juni 2012, § 50

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 september 2012

Ks § 126 (forts)

Sida
34

Dnr KS 2010-000118

Medborgarförslag - Frukost på skolan
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget, enligt förslag från barn- och utbildningsnämnden, gällande
frukost på skolan, med hänvisning till att det inte finns resurser inom respektive
förvaltning för att kunna prioritera satsningen.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2010-000202

Motion - Önsjöns badplats
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige avslår motionen, då drift och ägande ej inryms inom
de ekonomiska budgetramarna.
___________________________________

Bakgrund
Önsjöns badplats ägdes fram till mitten av 1990-talet av Östersunds kommun,
då det såldes till en privatperson. Under senare år har badplatsen drivits av
några boende i den närliggande byn Kännåsen.
Eftersom det har visat sig svårt att driva badplatsen utan ekonomiska förluster
planerar de nuvarande ägarna att sälja badplatsen. Fastigheten, där Önsjöns
badplats ligger (Västersem 2:46), omfattar ca 25 ha, varav ca 10 ha består av
produktiv skogsmark. En avstyckning av fastighetens byggnader med
tillhörande tomt (badet) kan också vara möjlig.
Sture Marklund, V, föreslår i sin motion att ”kommunen tar initiativ till att
tillsammans med andra intressenter, förslagsvis Östersunds kommun och/eller
nuvarande fastighetsägare försöker få till stånd en långsiktig lösning av drift och
ägande av Önsjöns badplats”. Östersunds kommun har emellertid redan
avslagit en liknande motion med motiveringen att drift av badplatser inte ryms
inom befintliga ekonomiska ramar. De nuvarande ägarna planerar för sin del att
sälja fastigheten/badanläggningen.
Samhällsbyggnadsnämnden i Krokom har behandlat motionen (8 februari 2012)
och föreslår kommunfullmäktige ”avslå motionen då drift och ägande ej ryms
inom de ekonomiska budgetramar som samhällsbyggnadsnämnden
disponerar”. Kommunstyrelsen delar mot denna bakgrund nämndens
uppfattning och menar att drift av badplatser inte är någon prioriterad uppgift för
kommunen.
Kommunstyrelsen ser samtidigt gärna att Önsjöns badplats drivs vidare av en
privat entreprenör eller av en förening. Dessutom understryks att ingen
strandskyddsdispens finns vid Önsjön och att detta innebär att en eventuell ny
ägare inte har rätt att hindra allmänheten att bada eller vistas vid stranden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2010-000202

Motion - Önsjöns badplats
Underlag för beslut
Motion – Badplats Önsjön, Krokoms kommun, 25 augusti 2010
Motion – Badplats Önsjön, samt protokoll finansutskottet, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige, Östersunds kommun, januari 2012
Tjänsteutlåtande 1 februari 2012
Samhällsbyggnadsnämnden 8 februari 2012
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till motionen.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige avslår
motionen, då drift och ägande ej inryms inom de ekonomiska budgetramarna.
Till det har kommit bifallsyrkanden till motionen.
Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget mot bifallsyrkande till motionen finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för
egna yrkanden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2010-000063

Motion - Kommunägda vindkraftverk
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna för ett eget
ägande av vindkraft
____________________________________

Bakgrund
En omfattande utbyggnad av vindkraften pågår i Sverige. Vindkraften spelar,
och kommer att spela, en viktig roll i omställningen till ett långsiktigt hållbart och
förnybart energisystem. Under 2011 producerades 6,1 TWh vindkraft, en ökning
med hela 74 procent jämfört med året före. Enligt regeringens planeringsram för
vindkraften ska det 2020 vara möjligt att producera 30 TWh el från vindkraften.
För närvarande är utbyggnadstakten av vindkraft något lägre, främst beroende
på att vattenkraftsmagasinen är fyllda och elpriserna därför har sjunkit. När
elpriserna ökar, vilket med all säkerhet blir fallet ganska snart, kommer
vindkraftsutbyggnaden åter accelerera.
Kommunerna spelar en viktig roll i den gröna omställningen av det svenska
energisystemet. Krokoms kommun har antagit en vindkraftspolicy och pekat ut
möjliga områden för vindkraft i översiktsplanen. Däremot har inte Krokom eller
kommunens bolag, till skillnad från vad som är fallet i många andra kommuner,
ännu något eget ägande i vindkraft. Kommunen har dock övervägt detta sedan
flera år tillbaka, men hittills avvaktat ett konkret ställningstagande.
Förutom att aktivt medverka i energiomställningen till ett ekologiskt hållbart
energisystem finns det ekonomiska skäl för en kommun att äga vindkraft. Om
ett kommunalt fastighetsbolag äger ett vindkraftverk kan elen från verket
transporteras via elnätet till fastigheterna utan att elen köps eller säljs. Det
innebär att bolaget inte behöver betala någon energiskatt för elen. Inte heller
blir det någon moms eftersom elen inte köps. Den enda kostnaden blir
nätavgiften, förutom kostnaden för att köpa eller driva vindkraftverket.
En annan modell som ett flertal kommuner använder är att köpa vindkraftverk,
bilda en ekonomisk förening och på så sätt överlåta kraftverket till
kunderna/medborgarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2010-000063

Motion - Kommunägda vindkraftverk
Motionen föreslår att Krokom ska utreda förutsättningarna för att bygga
vindkraftverk på kommunens egen mark. Det är en möjlighet som bör prövas,
men det kan också vara intressant att kommunen (eller Krokomsbostäder)
köper ett befintligt vindkraftverk. Förutsättningarna för vilken modell som är
mest fördelaktig behöver dock noga analyseras och prövas närmare.
Erfarenheterna från andra kommuner med ägande i vindkraften blir en viktig del
i denna analys.
Underlag för beslut
Motion – Kommunägda vindkraftverk
Utlåtande 24 augusti 2012
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till motionen.
Yttrar sig gör också Owen Laws, Mp.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta
om att utreda förutsättningarna för ett eget ägande av vindkraft. Till det har
kommit ett bifallsyrkande till motionen.
Ordförande kommer att ställa grundförslaget mot bifall till motionen.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget mot bifall till motionen finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
_____
Rolf Lilja, S, deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000229

Köp av skolmodul, Hissmoskolan
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att förvärva
skolmodulen, som är placerad vid Hissmoskolan, till en kostnad av
825.000 kronor.

2

Medel för investeringen tas ur samhällsbyggnadsnämndens beviljade
investeringsutrymme.
_______

Bakgrund
Krokoms kommun hyr sedan 2008 in en skolmodul för att lösa lokalbristen på
grund av de stora barnkullarna på Hissmoskolan.
Barn- och utbildningsnämnden har uttryckt ett fortsatt behov av modulen till och
med 2016, enligt nuvarande elevprognoser.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har av hyresvärden begärt in option om
friköpning av paviljongen. Priset är satt till 825.000 kronor efter 6 månaders
löpande uppsägning. Hyran är idag 195.000 kronor/år.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 4 september 2012
Barn- och utbildningsnämnden 8 maj 2012
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen ger
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att förvärva skolmodulen, som är
placerad vid Hissmoskolan, till en kostnad av 825.000 kronor. Medel för
investeringen tas ur samhällsbyggnadsnämndens beviljade investeringsutrymme.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia
Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000230

Ansökan om ekonomiskt stöd, Jämtkrafthallen 10 år
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beviljar stöd med 10.000 kr för jubileumsfirande av
Jämtkrafthallen den 6 oktober 2012.

2

Finansiering sker ur kommunstyrelsens förfogandeanslag för budgetåret
2012.
____________________________________________________________
Underlag för beslut
I år fyller Jämtkrafthallen 10 år. Detta skall firas under lördagen den 6 oktober,
under Krokoms kulturvecka.
Jämtkrafthallen fyller en stor funktion för såväl föreningslivet som skola i
Åsbygden. Inte minst genom elitseriespelet i bordtennis för Ås IF som sätter
Åsbygden och Krokoms kommun på kartan.
I samband med jubileet kommer det att spelas seriematch i bordtennis, prova
på aktiviteter från främst ägarföreningarna, utställningar, uppvisningar,
underhållning, stipendieutdelning ur Åke Danielssons minnesfond och mycket
mer”.
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Owen Laws, Mp och Jörgen Blom, V.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen bevilja stöd
med 10.000 kr för jubileumsfirande av Jämtkrafthallen den 6 oktober 2012.
Finansiering sker ur kommunstyrelsens förfogandeanslag för budgetåret
2012.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
________
Kopia
Mats Hurtig, kultursamordnare
Mårten Suorra, idrottssamordnare
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000234

Verksamhetsstöd - Ung företagsamhet i Jämtland 2012
Kommunstyrelsens beslut
1

Krokoms kommun beviljar stöd till Ung Företagsamhet i Jämtland med
30.500 kr för 2012.

2

Medlen tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.
__________________________

Bakgrund
Ung Företagsamhet har i en skrivelse framställt ett önskemål om fortsatt
finansiering för 2012.
Ung Företagsamhet i Jämtland är en ideell förening som jobbar för ett mer
företagsamt Jämtland. Ung Företagsamhet arbetar för att få unga människor
mer företagsamma men också för att få fler företag i Jämtland. Genom tre olika
utbildningskoncept får unga utveckla kreativitet, företagsamhet och
entreprenörskap.
24% av dem som genomgått Ung Företagsamhets koncept UF-företagande har
senare i livet startat ett eget företag. I åldersgruppen 25-28 år bland fd UFföretagare har dubbelt så många företagarerfarenhet.
Ung Företagsamhet Jämtland ansöker om fortsatt stöd från Krokoms kommun.
Bidraget söks för ett år i taget.

Underlag för beslut
Följebrev från Regionchef Sara Larsson, Ung Företagsamhet Jämtland
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att Krokoms kommun beviljar
stöd till Ung Företagsamhet i Jämtland med 30.500 kr för 2012. Medlen tas ur
kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 131 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 september 2012

Dnr KS 2012-000234

Verksamhetsstöd - Ung företagsamhet i Jämtland 2012
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Ung Företagsamhet Jämtlands län 2012
Hans Morén, ekonom

Utdragsbestyrkande

Sida
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Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000195

Regionprojekt Vaajma
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar finansiera deltagandet i Regionprojekt Vaajma
under perioden 2012 - 2014.

2

Kostnad 900.000 kronor tas ur kommunstyrelsens medel för
projektanslag.
______________________________________________________________
Bakgrund
Se projektbeskrivning för Regionprojekt Vaajma 2012-2014
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 7 september 2012
Projektbeskrivning för Regionprojekt Vaajma
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yttrar sig.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget som föreslår kommunstyrelsen finansiera
deltagandet i Regionprojekt Vaajma under perioden 2012 - 2014. Kostnaden
900.000 kronor tas ur kommunstyrelsens medel för projektanslag.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller grundförslaget.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Regionprojekt Vaajma
Hans Morén, ekonom

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2012-000032

Valärenden
Kommunstyrelsens beslut
1

Till ny ledamot i folkhälsorådet, istället för Christer Toft, S, väljs Mi
Bringsaas, S.

2

Till ungdomskonferensen den 19 oktober anmäler oppositionen Katarina
Rosberg, S.

3

Till konferens Infrastruktur och kommunikationer den 9-10 oktober
anmäler majoriteten Ingela Rönnestrand, M. Oppositionen anmäler Anki
Syversen, S.
_____

Kommunstyrelsen ska ta ställning till följande;
Christer Toft, S, avsäger sig uppdraget som ledamot i folkhälsorådet. Förslag
finns om att välja in Mi Bringsaas, S, i hans ställe.
_____
Deltagande vid ungdomskonferensen den 19 oktober 2012
Oppositionen anmäler Katarina Rosberg, S
_____
Deltagande vid konferens Infrastruktur och kommunikationer 9-10 oktober.
Majoriteten anmäler Ingela Rönnestrand. Oppositionen anmäler Anki Syversen,
S.
_____
Propositionsordning
Efter proposition på att välja in Mi Bringsaas, S, till ny ledamot i folkhälsorådet,
efter Christer Toft, S, finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia
Justerandes signatur

De valda
Om anmälan krävs ombesörjs det av politikern själv
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Dnr KS 2012-000025

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
Dnr KS 12/056
Listor över färdtjänstbeslut 120601-120831

1

2

3

Dnr KS 12/103
Ordförandebeslut 120824, medfinansiering i projekt
för dokumentation av samisk dialekt i
Röyrvik/Namsskogan och Frostviken/Hotagen
Dnr KS 12/198
Avtal Värdehantering mellan kommunen och
Nokas Värdehantering AB
Dnr KS 12/200
Tillförordnad kommunchef, firmatecknare och
beslutsattestant under kommunchefens ledigheter
år 2012

Färdtjänsthandläggare

Ks ordförande

Ekonomichef

Kommunchef

4

Dnr KS 12/202
Avtal Förvaltnings- och supportavtal uniForm
mellan Consensis AB och kommunen

Kommunchef

5

Dnr KS 12/205
Tilläggsavtal Diabas Handläggarstöd, Beslut och
Bevaka mellan Visma Consulting AB och kommunen

IT-samordnare

6

Tilläggsavtal Diabas Add-in för Word samt dokumentmall protokoll

IT-samordnare

7

Dnr KS 12/211
Avtal Federationstjänst inkl uppgradering med Mobilt
Bank ID mellan Visma Consulting AB och kommunen

IT-samordnare

8

Dnr KS 12/212
Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Inera AB och
kommunen

Ks ordförande

Justerandes signatur
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Dnr KS 2012-000025

Delegationsbeslut

9

Dnr KS 12/214
Avtal om genomförande och förvaltning av lokalt
naturvårds- och friluftslivsprojekt

Dnr KS 12/219
Ordförandebeslut, Framtidsutredning om Inlandsbanan - ”Tredje spåret”
________
10

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Näringslivssekreterare

Ks ordförande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 september 2012

Ks § 135

Sida
47

Dnr KS 2012-000024

Meddelanden
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

Dnr 3
Länsstyrelsen Jämtlands län: 120705, information om bredbandsstöd

2

Dnr 22
Krokomsbostäder AB: 120524, protokoll styrelsemöte

3

Krokomsbostäder AB: 120524, bolagsstämma

4

Dnr 23
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 120525, beslut nr 06, En
långsiktig gemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2012-2016

5

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 120525, beslut nr 8, Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa

6

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 120615, beslut nr 9,
Förbundsavgift år 2013

7

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 120615, beslut nr 10, Handlingsplan för 2013-2018, Landstings, regioners och kommuners
samarbete inom eHälsoområdet

8

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 120715 Rapporten Vad kostar
verksamheten i din kommun? Bokslut 2011

9

Dnr 28
Länstrafiken i Jämtlands län AB: protokoll från årsstämma 120514

10

Länstrafiken i Jämtlands län AB: ärendelista till styrelsesammanträde
120614

11

Länstrafiken i Jämtlands län AB: protokoll från styrelsemöte 120614

12

Länstrafiken i Jämtlands län AB: 120618, pressmeddelande, Nöjda
kunder i Länstrafikens undersökning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
11 september 2012

Ks § 135 (forts)

Sida
48

Dnr KS 2012-000024

Meddelanden
13

Dnr 28
Länstrafiken i Jämtlands län AB: 120619, årsprognos utifrån resultat
120531

14

Naturvårdsverket: 120620, beslut till Regeringskansliet angående
redovisning av regeringsuppdrag om kvalitetssäkring av Natura 2000områdens gränser med anledning av basinventeringen (M2007/5447/A)

15

Jämtlands Räddningstjänstförbund, representant H Olsen: 110426,
minnesanteckningar ang gemensam upphandling av utalarmering samt
utlåtande från upphandlingschef på Upphandlingskontoret

16

Jämtlands Räddningstjänstförbund: 120726 Ny sotningstaxa för
Krokoms kommun

17

PRO:s Samorganisation i Krokom: brev 120504 till Sveriges Riksbank
ang problemet, Få bankkontor på landsbygden och Swedbank och
Nordeas ovilja att hantera kontanter

18

Statskontoret: 120613, Informationsskrift om det kommunala
utjämningssystemet

19

Riksidrottsförbundet SISU Idrottsutbildarna: 120702, beslut om bidrag
för förlängda studier vid Riksidrottsgymnasium

20

Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt: 120702, Sammanställning av återrapporteringen 2011

21

22

Justerandes signatur

Dnr KS 09/137
Sametinget: 120508, redovisning av statsbidrag till kommuner och
landsting samt Budgetprognos för statsbidrag, uppföljning av
förvaltningsmyndigheters tillämpning av lagen om nationella minoriteter
och minoritetsspråk
Samordnare samiskt förvaltningsområde och kommunstyrelsens ordförande: 120822, redovisning av halvårsutfall samt prognos för statsbidrag nationella minoriteter
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Dnr KS 2012-000024

Meddelanden

23

Dnr KS 10/029
ALMI Företagspartners Mitt AB: lägesrapport 120628 samt rekvisition av
medel till EU-projektet Innovationsalliansen

24

Dnr KS 11/039
Boverket: beslut 120524 om bidrag till allmänna samlingslokaler,
Störåsens Bygdegårds- och Idrottsförening

25

26

27

28

29

30

31
32

Justerandes signatur

Dnr KS 11/226
Regionförbundet Jämtlands län: 120807 och 120813, utbetalning av
projektmedel, Förstudie Grönt Center AB, period 111001-120228 och
120228-120630
Dnr KS 11/364
Boverket: beslut 120524 om bidrag till allmänna samlingslokaler,
Trångsvikens Bygdegårdsförening
Dnr KS 12/004
Länsstyrelsen Jämtlands län: 120619, Bostadsmarknadsanalys 2012
Dnr KS 12/018
Boverket: beslut 120524 om bidrag till allmänna samlingslokaler,
Storåbränna Bygdegårdsförening
Boverket: beslut 120524 om bidrag till allmänna samlingslokaler,
Storåbränna Bygdegårdsförening
Dnr KS 12/036, KS 12/141
SmåKom: 120608, Yttrande över skrivelsen från Post- och telestyrelsen,
PTS, rapport Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation
Dnr KS 12/036
SmåKom: 120625, nyhetsbrev juni 2012
SmåKom: 120713, yttrande över utredningen ”En sammanhållen svensk
polis”, SOU 2012:13
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Dnr KS 2012-000024

Meddelanden

33

Dnr KS 12/039
Högsta Förvaltningsdomstolen: 120614, protokoll,
Undersökningstillstånd enligt minerallagen; fråga om prövningstillstånd

34

Bergsstaten: 120619, beslut till Euro Scandinavian Uranium AB
angående förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet
Långvattnet nr 1

35

Kommunstyrelsens ordförande: 120705, Överklagan till
Förvaltningsrätten i Luleå ang förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Långvattnet nr 1

36

Förvaltningsrätten i Luleå: beslut 120730 ang tillämpning av
minerallagen, nu fråga om avvisning, förlängd giltighetstid för
undersökningstillståndet Långvattnet nr 1

37

Kommunstyrelsens ordförande: 120815, Överklagan till Kammarrätten i
Sundsvall ang Förvaltningsrättens beslut att avvisa kommunens
överklagan gällande förlängning av giltighetstiden för
undersökningstillståndet Långvattnet nr 1

38

39

Dnr KS 12/057
Länsstyrelsen Jämtlands län: protokoll 120612 beslut ang bygdemedel
år 2012
Länsstyrelsen Jämtlands län: protokoll 120615 beslut ang bygdemedel
år 2012

40

Dnr KS 12/074
Kommuninvest i Sverige AB: 120828, delårsrapport jan-juni 2012
publicerad

41

Dnr KS 12/088
Boverket: beslut 120524 om bidrag till allmänna samlingslokaler,
Rödöns Bygdegårdsförening

Justerandes signatur
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Dnr KS 2012-000024

Meddelanden

42

Dnr KS 12/102
Länstrafiken i Jämtlands län AB: 120806, sammanfattning av enkätsvar
från Testresenärskampanjen i Krokoms kommun

43

Dnr KS 12/103
Samrådsgrupp för Samiskt förvaltningsområde: protokoll från möte
120120 och 120525

44

Dnr KS 12/159
Transportstyrelsen: 120831, information om Transportstyrelsens avgifter
2013

45

Dnr KS 12/195
Strömsunds kommun: 120704, information om skrivelse från regionprojektet Vaajma till Näringsdepartementet om förslag till avskaffande av
gränshinder och förslag om inrättande av pilotområde

____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

