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Sammanträdesdatum

6 maj 2015
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunhuset, Mus-Olle, onsdagen den 6 maj 2015, kl 08.30-16.30

Beslutande

Ledamöter

Maria Söderberg, C, ordf
Björn Hammarberg, M, tjg ers för Linus Kimselius, M
Rolf Lilja, S
Hans Åsling, C
Cristine Persson, C, tjg ers för Jenny Henriksson, C
Jan Runsten, MP
Karin Wallén, C, tjg ers för Lena Persson, KD
Anki Syversen, S
Maria Jacobsson, S, tjg ers på vakant plats för S
Annika Hansson, S
Niklas Rhodin, S
Jörgen Blom, V

Övriga närvarande

Ola Skyllbäck, kommunchef
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare

Justerare

Cristine Persson och Jörgen Blom

Justeringens plats och tid

Kommunhuset i Krokom torsdagen den 21 maj 2015

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

Anette Lihuvudh
Ordförande

Maria Söderberg
Justerare

Cristine Persson

Jörgen Blom

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

6 maj 2015

Datum då anslaget sätts upp

22 maj 2015

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kansliavdelningen

Underskrift

Anette Lihuvudh

Sista dag för överklagan

12 juni 2015

§§ 84-89
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Sammanträdesdatum

6 maj 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 84

Dnr 2015-000028

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1 Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

6 maj 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 85

Dnr 2015-000003

Informationer
*

Dialogmöte med Region Jämtland Härjedalen
Anders Byström, regiondirektör, Arne Nilsson, ekonomichef, Berit
Eriksson, stabschef

*

Personalekonomisk redovisning
Mia Högström, PA-konsult och Karoline Humble, PA-konsult som
informerar, Gunilla Sundqvist, personalchef, deltar också

*

Fondbokslut
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Kvartalsrapport
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

*

Ungdomskort
Malin Nilsdotter Nyström, trafikhandläggare

Kommunstyrelsen ajournerar sig för lunch och för möte i partigrupperna
klockan 11.45-13.30.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

6 maj 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 86

Dnr 2015-000017

Ansökan om medel för fibernätet i Hotagsområdet
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen avslår förfrågan om medfinansiering till
fiberutbyggnad i Hotagsbygden.
2. Kommunstyrelsen lägger till följande, längst ner i stycke två, i
bakgrunden; ”Krokoms kommun har protesterat mot Länsstyrelsens
tolkning av att bygdeavgiftsmedel antas vara offentliga medel.
Bygdeavgiftsmedel är en ersättning till bygder som har blivit berörda av
vattenkraftsutbyggnad. Medlen ska användas för investering av ändamål
som främjar näringsliv, service eller annat som är till allmän nytta för
bygderna.”

Deltar inte i handläggningen av ärendet
Karin Wallén, C, deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Bakgrund
Fiber i Hotagsbygden har som många andra byföreningar i vår kommun lagt
ner ett stort ideellt engagemang för att möjliggöra en fiberutbyggnad i
området. Som finansiering av byanätet sökte de bland annat medel ur
Landsbygdsprogrammet. Fiber i Hotagsbygden sökte även
bygdeavgiftsmedel som medfinansiering av projektet.
Krokoms kommun hade tidigare en beräkningsmodell för hur
bygdeavgiftsmedel skulle kunna stötta bredbandsprojekt vilken utgick ifrån
antal hushåll. Länsstyrelsen ändrade sedan direktiven och meddelade att
bygdeavgiftsmedel inte kan medfinansiera projekt med finansiering ur
Landsbygdsprogrammet eftersom dessa medel, enligt Länsstyrelsen, ska ses
som statliga medel. Om bygdeavgiftsmedel används som offentliga medel
innebär det att nivån med finansiering från EU sänks. Bygdemedel får inte
heller, enligt Länsstyrelsen, gynna enskilda hushåll vilket det i detta fall
skulle göra då det handlar om grävning in till hus och anslutningsavgift.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

6 maj 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 86 (forts)

Dnr 2015-000017

Ansökan om medel för fibernätet i Hotagsområdet
Krokoms kommun har protesterat mot Länsstyrelsens tolkning att
bygdeavgiftsmedel antas vara offentliga medel. Bygdeavgiftsmedel är en
ersättning till bygder som har blivit berörda av vattenkraftsutbyggnad.
Pengarna ska användas för investering av ändamål som främjar näringsliv
service eller annat som är till allmän nytta för bygderna.
Hotagens fiberförening fick därför avslag på sin ansökan om
bygdeavgiftsmedel. Därför söker nu föreningen kommunala medel. Eftersom
Krokoms kommun inte har stöttat andra bredbandsprojekt med kommunala
medel de senaste åren så bör hänsyn tas till likabehandlingsprincipen och
därför inte i dagsläget bevilja medel till Fiber i Hotagsbygden.
Förslag som läggs på mötet
Maria Söderberg, C, föreslår att styrelsen lägger till följande i
bakgrundstexten;
Krokoms kommun har protesterat mot Länsstyrelsens tolkning av att
bygdeavgiftsmedel antas vara offentliga medel. Bygdeavgiftsmedel är en
ersättning till bygder som har blivit berörda av vattenkraftsutbyggnad.
Medlen ska användas för investering av ändamål som främjar näringsliv,
service eller annat som är till allmän nytta för bygderna. I övrigt föreslår
Maria Söderberg, C, bifall till förslaget.
Rolf Lilja, S, föreslår bifall till förslaget.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår avslag till förfrågan om
medfinansiering till fiberutbyggnad i Hotagsbygden. Till det har kommit ett
förslag om tilläggstext i bakgrunden.
Ordförande kommer först att fråga på tillägget och sedan på grundförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

6 maj 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 86 (forts)

Dnr 2015-000017

Ansökan om medel för fibernätet i Hotagsområdet
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
Underlag för beslut
Ansökan från föreningen Fiber i Hotagsbygden
Tjänsteutlåtande
_____
Kopia till
Föreningen Fiber i Hotagsbygden
Anna-Carin Svedén, näringslivschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

6 maj 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 87

Dnr 2015-000116

Erbjudande ungdomskort
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1 Kommunfullmäktige beslutar att införa fria ungdomskort i åldern 6-19
år from höstterminen 2015 enligt Länstrafikens erbjudande.
2

Beräknad kostnad för ungdomskorten 2015 är 552 690 kr, och tas från
2015 års resultat.

3

Kostnad för ungdomskort 2016 (1 228 200 kr) kommer att tas med i
kommande budgetarbete.

4

Indexregleringen tas upp till diskussion med Länstrafiken.

__________________________________________________________
Att införa ungdomskort är en väg till att öka kollektivtrafikresandet i
kommunen.
Det är ett rättvist system för de unga kommuninvånarna och rätt ur
miljöperspektiv, då utsläppen minskar med ökat kollektivt resande.
De elever som via kommunen får ett elevkort för att kunna åka till och från
skolan har idag en möjlighet att köpa till ett fritidsmärke för 650 kr per
termin, vilket ger dem möjlighet att resa fritt i länet. Elevkortet ger rätt till
två resor per dag och är endast giltigt under skoltid. I Krokoms kommun är
det idag 884 st som har rätt till skolskjuts varav 296 elever har ett elevkort
för att ta sig till och från skolan.
Kommunen har stora kostnader för skolskjutsar och summan 2014 blev
22 346 000 kr. Då inkluderar det även bad, idrott, slöjd, hemkunskaps,
växelvis boende och särskolans skjutsar. Detta beror till stor del på vår till
ytan stora kommun. Ungdomar som går gymnasiet som har över 6 km till
skolan får ett elevkort, om de inte har inackorderingsbidrag. Det är i år 386 st
som har ett gymnasiekort till en kostnad av 2 933 600 kr. Kostnaden för
gymnasiet elevernas elevkort är inte inräknat i skolskjutskostnaderna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

6 maj 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 87 (forts)

Dnr 2015-000116

Erbjudande ungdomskort
Länstrafiken erbjöd vid trafiksamråd i februari 2015, ett reducerat pris för
ungdomskort under förutsättning att Östersunds kommun skulle ta beslut om
att införa ungdomskort. Idag har Åre kommun, Bergs kommun och Bräcke
kommun ungdomskort. Östersunds kommun och Härjedalens kommun har
nyligen beslutat att inför ungdomskort from höstterminen 2015.
Kostnaden för ett ungdomskort blir 240 kr i månaden per elev i 10 månader.
Men det är giltigt hela året med fritt resande i länet förutom med nattbussar
och tåg.
I Krokoms kommun fanns i mars 2015 2677 st ungdomar mellan 6 till 19 år.
2677 st multiplicerat med 240 kr i månaden i 10 månader per år ger en
kostnad på 6 424 800 kr per helår.
Kommunens kostnad för elevkort idag är 2 072 000 kr per år. Det ingår i den
totala skolskjutskostnaden och kommer att delfinansiera ungdomskorten.
Kommunen har även kostnader för gymnasieelevernas elevkort med
2 933 600 kr per år som ingår i ersättningen till Jämtlands gymnasium. Detta
kommer också att delfinansiera ungdomskorten.
Det finns även möjlighet att göra vissa tekniska förändringar i skolskjutsarna
som kan ge 77 000 kr.
På skolorna finns företagskort hos Länstrafiken som används till utflykter,
praktik för elever m m, för 2014 var det en kostnad på 114 474 kr. Detta
kommer också att delfinansiera ungdomskorten.
Enligt denna beräkning

Justerandes sign

Införandet av ungdomskort 6 424 800 kr
Elevkort i kommunen

-2 072 000 kr

Gymnasiekort

-2 933 600 kr

Teknisk förändring

-

Företagskort på skolorna

- 114 474 kr

då fattas det på helår

= 1 228 200 kr

Utdragsbestyrkande

77 000 kr
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Sammanträdesdatum

6 maj 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 87 (forts)

Dnr 2015-000116

Erbjudande ungdomskort
Underlag för beslut
Erbjudande från Länstrafiken
Trafikhandläggarens tjänsteutlåtande 6 maj 2015
Förslag som läggs på mötet
Rolf Lilja, S, föreslår i tillägg att indexregleringen tas upp till diskussion
med Länstrafiken.
Jörgen Blom, V, föreslår bifall till Rolf Liljas, S, tilläggsförslag.
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till Rolf Liljas, S, tilläggsförslag.
Yttrar sig gör också Hans Åsling, C, och Jan Runsten, M.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige att
införa fria ungdomskort i åldern 6-19 år from höstterminen 2015 enligt
Länstrafikens erbjudande. Beräknad kostnad för ungdomskorten 2015 är
552 690 kr, och tas från 2015 års resultat. Kostnad för ungdomskort 2016
(1 228 200 kr) kommer att tas med i kommande budgetarbete. Till det har
kommit förslag om att lägga till att indexregleringen tas upp till diskussion
med Länstrafiken.
Ordförande kommer först att fråga på tillägget och sedan på grundförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på tillägget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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6 maj 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 88

Dnr 2015-000160

Medel till civilsamhället i integrationsarbetet med
asylsökande personer i kommunen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen avsätter 50.000 kronor till civilsamhället i
integrationsarbetet med asylsökande personer i kommunen. Anslaget
avser 2015.
2. Medel tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.
_____________________________________________________________
Bakgrund
I Krokoms kommun finns ca 280 platser för asylsökande personer.
Boendeplatserna är utspridda i 8-10 orter i kommunen. Utöver asylsökande
tar kommunen emot ensamkommande flyktingbarn och flyktingar, personer
som fått uppehållstillstånd och kommunplacering.
I alla byar där asylsökande och flyktingar bor finns flera olika ideella
organisationer som gör stora insatser för att de nyanlända ska få något att
göra och känna sig välkomnade.
Vi välkomnar ny människor till våra bygder. Vi har plats och det kommer att
behövas nya människor här till att ersätta vid de stora pensionsavgångarna
inom välfärdssektorn de kommande åren.
Det ideella arbetet vittnar många om är mycket givande och roligt men också
många gånger tungt och kostar enskilda personer pengar t ex för läromedel,
resor och det kan vara andra kostnader.
För att underlätta och vara ett litet smörjmedel i detta arbete föreslås att
50.000 kr avsätts ur kommunstyrelsens förfogandeanslag. Pengarna ska
kunna sökas på ett enkelt och okomplicerat sätt. Integrationsenheten kan
hantera fördelningen av medlen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

6 maj 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 88 (forts)

Dnr 2015-000160

Medel till civilsamhället i integrationsarbetet med
asylsökande personer i kommunen
Förslag som läggs på mötet
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C, Jörgen Blom, V, och Cristine Persson, C.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen avsätta
50.000 kronor till civilsamhället i integrationsarbetet med asylsökande
personer i kommunen. Anslaget avser 2015. Medel tas ur kommunstyrelsens
förfogandeanslag.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia till
Elisabeth Wickzell, integration
Hans Morén, ekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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6 maj 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 89

Dnr 2015-000126

Ägardirektiv Jämtkraft AB
Kommunstyrelsens beslut
1 Krokoms kommuns ombud i Jämtkraft AB bemyndigas att vid
Jämtkrafts bolagsstämma biträda det nu gällande ägardirektivet, daterat
den 13 mars 2012.

Bakgrund
Vid kommunfullmäktige den 29 april 2015 informerade Jämtkrafts VD,
Anders Ericsson om bolaget. Därefter vidtog en frågestund där synpunkter
lämnades av fullmäktiges ledamöter.
Normalt brukar kommunfullmäktige anta ägardirektiv och ge ombudet
bemyndigande att, vid bolagsstämman, rösta på förslag som fullmäktige har
biträtt.
Östersunds kommun initierade nya ägardirektiv vilket gjorde att Krokoms
kommun avvaktade att lägga fram det nya förslaget till fullmäktige.
Den 29 april fick fullmäktige information att Östersunds kommun antagit de
gamla ägardirektiven att gälla från bolagsstämman 2015.
Underlag för beslut
Nu gällande ägardirektiv för Jämtkraft AB från den 13 mars 2012
Förslag som läggs på mötet
Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till att kommunens ombud i Jämtkraft
AB bemyndigas att vid Jämtkrafts bolagsstämma biträda det nu gällande
ägardirektivet, daterat den 13 mars 2012.
Yttrar sig gör också Maria Söderberg, C, Maria Jacobsson, S, Cristine
Persson, C, Jörgen Blom, V, Hans Åsling, C, och Rolf Lilja, S.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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6 maj 2015
Kommunstyrelsen

Ks § 89 (forts)

Dnr 2015-000126

Ägardirektiv Jämtkraft AB
Beslutsgång
Det finns ett förslag som föreslår att Krokoms kommuns ombud, i Jämtkraft
AB, bemyndigas att vid Jämtkrafts bolagsstämma biträda det nu gällande
ägardirektivet, daterat den 13 mars 2012.
Efter fråga på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia till
Jämtkraft AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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