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Dnr KS 10/013

Informationer
Kommunstyrelsen får information enligt följande:
*
*

Mitt skandinaviskt regionprojekt, Tommie Jirhed och Louise Öhnstedt
Gemensamma nämnden för upphandling, Thomas Karlsson och Åsa
Olofsson
*
Personalförsörjningsplan, anställning av ny kommunchef och obligatoriska
nyckeltal, Gunilla Sundqvist, personalchef
*
Räddningstjänstförbundet Jämtlands län, Owen Laws
_____
Kommunstyrelsen ajournerar sig, klockan 11.00-13.20 för partiöverläggningar
och lunch, för kaffe klockan14.45-15.15 samt för en överläggning klockan
15.30-15.45.
_____
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Ks § 68

Dnr KS 10/130

Kvartalsrapport per mars 2010, Krokoms kommun
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen godkänner kvartalsrapport per mars 2010

2

Kommunfullmäktige delges rapporten

Bakgrund
Uppföljning har genomförts efter tre månader. I anslutning till uppföljningen har
en resultatprognos för helår 2010 upprättats.
Prognostiserat resultat för 2010 är +35,5 mkr. Detta är 22,2 mkr bättre än
budgeterat (+13,3 mkr). De enskilt största anledningarna till avvikelsen är ny,
bättre skatteintäktprognos samt överskott i lönereserven.
Underlag för beslut
Kvartalsrapport; driftsammandrag med kommentarer april 2010
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som är grundförslaget.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
Nämnderna

Utdragsbestyrkande
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Ks § 69

Dnr KS 10/018

Rambudget 2011, plan 2012—2013; Krokoms kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige att beslutar om rambudget 2011, plan 2012—13 enligt
följande:
1 Skattesats oförändrad (22,52 kr) för år 2011.
2 Ny hantering av budgetbeslut i kommunfullmäktige, innebärande att
fullmäktige från och med detta budgetbeslut endast tar ett beslut om
budget inför budgetår (hittills kallat Rambudget), enl. beskrivning i förslag
till budget.
3 Ekonomiska ramar för verksamheten enl. förslag till budget (sid 9).
4 Ramar för investeringsverksamheten enl. förslag till budget (sid 18).
5 Kommunfullmäktiges inriktningsmål och kommunens strategiska mål är
oförändrade för 2011.
6 Verksamhetsmål för nämnderna för 2011 fastställs enligt förslag till
budget.
7 Planen för fullmäktiges uppföljning av nämndernas mål enl. förslag till
budget fastställs.
8 Införande av Indexreserv fr.o.m budgetår 2011.
9 Avsteg från det långsiktiga resultatmålet görs under planperioden.
10 Uppdrag till kommunstyrelsen att på ett kostnadsneutralt sätt för
kommunen omfördela medel mellan olika ramar för att på så sätt uppfylla
intentionerna i förslag till budget.
11 Uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur Krokomsbostäder AB ska vara
organiserat och vilken verksamhet bolaget ska bedriva fr.o.m 1 januari
2011.
12 En borgensavgift tas ut av KBAB, som ersättning för generell kommunal
borgen för bolagets lån.
13 Uppdrag till kommunstyrelsen att senast till fullmäktiges möte i februari
2011 anmäla kommunens samlade budgetdokument för 2011.
14

Övriga uppdrag och direktiv som framgår av förslag till budget.
____

Bakgrund
Nämnderna fick till budgetberedningen inför 2011 i uppdrag att utgå från
förutsättningarna i 2010 års detaljbudget, beslutad i kommunfullmäktige den 28
december 2009. Nämnderna har utifrån detta lagt förslag på nya ekonomiska
ramar för åren 2011—13, med motivering av ev. ändringar. Detta har redovisats
på budgetberedning den 23 april 2010. Vidare har nämnderna lämnat en
kortare verksamhetsplan och förslag till övergripande mål för god ekonomisk
hushållning för nämnden för år 2011.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 69 (forts)

Sida 5

18 maj 2010

Dnr KS 10/018

Rambudget 2011, plan 2012—2013; Krokoms kommun
Utifrån de ekonomiska ramar, beslut, mål och direktiv i budget som beslutas av
kommunfullmäktige, ska nämnderna sedan arbeta fram och besluta om sin
detaljbudget för 2011, plan 2012-2013.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 10 maj 2010
Förslag till Rambudget 5 maj 2010
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslagets 14 punkter samt bifall till två
redaktionella ändringar i dokumentet.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till punkten 1 i grundförslaget om oförändrad skattesats
22,52 kr för år 2011. Rolf Lilja, S, yrkar även bifall till Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets tilläggs- och ändringsförslag till budget 2011. Tilläggs- och
ändringsyrkandet till budget ser ut som följer;
Socialnämnden
- Lagen om Valfrihet införs ej
- Sommarjobbgaranti införs från och med årskurs 8
Barn- och utbildning
- Vårdnadsbidraget avvecklas
- Satsning på återställande av nyckeltal i grundskolan och barnomsorg
Samhällsbyggnadsnämnden
- Utökning av underhållsbidraget
Kommunstyrelsen
- En översyn av den administrativa organisationen genomförs under första
hälften av 2011
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut och det är majoritetens förslag som är
grundförslaget samt oppositionens förslag.
Ordförande kommer att ställa dessa förslag mot varandra.
Porpositionsordningen godkännes.
Efter proposition på förslagen mot varandra finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget, majoritetens förslag.
_____
Justerandes signatur
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Rambudget 2011, plan 2012—2013; Krokoms kommun
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för
egna yrkanden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Ks § 70

Dnr KS 10/127

Kapitalförstärkning genom teckning av förlagslån utgivet av Kommuninvest
ekonomisk förening
___
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om förlagslån till Kommuninvest ekonomisk
förening enligt följande punkter;
1

Kommunfullmäktige beslutar, att genom förlagslån till Kommuninvest
ekonomisk förening, låna ut högst 2,7 miljoner kr på de villkor som framgår
av föreningens erbjudande daterat mars 2010

2

Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av utlåningen skall ske genom
ökning av finansiella anläggningstillgångar.

3

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att inom den
ovan angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa
låneavtal samt genomföra denna utlåning med det lånebelopp som slutligt
tilldelats kommunen.
_____

Bakgrund
Från Kommuninvest ekonomisk förening föreligger en inbjudan att teckna en del
i föreningens förlagslån. Erbjudandet kan endast utnyttjas av medlemmarna.
Krokoms kommun blev medlem i Kommuninvest år 2005. Kommuninvest har
snabbt utvecklats till att vara den största långivaren till kommunsektorn i
Sverige och uppfattas både i Sverige och internationellt som Kommungäld.
I föreningens stadgar betonas att alla kommuner och landsting skall kunna
erbjudas medlemskap och som medlem också kunna förvänta sig att
Kommuninvest även i ekonomiskt svåra tider skall kunna erbjuda bra
finansieringslösningar.
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Kapitalförstärkning genom teckning av förlagslån utgivet av Kommuninvest
ekonomisk förening
___
För att kunna leva upp till den fastlagda visionen, behövs ett större kapital som
bl.a.
- Ökar förmågan att klara krissituationer, utan att behöva använda det
solidariska borgensåtagandet.
- Innebär att Kommuninvests kapitalisering inte framstår som för svag i
jämförelse med andra aktörer på marknaden.
- Säkerställer högsta möjliga rating och därmed kunna uppnå de långsiktigt
bästa finansieringsvillkoren för medlemmarna.
Kommuninvest ekonomisk förening har därför vid årsstämman 2010-03-25
beslutat förstärka kapitaliseringen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i
Sverige AB genom att ta upp ett förlagslån på högst 1 000 mkr från
medlemmarna i föreningen.
Föreningen avser därefter att i sin tur vidareutlåna dessa medel till bolaget i
form av ett förlagslån. Syftet är att öka kapitalbasens storlek till att motsvara
minst 1 procent av balansomslutningen senast 2012. Det åstadkoms med det
aktuella förlagslånet i kombination med att nya vinstmedel ackumuleras och att
medlemsinsatser från nya medlemmar används för att förvärva nyemitterade
aktier i bolaget.
Beslutet har föregåtts av en omfattande utredning som har presenterats på ett
20-tal medlemssamrådsmöten. Vid medlemssamråden har de deltagande
kommunerna och landstingen haft en positiv inställning till förslaget och
förväntas teckna sin andel av lånet eller mer.
Föreningen betonar att kapitalökningen inte är föranledd av några inträffade
förluster och inte heller kommer att få användas för att ta större risk i
kreditmarknadsbolaget. Det skall utgöra en buffert som inte får intecknas för
risker som sammanhänger med den normala löpande verksamheten.
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Kapitalförstärkning genom teckning av förlagslån utgivet av Kommuninvest
ekonomisk förening
___
Krokoms kommun har erbjudits att teckna 2,7 mkr av detta förlagslån. Beloppet
motsvarar vår kommuns andel av hela förlagslånet, baserat på vår andel av
föreningens kapital. Det är också möjligt att därutöver teckna sig för ett extra
belopp, utöver denna så kallade pro rata-del. Om några medlemmar väljer att
inte teckna sin del i lånet, kan de medlemmar som tecknat sig för mer än sin
del, få extra tilldelning. På sådana överteckningsdelar utgår en extra ränta på 2
procentenheter.
Räntan på förlagslånet fastställs först efter teckningstidens utgång och har
indikativt angivits till följande nivåer 1 .
Lånedel

Ränta på pro
rata-delen

3

Ränta på
övertecknat och
tilldelat belopp

Indika
tiv
ränta
per
201002-28
3
måna
ders
STIB
OR +
1,22
%
3
måna
ders
STIB
OR +
3,22
%

Räntebasen 3
månaders
STIBOR är
rörlig och
motsvarade
0,48 % per
2010-02-28.
Den
genomsnittliga
månaders
STIBOR-nivån
under
perioden
1990-2009
uppgick till
5,73 %

beräknat på respektive årsgenomsnitt.

1

Räntesatsen på pro rata-delen skall vara rörlig och kopplad till STIBOR, motsvarande en räntesats som med 0,50 %-enheter överstiger räntan
på ett normalt 10-årigt lån med rörlig ränta från bolaget till en kommun eller landsting/region (mätt vid början av förlagslånets löptid). Den definitiva
räntebasmarginalen fixeras i slutet av november 2010. Räntebasmarginalen ändras inte under lånets löptid. För lånedel som tecknats och
tilldelats utöver pro rata-andelen är räntesatsen 2 %-enheter högre än den räntesats som gäller för pro rata-delen.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
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Kapitalförstärkning genom teckning av förlagslån utgivet av Kommuninvest
ekonomisk förening
___
Förlagslån är ett förmånsrättsligt efterställt lån utan säkerhet. Det omfattas inte
av Kommuninvests solidariska borgensåtagande. Räntan på lånet är
fördelaktig, men räntebetalningen kan skjutas upp om låntagaren får
ekonomiska problem. Det aktuella lånet har låg likviditet och får inte utan
föreningens medgivande överlåtas till någon annan än den som är medlem i
föreningen. Lånets formella villkor och en beskrivning av de risker man bör
beakta framgår av bilagda erbjudande.
Det erbjudna förlagslånet kan inte betraktas som en vanlig standardiserad
placeringsform, utan är, när det gäller ändamål och risk mer att jämföra med
insatskapital eller aktiekapital och är mycket långfristigt till sin karaktär. Det är
direkt sammankopplat med kommunens medlemskap i Kommuninvest. Av
dessa skäl förordas att beslutet om att delta i emissionen fattas av
kommunfullmäktige.
Lånets löptid är 30 år. Som framgår av de allmänna villkoren 2 för lånet, kan det
under vissa förutsättningar återbetalas eller återköpas i förtid.
Teckning och betalning
Kommunen kan teckna sig för förlagslånet under perioden 2010-04-06--09-30.
Likviddag för utbetalning av lånevalutan är satt till 2010-11-30.
Teckningsanmälan är bindande.
Övrigt
Deltagandet i förlagslånet är frivilligt. Om kommunen/landstinget avstår från att
delta, erbjuds vår del av lånet till andra medlemmar som vill teckna större
belopp.
Föreningens styrelse har rätt att avbryta emissionen om den befarar att dess
syfte inte kan uppnås. Kommuninvest uppger att det skulle kunna ske om en allt
för stor del av medlemmarna avstår från att delta. Det bedöms som viktigare att
lånet har ett brett stöd hos medlemmarna, än att just den planerade lånesumman inflyter.

2

Allmänna villkor för Kommuninvest ekonomisk förening trettioårigt förlagslån,
avsnitt 4.3.
Justerandes signatur
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Kapitalförstärkning genom teckning av förlagslån utgivet av Kommuninvest
ekonomisk förening
___
Förslag
Föreslås att kommunen skall teckna den erbjudna lånedelen på 2,7 mkr.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2010-05-10
Underlag från Kommuninvest mars 2010
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som är grundförslagets 3 punkter om att
kommunfullmäktige beslutar, att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk
förening, låna ut högst 2,7 miljoner kr på de villkor som framgår av föreningens
erbjudande daterat mars 2010,
Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av utlåningen skall ske genom
ökning av finansiella anläggningstillgångar.
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan
angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt
genomföra denna utlåning med det lånebelopp som slutligt tilldelats kommunen.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
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Innovationsalliansen medfinansiering år 2011 tom 2013
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera huvudprojektägaren ALMI
Mitt AB projekt Innovationsalliansen – en virtuell lärande organisation för
innovationsstödsystemet 2011-01-01 tom 2013-12-31 med högst 15.000
kronor per år eller 0,18 % av den årliga totala offentliga medfinansieringen.

2

Medlen tas från kommunstyrelsens förfogande för projekt.
___

Bakgrund
InnovationsAlliansen är ett projekt för produkt och tjänsteförnyelse. Projektet
har tidigare finansierats av Krokoms kommun med 15.000 kr/år och syftar till
utveckling för innovationer och produktförnyelse i Jämtland och Västernorrlands
län.
Projektet kommer att ha tre delar:
* Samverkan – Innovationsstödsystemet mot en lärande organisation
* Innovationsprocessens säkerställande och effektivitet
* Inkubatorutveckling – konceptutveckling, test av hubbar och scienceparksamverkan
Syften med projektet är att vidareutveckla och säkerställa en stark och
långsiktigt hållbar virtuell samverkansorganisation för aktörer inom
innovationsstödsystemet. Arbetet skall bygga på ett kontinuerligt lärande.
Projektet skall tillvara ta de lärdomar som ingående organisationer tidigare
erhållit och förbättra de brister som finns i systemet. Den innovationsprocess
man arbetar med skall vidareutvecklas och säkerställas mot målet att
innovationer skall få de allra bästa förutsättningar att kommersialiseras.
Projektet skall medverka till hållbara förnyelseåtgärder i regionens företag och
den omgivande stödjande miljön.
Projektet avser att erbjuda målgruppen innovationsrådgivning, stödjande
miljöer, mäkling av kompetens och finansiellt stödjande verktyg genom
Innovationsprocessen i form av innovationsrådgivning och kompetenstillförsel i
samband med utveckling av nya och befintliga produkter och tjänster. Inom
inkubatorssamverkan och utveckling kommer inkubatorsprocessen att prövas
på nya orter ex.vis Åre.
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Innovationsalliansen medfinansiering år 2011 tom 2013
Projektet kommer att bedriva verksamhet i tre definierade delprojekt
* Kartläggning och samverkan mellan aktörer i det regionala
innovationsstödsystemet (där ingår bla näringslivskontor, Peak Innovation mfl)
* Kommersialisering av idéer samt säkerställande av rådgivningsprocessen.
* Utveckling av inkubatorsprocessen vid två inkubatorer.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 7 maj 2010
Finansieringsplan, bilaga 1
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Maria Jacobsson, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, grundförslagets, om att kommunstyrelsen
beslutar att medfinansiera huvudprojektägaren ALMI Mitt AB projekt
Innovationsalliansen – en virtuell lärande organisation för innovationsstödsystemet 2011-01-01 tom 2013-12-31 med högst 15.000 kronor per år eller
0,18 % av den årliga totala offentliga medfinansieringen.
Medlen tas från kommunstyrelsens förfogande för projekt
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

ALMI Personal
ALMI Mitt AB
ALMI FSM
Länsstyrelsen Västernorrland
Länsstyrelsen Jämtland
Härnösands, Kramfors, Sollefteå, Sundsvalls, Timrå,
Ånge, Örnsköldsviks, Bergs, Bräcke, Härjedalens, Ragunda,
Strömsunds, Åre och Östersunds kommuner
MIUN / Åkroken Business Incubator
MIUN / Business Incubator Jämtland
Venture cup Nord

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida 14

18 maj 2010

Ks § 72

Dnr KS 10/131

Igångsättningstillstånd rörande energisparande åtgärder
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar om igångsättningstillstånd för energisparande
åtgärder.

2

Projektet kostnadsberäknas till totalt 1,5 mkr. Projektkostnaden ryms inom
beslutad investeringsram för samhällsbyggnadsnämnden.
______

Bakgrund
Kommunen har som målsättning att både minska energiförbrukningen och även
göra sig oberoende av olja för uppvärmning. Som ett led i denna strävan
planeras en del energisparande åtgärder i kommunens skolor och förskolor
under 2010 till en totalkostnad om cirka 1,5 mkr.
Planerade åtgärder 2010
Ytteråns skola
konvertering av olja/el till värmepump
Bjärkedalens förskola konvertering av elpanna till värmepump
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 20 april 2010
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som är grundförslaget som föreslår
kommunstyrelsen besluta om igångsättningstillstånd för energisparande
åtgärder. Projektet kostnadsberäknas till totalt 1,5 mkr. Projektkostnaden ryms
inom beslutad investeringsram för samhällsbyggnadsnämnden.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida 15

18 maj 2010

Ks § 73

Dnr KS 10/132

Medfinansiering av projektet Etablerings- och immigrationsfrämjande i
Jämtlands län
Kommunstyrelsens beslut
1

Krokoms kommun avstår från medfinansiering i projektet.

2

Tidigare etableringsprojekt har givit för svagt utfall i förhållande till insatta
resurser. Kommunen har för närvarande stora åtaganden i en rad projekt
_____________________________________________________________
Bakgrund
Under perioden januari 2004 t.o.m. december 2006 drev kommunerna i Jämtlands
län gemensamt projektet Midscand Business Network (MBN). MBN utgjorde under
projekttiden också regionala kontaktpunkten till Invest in Sweden Agency (ISA).
Mellan åren 2007 och 2010 har etableringssamverkan drivits vidare av Strömsunds
och Härjedalens kommun i samarbete med Vattenfall Inlandskraft AB,
Länsstyrelsen och Kommunförbundet i Jämtlands län. I det pågående projektet har
verksamheten bedrivits under varumärket Midscand.
Midscand 2008 – 2010
I pågående projekt med Strömsund och Härjedalen har arbetet varit både
investerringsfrämjande och immigrantfrämjande. Hittills ha sex nya företag
etablerats. När företagens planerade investeringar är genomförda genererar det ca
11 – 15 arbetstillfällen. Flera möjliga investeringar kan ske under 2010-2011 som
kan ge många fler arbetstillfällen.
En modell för immigrantfrämjandet har tagits fram och omfattar identifiering av
målgrupp, aktiviteter, urval, organisation, samarbete med inflyttarservice, utveckling
av webb m.m. 15 nya invånare i Strömsund och Härjedalen är resultat av arbetet.
Totalt 500 kontakter har upparbetats.
Underlag för beslut
Projektets namn: Etablerings- och immigrationsfrämjande i Jämtlands län
Syfte: - Att genom samverkan mellan kommunerna attrahera nationella och
internationella investerare att etablera verksamhet i länet och vara länets
kontaktpunkt mot ISA. Ytterligare ett syfte är att aktivt arbeta för att underlätta för
personer med utländsk bakgrund att flytta till länet.
Förväntade effekter:
Fler företag och arbetstillfällen till länets kommuner.
Ökad inflyttning av personer med utländsk bakgrund.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 73 (forts)

Sida 16

18 maj 2010

Dnr KS 10/132

Medfinansiering av projektet Etablerings- och immigrationsfrämjande i
Jämtlands län
Bredare näringsliv som gör det mindre känsligt för konjunktursvängningar.
Tillväxt i befintliga företag genom synergieffekter i form av ökad produktion, ny
produktmix, ökad försäljning mot nya marknader och service.
En mottagarorganisation på länsnivå finns som tar emot förfrågningar från
internationella investerare/företag i samarbete med ISA.
Samarbetet med ISA bidrar till etableringar och arbetstillfällen i hela länet.
Utökade och effektiva nätverk och ett fördjupat samarbete som lägger grunden för
att permanenta verksamheten.
Mätbara mål: - Inflyttning av 170 personer med utländsk bakgrund.
Sammanlagt minst 20 nya etableringar i Jämtlands län under projekttiden, där
minst 5 kommer utomlands ifrån.
200 nya arbetstillfällen tillkommer genom dessa etableringar i ett startskede.
(Direkta arbetstillfällen)
Hälften av dessa arbetstillfällen har tillkommit i befintliga företag i regionen genom
expansion som en följd av insatser i projektet.
Med etablering menas i detta sammanhang nystart av företag, förvärv av företag,
förmedling av större order eller expansionssatsningar.
Målgrupp: - Samtliga kommuner i länet.
Personer med utländsk bakgrund som är intresserade att flytta till länet.
Nationella och internationella företag/investerare som är beredda att etablera hela
eller delar av verksamhet i länet.
Befintliga företag inom de branscher som kommunerna prioriterar.
De huvudsakliga branscherna och länderna är:
Skog- och träindustri, fordonsteknik, tjänsteleverantörer
vindkraft (i samarbete med vindkraftscentrum)
turism och upplevelseindustrin (i samarbete med Peak Innovation)
Prioriterade länder är Holland, Belgien, Tyskland, Norge och Thailand.
Projektägare: Handelskammaren i Mitt Sverige
Tid:
2011-01-01 - - 2013-12-31
Budget:
12 MSEK
Organisation: 4 tjänster

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida 17

18 maj 2010

Ks § 73 (forts)

Dnr KS 10/132

Medfinansiering av projektet Etablerings- och immigrationsfrämjande i
Jämtlands län
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår att Krokoms
kommun avstår från medfinansiering i projektet. Tidigare etableringsprojekt har
givit för svagt utfall i förhållande till insatta resurser. Kommunen har för
närvarande stora åtaganden i en rad projekt.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Kommunerna i Berg, Bräcke, Härjedalen, Ragunda, Strömsund, Åre,
Östersund
Länsstyrelsen i Jämtlands län

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida 18

18 maj 2010

Ks § 74

Dnr KS 10/133

Revidering av barnomsorgstaxa
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar revidera barnomsorgstaxan enligt förslag.

2

Den nya taxan gäller från och med 1 augusti 2010.
____

Bakgrund
Kommunernas skyldighet att anordna allmän förskola kommer att utökas och
gälla alla barn från tre års ålder. Därmed får fler barn tillgång till en avgiftsfri
förskola. Den ska organiseras på samma sätt som allmän förskola för fyra- och
femåringar som infördes den 1 januari 2003.
För de barn som redan finns i förskolan innebär det att vistelsen ska vara
avgiftsfri även för dessa barn under 15 timmar i veckan eller 525 timmar om
året från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Vid debiteringen av
avgiften ska det klart framgå att den är reducerad med 3 timmar per dag eller
15 timmar per vecka.
Krokoms kommun tillämpar skolbarnomsorgstaxan som reducerad avgift för
fyra- och femåringar vilket också kommer att gälla treåringar.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 12 mars 2010
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 23 mars 2010
Barn- och utbildningsnämnden 13 april 2010
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
besluta att revidera barnomsorgstaxan enligt förslag. Den nya taxan gäller från
och med 1 augusti 2010.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida 19

18 maj 2010

Ks § 75

Dnr KS 09/181

Personalförsörjningsplan 2010 – 2012
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till personalförsörjningsplan
med insatser, enligt avsnitt 7, inklusive ändring om finansiering i punkten 2
och tillägg av punkten 5.

2

Kommunstyrelsen beslutar att, vid budgetberedningen våren 2011, ta
ställning till finansiering av personalförsörjningsplanen för 2012 och 2013.

3

Kommunstyrelsen beslutar att åtgärderna i personalförsörjningsplanen ska
följas upp i samband med kommunens årliga bokslut.

4

Kommunstyrelsen beslutar att revidering av personalförsörjningsplanen
med nulägesbeskrivning samt framtida personalbehov och framtida
förutsättningar ska genomföras vart tredje år. Inventeringen ska bygga på
tidsperspektivet tre, fem respektive tio år framåt.

5

Kommunstyrelsen beslutar att kommunchef och personalchef redovisar
förslag till ”Tidsbegränsade chefsförordnanden” samt utvärdering av det
innan beslut om inrättande tas.
______________

Bakgrund
Personalförsörjning är en viktig strategisk fråga för Krokoms kommun.
Kommunens verksamheter är beroende av kompetent personal för att kunna ge
en bra service till kommunmedborgarna. Utifrån en generationsväxling med
betydande pensionsavgångar under de närmaste åren står Krokoms kommun
liksom övriga kommuner inför omfattande behov av nyrekryteringar.
En partssammansatt grupp med representation från förvaltningarna samt
fackliga organisationer har tillsammans med personalenheten genomfört ett
personalförsörjningsprojekt. Syftet med detta arbete är att identifiera kommande
personalbehov genom att belysa nuläge samt vilka faktorer som kan komma att
påverka verksamheternas framtida personalbehov. I planen beskrivs en strategi
med målsättningar samt vilka åtgärder som kommunen föreslås satsa på för att
säkra kommande personalförsörjningsbehov.
I personalförsörjningsplanen föreslås insatser avseende den interna respektive
den externa marknadsföringen, anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetens
samt ledarskap.
Åtgärderna i personalförsörjningsplanen ska följas upp i samband med
kommunens årliga bokslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 75 (forts)

Sida 20

18 maj 2010

Dnr KS 09/181

Personalförsörjningsplan 2010 – 2012
Revidering av personalförsörjningsplanen med nulägesbeskrivning samt
framtida personalbehov och framtida förutsättningar ska genomföras vart tredje
år. Inventeringen ska bygga på tidsperspektivet tre, fem respektive tio år framåt.
För att genomföra olika insatser i enlighet med personalförsörjningsplanen
behöver personalprogrammet utökas med 350 tkr 2011 samt ytterligare 150 tkr
2012.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 11 maj 2010 ”Personalförsörjningsplan 2010 – 2012”
Förhandlingar enligt 11 § MBL om förslag till personalförsörjningsplan 2010 2012 genomförs den 12 maj 2010. Protokoll bifogas.
Personalförsörjningsplan 2010 – 2012 enligt den partssammansatta gruppens
förslag.
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, vill i ändringsyrkande att texten i punkten 2 byts ut till;
Kommunstyrelsen beslutar att vid budgetberedningen våren 2011 ta ställning till
finansiering av personalförsörjningsplanen för 2012 och 2013.
Maria Söderberg, C, vill i tilläggsyrkande att en punkt 5 läggs till om att;
kommunchef och personalchef redovisar förslag till ”Tidsbegränsade
chefsförordnanden” samt utvärdering av det innan beslut om inrättande tas.
Yttrar sig gör också Maria Jacobsson, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut samt ett ändringsyrkande i punkten 2 och tillägg
med en punkt 5.
Ordförande kommer ställa proposition på grundförslaget tillsammans med
ändringsyrkandet i punkten 2 samt tillägg med en punkt 5.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget tillsammans med ändringsyrkandet i punkten
2 samt tillägg med en punkt 5 finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
det.
_____
Kopia
Gunilla Sundqvist, personalchef
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida 21

18 maj 2010

Ks § 76

Dnr KS 10/125

Revidering av fullmäktiges arbetsordning
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner förslag till revideringar i fullmäktiges
arbetsordning.

2
Ordet ”lokalradio” byts ut till ”närradio” i §§ 7 och 11.
______________________________________________________
Bakgrund
I fullmäktiges arbetsordning föreslås en del revideringar. Dessa framgår i kursiv
stil.
I § 7 finns en ny mening om att fullmäktiges sammanträden direktsänds i
Lokalradio.
I § 13 finns ändring om att handlingar ska tillställas varje ledamot och ersättare
senast två helger före sammanträdet. Innan stod det att handlingar ska vara
ledamot och ersättare tillhanda två helger innan sammanträdet.
I § 22 finns en helt ny mening, stycke två, som säger att ”Dialog med
revisorerna ska finnas med som en stående punkt på fullmäktiges
föredragningslista”.
Ett tillägg under § 34, under medborgarförslag i femte stycket, är att ett
medborgarförslag som lämnas på fullmäktiges möte ska lämnas innan mötet
börjar.
I § 35, under rubriken Allmänhetens frågestund, är tillagt i första meningen,
första stycket ”till fullmäktiges ledamöter”. Sista meningen i samma stycke är
ny. Andra och tredje stycket är helt nya.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 11 maj 2010
Fullmäktiges arbetsordning, reviderat
Yrkanden/förslag
Elisabeth Friberg, C, vill i ändringsyrkande att ”lokalradio” byts ut till ”närradio” i
§§ 7 och 11.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V och Owen Laws, Mp.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 76 (forts)

Sida 22

18 maj 2010

Dnr KS 10/125

Revidering av fullmäktiges arbetsordning
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut samt ett ändringsyrkande.
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget, om att föreslå
fullmäktige godkänna förslag till ändringar och tillägg i arbetsordningen,
tillsammans med ändringsyrkandet om att byta ut ”lokalradio” mot ”närradio”.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget tillsammans med ändringsyrkandet finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida 23

18 maj 2010

Ks § 77

Dnr KS 10/089

Motorkollo, kompletterande ansökan i ett projekt för att stärka, utbilda och
sammanföra ungdom i glesbygd
___
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beviljar ytterligare 39.600 kronor till Motorkollo för att
täcka boendekostnader för deltagare och ledare.

2

Finansiering sker ur kommunstyrelsens förfogandeanslag 2010 med
39.600 kronor.

3

Ekonomisk redovisning lämnas in efter genomfört läger.
____

Bakgrund
Med Motorkollo som utgångspunkt vill projektet kommunicera och samarbeta
med ungdomar som annars sällan får särskilt mycket uppmärksamhet från
vuxna. Projektets tre ledord är identitet, självkänsla och delaktighet. Att stärka
självkänslan och identiteten hos ungdomar i glesbygdsområden och att hjälpa
dem att själva bli mer delaktiga i samhället, på dras egna villkor.
Folkrace är en folklig, familjär sport med upptagningsområde över hela landet
och alla samhällsskikt. I Jämtland/Härjedalen finns banor i Krokom, Offerdal,
Föllinge, Svenstavik, Hede och Östersund. Vintertid körs det även på is i
Strömsund. Sporten har funnits i Sverige sedan 1982 och har ett stort antal
utövare i alla åldrar av båda könen.
Projektet kommer att ägas av Krokoms motorklubb i samverkan med
Studieförbundet Vuxenskolan och Krokoms kommun. Tid för projektet är i juni,
efter skolavslutning. Projektet planeras även genomföras i Bergs kommun.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 5 maj 2010
Bidragsansökan från Krokoms MK ”Motorkollo”
Kommunstyrelsen 7 april 2010
Ny verksamhetsbudget
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, vill i tilläggsyrkande att en punkt 3 läggs till om att
ekonomisk redovisning lämnas in efter genomfört läger.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 77 (forts)

Sida 24

18 maj 2010

Dnr KS 10/089

Motorkollo, kompletterande ansökan i ett projekt för att stärka, utbilda och
sammanföra ungdom i glesbygd
___
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
beviljar ytterligare 39.600 kronor till Motorkollo för att täcka boendekostnader för
deltagare och ledare. Finansiering sker ur kommunstyrelsens förfogandeanslag
2010 med 39.600 kronor. Det har också kommit ett tilläggsyrkande om en
punkt 3 som säger att ekonomisk redovisning ska lämnas efter genomfört läger.
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget tillsammans med
tilläggsyrkandet.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget tillsammans med tilläggsyrkandet finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Krokoms MK
Studieförbundet Vuxenskolan
Mårten Suorra, idrottssamordnare
Louise Öhnstedt, samordnare i ung kultur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida 25

18 maj 2010

Ks § 78

Dnr KS 09/139

Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att införa lag om valfrihetssystem-LOV.

2

Socialnämnden uppdras att upprätta och godkänna förfrågningsunderlag
inom hemtjänsten.
____

Bakgrund
Återremiss av ärendet begärdes vid kommunfullmätiges sammanträde
den 28 april 2010 för ytterligare utredning.
Lagen om valfrihetssystem, LOV, gäller från 1 januari 2009 och öppnar nya
möjligheter för brukare, kommuner och utförare att förändra och utveckla
äldreomsorgen. LOV utgår från regeringens vilja att stärka individers rätt till
självbestämmande. Lagens syfte är att öka kvalitet och effektivitet samt
möjliggöra nytänkande och mångfald genom att utveckla en fungerande
konkurrenssituation. Det är viktigt att erbjuda ökade möjligheter för små
leverantörer och kvinnors företagande.
Valfrihet kan innebära att brukaren ska ha möjlighet att välja mellan flera
utförare. Ersättningssystemet i LOV är uppbyggt så att individen har makt
över vem som ska få utföra arbetet och därmed få betalt. Vill eller kan inte
brukaren välja så väljer kommunen en utförare åt brukaren. Även om det
kan ta tid för företag att etablera sig och att det inledningsvis kan finnas få
företag som erbjuder tjänster så innebär det ändå att reella val finns. Ju
fler företag som finns desto större valmöjlighet. Om endast egen regi,
kommunens arbetsorganisation finns, saknas valmöjlighet i denna mening.
En utmaning för kommunen är att i framtiden rekrytera personal
till sina kärnverksamheter. En ökad mångfald av olika arbetsgivare inom
såväl offentlig, privat som kooperativ regi kan leda till att arbetet och
villkor för personalen utvecklas med ökad attraktivitet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 78 (forts)

Sida 26

18 maj 2010

Dnr KS 09/139

Valfrihet inom hemtjänsten i Krokoms kommun
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget om att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att införa lag om valfrihetssystem-LOV.
Socialnämnden uppdras att upprätta och godkänna förfrågningsunderlag inom
hemtjänsten.
Christer Toft, S, yrkar avslag på grundförslaget.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till Christer Tofts, S, avslagsyrkande.
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut och det är bifall till grundförslaget samt avslag till
detsamma.
Ordförande kommer att ställa dessa förslag mot varandra.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget bifall mot avslag finner ordförande att
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige bifalla grundförslaget.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 17 maj 2010
Socialförvaltningen svar på frågor 10 maj 2010
Kommunfullmäktige 28 april 2010
Kommunala handikapprådet 1 mars 2010
Socialnämndens sammanträdesprotokoll 25 februari 2010 inkl reservation
Socialnämndens sammanträdesprotokoll 23 februari 2010
Kommunala pensionärsrådet 16 februari 2010
MBL protokoll 16 februari 2010
Rapport Valfrihet inom hemtjänsten 11 februari 2010
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för
egna yrkanden.
_____
Kopia
Justerandes signatur

Kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida 27

18 maj 2010

Ks § 79

Dnr KS 10/134

Kulturpolicy för Jämtlands län
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner kulturpolicy för Jämtlands län.

Bakgrund
År 2002 antogs det övergripande styrdokumentet, Kulturprogram för Jämtlands län,
av samtliga kommuner i länet. Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur har
från landstingsfullmäktige fått uppdraget att revidera programmet i samverkan med
Kultur Z och Länskulturen. Under 2009 gick den reviderade utgåvan av
kulturprogrammet på remiss till samtliga kommuner. Remissvar inkom från
Östersund, Strömsund, Åre, Krokom, Härjedalen och Bräcke. Remissutgåvan har
även varit synlig på Länskulturens hemsida vilket resulterade i yttranden från den
regionala hembygdsrörelsen, Heimbygda samt Jamtli.
I slutversionen har hänsyn tagits till alla yttranden samt till den nationella
Kulturutredningens slutbetänkande. Det nya programmet ska snarare betraktas
som en policy än som ett program. Skälet är att den drar upp riktlinjer för
kulturpolitiken i Jämtlands län som bör vara vägledande för lokala och regionala
handlings- och verksamhetsplaner på kulturområdet. Policyn innehåller
inriktningsmål för länets kulturpolitik och ska årligen följas upp av Kultur Z.
Regionala Rådet har informerats om de viktigaste förändringarna i policyn och
Beredningen för folkhälsa, livsmiljö och kultur samt Kultur Z har fastställt
beslutsunderlag.
Beslutsprocess enligt nedanstående tidplan.
3 feb

Beredningen fastställer reviderad remissutgåva och lämnar
öppet för Kultur-Z att göra sista minuten-ändringar
15 feb
Kultur-Z fastställer beslutsunderlag
16 mars Utskick med missivskrivelse för beslut i samtliga
kommunfullmäktige
1-2 juni
Landstingsstyrelsen beslutar
22-23 juni Landstingsfullmäktige beslutar
Underlag för beslut
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 27 april 2010 § 31
Kommunstyrelsen 10 november 2009, § 139.
Barn- och utbildningsnämnden den 13 oktober 2009, § 77.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 22 september 2009,
§ 52.
Revidering av kulturprogram för Jämtlands län, daterat 15 juni 2009.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida 28

18 maj 2010

Ks § 79 (forts)

Dnr KS 10/134

Kulturpolicy för Jämtlands län
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V och Stefan Wikén, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår fullmäktige
godkänna kulturpolicy för Jämtlands län.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida 29

18 maj 2010

Ks § 80

Dnr KS 09/209

Svar på brev från Synskadades Riksförbund
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen lämnar svar enligt förslag från socialnämnden,
§ 40/2010.
____

Bakgrund
Synskadades Riksförbund i Jämtlands län begär i skrivelse till kommunstyrelsen
att synskadade ska få tillgång till en kostnadsfri kommunal, flexibel och
personlig service för att kunna leva ett oberoende och självständigt liv.
Socialnämnden har på remiss från kommunstyrelsens presidium lämnat
kommentarer till ärendet.
Underlag för beslut
Brev från Synskadades Riksförbund sept 2009
Yttrande från socialnämnden 12-13 april 2010
Tjänsteutlåtande 11 maj 2010
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
svarar enligt socialnämndens förslag.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Synskadades Riksförbund plus svar från socialnämnden
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida 30

18 maj 2010

Ks § 81

Dnr KS 10/083

Tillägg i policy för beredning av bygdemedel
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige fastställer föreslagen policy för kommunens beredning
av bygdemedelsärenden.
_____

Bakgrund
Kommunstyrelsen behandlade vid möte den 24 mars 2010 förslag om tillägg i
policy för kommunens beredning av bygdemedelsärenden. Vissa revideringar
föreslogs.
Nu har policydokumentet omarbetats på kommunstyrelsens uppdrag efter
gjorda revideringar.
Underlag för beslut
Ks protokoll 24 mars 2010, § 29
Förslag till policydokument 10 maj 2010
Tjänsteutlåtande 11 maj 2010
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige
fastställa föreslagen policy för kommunens beredning av bygdemedelsärenden.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida 31

18 maj 2010

Ks § 82

Dnr KS 10/135

Särskilda medel till Änge skola.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

2
3
4
5

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att av redovisade
435.103 kronor får 400.000 kronor användas till grundskoleeleverna vid
Änge skola för att främja deras möjligheter till en god grundskoleutbildning.
Medlen föreslås användas fördelat över en tioårsperiod.
Reglemente antas som beskriver hur och till vad pengarna får användas.
Fullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att förvalta medlen i
enlighet med bestämmelser i reglemente för särskilda medel Änge skola.
Elevråd och personal ska vara med och fatta beslut i utdelning av
pengarna.
____

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 1977 bemyndiga
kommunstyrelsen att föranstalta om expropriation av ca 3 ha mark från
fastigheten Ede 1:10 i Änge för bostadsbyggnation. Enligt dom i
fastighetsdomstolen den 1 juli 1980 medgavs kommunen tillträde till fastigheten.
I augusti 1980 nedsatte kommunen expropriationsersättning för fastigheten
motsvarande 106.500 kronor hos länsstyrelsen (enligt Lag 1927:56, § 1)
eftersom f d fastighetsägaren inte ville ta emot ersättningen från kommunen.
Enligt samma lag, § 7, gäller att om det nedsatta beloppet fortfarande är
innestående tio år efter nedsättningen och det inte finns anledning att anta att
frågan om rätten till beloppet är beroende på prövning, får den som betalat in
beloppet (i detta fall Krokoms kommun) lyfta det. Om detta inte sker tillfaller
beloppet staten. Under tiden pengarna är nedsatta hos länsstyrelsen är de
placerade på räntebärande konto.
Någon bevakning från kommunens sida av nedsatt belopp genomfördes inte. I
brev den 8 augusti 2001, från företrädare i ett företag, informerades kommunen
strax före preskription om att en utestående fordran på drygt 500.000 kronor
fanns, men inte med angivelse var fordran fanns. Samtidigt begärdes ett
konsultarvode motsvarande 25 % av influtet belopp.
På rekvisition från kommunen utbetalades nedsatt, ej avhämtad
expropriationsersättning, 553.878 kronor (inklusive ränta) till kommunen i
december 2001. Kommunstyrelsens beslut den 4 april 2002 godkände
utbetalning av ersättning med 138.469 kronor, motsvarande 25 % av
återbetalda expropriationsmedel och att resterande medel återfördes till
kommunstyrelsens förfogandeanslag att disponeras för eventuell uppgörelse
med f d markägaren under 2002. Slutlig uppgörelse med företrädaren för
företaget blev 20 % av expropriationsmedlen, 110.775 kronor.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 82 (forts)

Sida 32

18 maj 2010

Dnr KS 10/135

Särskilda medel till Änge skola.
Under 2002 togs fortlöpande kontakter med f d markägaren.
Kommunchefen besökte vid flera tillfällen under året f d fastighetsägaren för en
eventuell uppgörelse. Samtalen gällde resterande expropriationsmedel,
ersättning för tidigare stängsel samt återförande av viss mark. En
fastighetsreglering föreslogs och lantmäteriet samt personal från
samhällsbyggnadsförvaltningen besökte f d fastighetsägaren i syfte att denne
skulle ansöka om fastighetsreglering för återförande av ca 0,5 hektar. F d
fastighetsägaren ville inte skriva under vare sig fastighetsreglering eller
överenskommelse att ta emot resterande expropriationsmedel och ersättning
för stängsel. Kommunen kontaktade jurist som talade med f d fastighetsägaren
om påskrifterna och skriftligt underrättade honom om vad som muntligen sagts
dem emellan.
435.103 kronor (expropriationsersättning 553.878 kronor efter avdraget konsultarvode 110.775 kronor och advokatarvode 8.000 kronor) har efter 2002
redovisats som kortfristig skuld i kommunens redovisning.
Medlen föreslås komma grundskoleeleverna vid Änge skola till del. Användning
bör fördelas över ett antal år och förtydligas i ett särskilt reglemente.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 4 maj 2010
Reglemente för särskilda medel Änge skola
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, vill i tilläggsyrkande att elevråd och personal ska vara med
och fatta beslut i utdelning av pengarna.
Yttrar sig gör också Maria Jacobsson, S, Judith Hult, S, Rolf Lilja, S, Jörgen
Blom, V och Göte W Swén, M.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att av redovisade 435.103 kronor får 400.000 kronor
användas till grundskoleeleverna vid Änge skola för att främja deras möjligheter
till en god grundskoleutbildning. Medlen föreslås användas fördelat över en
tioårsperiod. Reglemente antas som beskriver hur och till vad pengarna får
användas. Fullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att förvalta
medlen i enlighet med bestämmelser i reglemente för särskilda medel Änge
skola.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida 33

18 maj 2010

Ks § 82 (forts)

Dnr KS 10/135

Särskilda medel till Änge skola.
Det finns också ett tilläggsyrkande som föreslår att elevråd och personal ska
vara med och fatta beslut i utdelning av pengarna.
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslaget tillsammans med
tilläggsyrkandet.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget tillsammans med tilläggsyrkandet finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 83

Sida 34

18 maj 2010

Dnr KS 10/062

Fördelning av bygdemedel 2010, allmänna delen
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen godkänner nedanstående förslag till beviljande samt
avslag till bygdemedel.
_______________________________________________________________
Förslag till beslut
Presidiet tillstyrker beviljande av bygdemedel för allmänna ändamål enligt
följande:
OMRÅDE 1, allmänna
Sökande
430-10
Hotagens snöskoterklubb
c/o ordf Einar Nilsson
518-10
Laxsjö IF
c/o ordf Jonas Johansson

Ändamål

Belopp

Anskaffa snöskoter och sladd 130 000
Sladd
30 000

Anlägga skidlekplats

520-10
Föreningen Rörvattnets gamla Uppföra förråd med toa
skola, c/o ordf Nils-Erik Pålsson

17 000

84 000
60 000

530-10
Valsjöbyns byalag
c/o ordf Krister Andersson

Anskaffa luftvärmepumpar 49 800
till Föreningshuset Varglyan

844-10
Hotagens jaktskytteklubb
c/o ordf Arne Johansson

Anskaffa elverk till skjutbanan i Häggsjövik

858-10
Föllinge motorklubb
c/o kassör Solweig Jonsson

Anskaffa snöskoter och led- 100 000
sladd (ytterligare bidrag)
30 000

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

52 875
50 000

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 83 (forts)

Sida 35

18 maj 2010

Dnr KS 10/062

Fördelning av bygdemedel 2010, allmänna delen
OMRÅDE 1, allmänna (forts)
Sökande
863-10
Föllinge IK
c/o kassör Solweig Jonsson
867-10
Föllinge Alliansen
c/o ordf Tage Jonsson

868-10
Föllinge IK
c/o kassör Solweig Jonsson

889-10
Krokoms SnöskoterAllians
c/o kassör Sture Hernerud

938-10
Rötvikens byalag
c/o ordf Kerstin Jonasson

Ändamål
Upprusta toalettutrymmen
på Edevallens idrottsplats

Belopp
8 750

Färdigställa parkeringen vid 112 000
allaktivitetshallen i Föllinge
(ytterligare bidrag)
Angöring för skolbarnen ordnas

Anskaffa snöskoter och
332 500
sladd samt utöka elljusspåret
Sladd, elljusspår 50 000

Upprusta skoterleder, mm
(ytterligare bidrag)

416 625/3=
138 875
60 000

Upprusta bygdegården
107 700
i Rötviken (ytterligare
94 339
bidrag)
_____________________________________
2 871 843
Förslag summa 561 889

OMRÅDE 2, allmänna
Sökande
15489-09
Nolasjöns byalag
c/o Sven Mixter
213-10
Trången-Fiskvikens byalag
c/o ordf David Moverare

Justerandes signatur

Ändamål
Byta armaturer i vägbelysningen i Nolasjön

Belopp
45 000

Anlägga väg, byta armaturer 83 000
i vägbelysningen på väg ner
mot Landösjön, mm
Vägbelysning
41 000
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 83 (forts)

Sida 36

18 maj 2010

Dnr KS 10/062

Fördelning av bygdemedel 2010, allmänna delen
OMRÅDE 2, allmänna (forts)
Sökande
522-10
Offerdals IF
c/o ordf Erik Olsson
526-10
Offerdals IF
c/o ordf Erik Olsson
528-10
Offerdals motorklubb
c/o ordf Christer Persson

Ändamål

Belopp

Anskaffa ljudanläggning

18 000

Ställa i ordning sjumanna
gräsplan

93 000
43 000

Upprusta motorstadion i
Rise, ytterligare bidrag
(uppföra verkstadslokal)

400 000
200 000

582-10
Kaxås bygdegårdsförening
c/o Kjell Söderström

Upprusta Kaxås bygdegård
(ytterligare bidrag)

77 000

645-10
Nolasjöns byalag och
Trångens byalag
c/o Anki Andersson

Gräva för bredband i
Enarsvedjan-Trången med
omnejd

345 000
170 000

Upprusta bygdegården,
ytterligare bidrag (takbelysning)

37 000
30 000

655-10
Rise-Tulleråsens byalag
c/o ordf Kerstin Söderberg

657-10
Tulleråsens väglysförening och Upprusta vägbelysningen i
Rise-Tulleråsens byalag
Tulleråsen
c/o Kerstin Söderberg
730-10
Tångeråsen/Gärde byalag
c/o ordf Roger Jönsson

Justerandes signatur

Uppföra byggnad för dass
samt behandla timmerstomme på huset vid
hällristningarna

Utdragsbestyrkande

142 500
72 000

83 125
50 000

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 83 (forts)

Sida 37

18 maj 2010

Dnr KS 10/062

Fördelning av bygdemedel 2010, allmänna delen
OMRÅDE 2, allmänna (forts)
Sökande
Ändamål
836-10
Aspås ungdomsskytteförening Anskaffa pressluftgevär,
c/o ordf Kenneth Andersson
vapenskåp, miljökulfång,
och förvaring av skytteutrustning
871-10
Kaxås byalag
c/o Kjell Söderström

877-10
Änge vägförening
c/o ordf Gunnar Häggkvist

Belopp
60 000

Uppföra förråd vid Åflo 3:62
samt anskaffa inventarier till
Åflohammars camping

32 919

Byta gatubelysningsskåp
för vägbelysningen i Änge
samhälle

68 750
35 000

880-10
Tångeråsens bygdegårdsfören Upprusta bygdegården i
c/o ordf Jenni Andersson
Tångeråsen (nödutgång
Tångeråsen 210
och spisvakter)
881-10
Tångeråsens bygdegårdsfören Anskaffa stolar till bygdec/o ordf Jenni Andersson
gården i Tångeråsen

51 875

72 816
32 000

887-10
Krokomsbygdens kulturella
radioförening

Anskaffa utrustning till
Radio Krokom

889-10
Krokoms SnöskoterAllians
c/o kassör Sture Hernerud

Upprusta skoterleder, mm
(ytterligare bidrag)

416 625/3=
138 875
50 000

890-10
Bredbyns byalag
c/o sekr Rose-Marie Rask

Anordna brygga vid badplatsen i Bredbyn

103 000
80 000

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

46 475

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 83 (forts)

Sida 38

18 maj 2010

Dnr KS 10/062

Fördelning av bygdemedel 2010, allmänna delen
OMRÅDE 2, allmänna (forts)
Sökande
933-10
Almåsa alpina klubb
c/o Anneli Åman
972-10
Kaxås bygdegårdsförening
c/o Kjell Söderström

Ändamål

Belopp

Införskaffa säkerhets- och
snabbnät

100 900
50 000

Anskaffa kaffebryggare och 25 200
dukar
19 734
____________________________________
4 303 724
Förslag summa:
1 204 003

OMRÅDE 3, allmänna
Sökande
431-10
Alsensjönssnöskoterklubb
c/o ordf Karl-Göran Olofsson

Ändamål

Införskaffa snöskoter, sladd 124 000
och material till broar
Sladd 30 000

573-10
Föllinge Krokom brukshundDränera runt träningsplanen
klubb, c/o ordf Catrin Haglund
773-10
Rödöns sportklubb
c/o Richard Landén
838-10
Ås ryttarförening
c/o ordf Arne Wiktorsson

875-10
Ås IF
c/o ordf Håkan Nilsson

Justerandes signatur

Belopp

20 000

Anskaffa snöskoter och
161 000
spåsläde/vält
Spårsläde 30 000

Förbättra ridanläggningen i
Ås, ytterligare bidrag (belysning till ridhuset)

77 500
65 186

Förbättra idrottsplatsen
Hovängen i Ås (ytterligare
bidrag)

125 000
50 000

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 83 (forts)

Sida 39

18 maj 2010

Dnr KS 10/062

Fördelning av bygdemedel 2010, allmänna delen
OMRÅDE 3, allmänna (forts)
Sökande
889-10
Krokoms SnöskoterAllians
c/o kassör Sture Hernerud

Upprusta skoterleder, mm
(ytterligare bidrag)

925-10
Ytteråns hembygdsförening
c/o kassör Stefan Fax

Upprusta hembygdsgårdens
café

934-10
Föreningen Ås Föreningshus
c/o ordf Örjan Lundqvist

Ändamål

Belopp
416 625/3=
138 875
50 000

99 500
80 000

Upprusta Föreningshuset i Ås
75 000
(anskaffa värmepumpar,
slipa golv) Luftvärmepumpar 53 000
______________________________________
2 648 938
Förslag summa
378 186

Presidiet avstyrker bygdemedel till nedanstående resterande ansökningar med
hänvisning till medelsbrist.
OMRÅDE 1, allmänna
Ändamål
Belopp
Sökande
32-10
Laxvikens bygdegårdsförening Upprusta bygdegården i
100 000
c/o ordf Bengt Isaksson
Laxviken (ytterligare bidrag)
356-10
Valsjöbyns Vatten samfällighetsförening
c/o ordf Torsten Brännmark
365-10
Turistföreningen Gränslauta
c/o Örjan Sedin

Justerandes signatur

Förbättra vattenförsörjningen 165 000
i Valsjöbyn

Investeringar i interreg. projek200 000
tet ”Lärande kulturhistoria
Austrått Klintaberg” (ytterligare
bidrag)
Eget ärende parallellt med bygdemedel
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 83 (forts)

Sida 40

18 maj 2010

Dnr KS 10/062

Fördelning av bygdemedel 2010, allmänna delen
OMRÅDE 1, allmänna (forts)
Sökande
519-10
Laxsjö IF
c/o ordf Jonas Johansson

Ändamål

Belopp

Anskaffa snöskoter

120 000

529-10
Forsåsens byalag
c/o Gunnar Agerwärn

Upprusta f d skolan i
Forsåsen (måla)

30 000

578-10
Vallruns byamän
c/o kassör L G Johansson

Upprusta Vallruns gamla
skola

34 490

589-10
Häggsjöviks byalag
c/o ordf Egon Arnsäter

Anskaffa bakugn samt byta 117 125
armaturer i vägbelysningen
i Häggsjövik

646-10
Ålviken-Lövhöjden byalag
c/o ordf Bengt Torstensson

Upprusta bryggan i Ålviken
46 500
Flyttas till näringslivsfonden

651-10
Väglyseföreningen
c/o ordf Kjell Persson

Byta armaturer i vägbelysningen i Gravbränna

653-10
Gunnarvattnets byggnadsfören Upprusta vägbelysningen i
c/o ordf Tomas Nilsson
Gunnarvattnets by
851-10
Flykälens byalag
c/o ordf Bo Ottosson

Justerandes signatur

144 725

Anordna handikapptoaletter 175 000

854-10
Jägareförbundet Mitt Norrland Anskaffa skjutsimulator att
c/o Göte Grubb
placeras i kommunen
860-10
Lillholmsjö byförening
c/o ordf Rune Jönsson

206 740

Byta armaturer i vägbelysningen i Lillholmsjö
Utdragsbestyrkande

190 000/3=
63 333

80 000

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 83 (forts)

Sida 41

18 maj 2010

Dnr KS 10/062

Fördelning av bygdemedel 2010, allmänna delen
OMRÅDE 1, allmänna (forts)
Sökande
866-10
Föllinge hembygdsförening
c/o kassör Solweig Jonsson

Ändamål

Upprusta vägen till Föllinge 109 000
hembygdsgård samt infarten
från hembygdsgården (ytterligare bidrag)

869-10
Tuvattnets bygdegårdsförening Upprusta gamla skolan i
c/o ordf Arne Nilsson
Tuvattnet (måla)
936-10
Föllinge hemslöjdsförening
c/o ordf Marianne Hallsten

Belopp

26 000

Upprusta föreningens lokal 100 000
Flyttas till näringslivsfonden

OMRÅDE 2, allmänna
Ändamål
Sökande
349-10
Änge vägförening/Änge byalag Gräva för utbyggnad av
c/o Gunnar Häggkvist
bredband i Änge-området

Belopp
292 500

521-10
Offerdals IF
c/o ordf Erik Olsson

Införskaffa traktor

527-10
Offerdals IF
c/o ordf Erik Olsson

Anskaffa datautrustning, mm 20 000

572-10
Aspås ungdomsskytteförening Anskaffa högtrycksc/o ordf Kenneth Andersson
kompressor

150 000

28 000

647-10
Ede byalag/väglyseförening
c/o ordf Bo-Lennart Eriksson

Gräva för bredband i Ede by 170 000
med omnejd

649-10
Bångåsbygdens byalag
c/o kassör Sven Bäckebjörk

Byta armaturer i vägbelysningen i Bångåsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

112 000

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 83 (forts)

Sida 42

18 maj 2010

Dnr KS 10/062

Fördelning av bygdemedel 2010, allmänna delen
OMRÅDE 2, allmänna (forts)
Sökande
650-10
Bångåsbygdens byalag
c/o kassör Sven Bäckebjörk
846-10
Stavre byalag
c/o ordf Kjell Eriksson

Ändamål

Upprusta Bångåsens f d
116 550
skola, ytterligare bidrag (måla)

Gräva för bredband i Stavre

854-10
Jägareförbundet Mitt Norrland Anskaffa skjutsimulator att
c/o Göte Grubb
placeras i kommunen
855-10
Oldens byalag
c/o ordf Tina Svensson
873-10
Kaxås byalag
c/o Kjell Söderström

874-10
Käloms byalag
c/o ordf Carl-Göran Palmqvist

876-10
Landöns byalag
c/o ordf Magnhild Nilsson

888-10
Aspås heimbygdsförening
c/o ordf Tommy Törnqvist

931-10
Almåsa alpina klubb
c/o Anneli Åman

Justerandes signatur

Belopp

85 000

190 000/3=
63 334

Upprusta bakstugan i
Byhusets källarvåning

132 500

Gräva för bredband inom
Kaxås-Åflo-Vägen-ÖnetStocke

475 000

Ställa i ordning omklädnings- 220 000
utrymmen med toalett och
dusch i bygdegården

Gräva för bredband inom
Landön, Långan och
Kittelberget

360 000

Upprusta hembygdsgården
Holgers i Aspås, ytterligare
bidrag (upprusta härbre)

18 500

Anskaffa headset till tidtagning

15 474

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 43

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 83 (forts)

18 maj 2010

Dnr KS 10/062

Fördelning av bygdemedel 2010, allmänna delen
OMRÅDE 3, allmänna
Sökande
Ändamål
10844-09
Rödöbygdens väglyseförening Anordna vägbelysning i
c/o kassör Per Johan Skoglund Häste och Kvastrike

Belopp
300 000

211-10
Alsenbygdens kör o ridklubb
c/o ordf Karin Wallén

Anskaffa hindermaterial samt
dörr till hinderförråd, mm

38 000

429-10
Näldens bygdegårdsförening
c/o ordf Clas Boström

Upprusta Näldens bygdegård
(ytterligare bidrag)

586 800

576-10
Föllinge Krokom brukshundAnskaffa och reparera hinder 41 290
klubb, c/o ordf Catrin Haglund
583-10
Åse Trång byalag
c/o ordf Gösta Håkansson
584-10
Näldens båtklubb
c/o ordf Örjan Tengerström
642-10
Krokoms byförening
c/o ordf Arne Ängehov

Anordna badplats vid Alsensjöns södra sida

60 250

Införskaffa bommar, mm

23 050

Sätta upp välkomstskyltar i
Krokoms samhälle

68 000

643-10
Krokoms motorklubb
Installera kompressor, anskaffa
c/o kassör Kenneth Andersson luftdrivna verktyg, handverktyg
och pelarborrmaskin
713-10
Hissmoböle tredje samfällighetsförening, c/o kassör
Magnus Fjällman

Justerandes signatur

55 000

Anskaffa lekutrustning och 138 700
belysning till föreningens
gårdsyta samt asfaltera samfällighetens vägar

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida 44

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 83 (forts)

18 maj 2010

Dnr KS 10/062

Fördelning av bygdemedel 2010, allmänna delen
OMRÅDE 3, allmänna (forts)
Sökande
Ändamål
854-10
Jägareförbundet Mitt Norrland Anskaffa skjutsimulator att
c/o Göte Grubb
placeras i kommunen

Belopp
190 000/3=
63 334

870-10
Ås båtklubb
c/o ordf Claes-Göran Bergh

Anorna ny brygga i småbåts- 75 000
hamnen i Ås

883-10
Alsens bygdegårdsförening
c/o Erik Holmer

Upprusta Alsens bygdegård, 109 500
ytterligare bidrag (byta parkett)

886-10
Dvärsätts Båt och Varvsfören
c/o ordf Lennart Paulson

Anordna tömningsbara
toaletter från fritidsbåtar

891-10
Aspåsböle samfällighetsfören
c/o ordf Torbjörn Andersson

80 000

Gräva för bredband i Aspåsböle

928-10
Trångsvikens bygdegårdsfören Flytta vattentorn till bygdec/o ordf Ulf Jonasson
gårdens fastighet Mo 1:226
1254-10
Dvärsätts byalag
c/o sekr Lilian Palmgren

Kostnader för att trycka boken
”Dvärsätt – en resa genom sekler
i en jämtländsk by”

115 000

90 000

25 000

Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V, Mi Bringsaas, S, Ulf Jonasson, C, Elisabeth Friberg,
C, Maria Söderberg, C, Rolf Lilja, S och Göte W Swén, M.
_____
Maria Jacobsson, S och Evert Fogelberg, Fp, anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Länsstyrelsen i Jämtlands län
Näringslivsavdelningen
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida 45

18 maj 2010

Ks § 84

Dnr KS 10/136

Ansökan om medfinansiering av Interregprojekt Lärande kulturhistoria Austrått
Klintaberg
______________
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen medfinansierar projektet med 200.000 kronor för
år 2010.

2
Medel tas ur kommunstyrelsens förfogande för projekt.
_______________________________________________________
Bakgrund
Projektet är ett svenskt norskt samarbete som syftar till att ge, i första hand,
barn och ungdomar insikt i och kunskap om andra världskrigets händelser och
de konsekvenser för mänskligheten som blev följden.
Projektet har en svensk budget på 2,6 miljoner kronor över tre år. Krokoms
kommun står för 200.000, länsstyrelsen för 400.000 och EUs regionala fond för
600.000 kronor för vart och ett av de tre åren. Projekttiden är den 1 januari 2009
till och med den 31 december 2011.
Underlag för beslut
Ansökan från Gränslauta turistförening
Tjänsteutlåtande 11 maj 2010
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen
medfinansiera projektet med 200.000 kronor för år 2010. Medel tas ur
kommunstyrelsens förfogande för projekt.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Stefan Wikén, S, deltar ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Gränslauta turistförening
Ekonomikontoret för utbetalning

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida 46

18 maj 2010

Ks § 85

Dnr KS 09/135

Anställning av ny kommunchef
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar anställa Ola Skyllbäck, Mörsil, som
kommunchef, i Krokoms kommun, med tillträde efter överenskommelse.
____

Bakgrund
Nuvarande kommunchef Elisabet Sjöström uppnår pensionsålder i juli 2010 och
avslutar därför sin anställning i kommunen.
En rekryteringsprocess har pågått under en tid. I rekryteringsprocessen har
deltagit företrädare för kommunstyrelsen och kommunchefens ledningsgrupp
samt fackliga företrädare.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 12 maj 2010
Protokoll § 11 MBL
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till grundförslaget.
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör Göte W Swén, M.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår anställning av Ola
Skyllbäck, Mörsil, som kommunchef, i Krokoms kommun, med tillträde efter
överenskommelse.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Gunilla Sundqvist, personalchef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida 47

18 maj 2010

Ks § 86

Dnr KS 10/086

Medborgarförslag gällande nedläggning av skolan i Västbygden
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att riva upp
fullmäktiges beslut från den 28 december, om nedläggning av skolan i
Västbygden, med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beslut.
__

Bakgrund
Kurt Folkesson, Kougsta har inlämnat medborgarförslag till kommunfullmäktige
den 28 april 2010 med begäran att skolan inte läggs ner enligt tidigare beslut.
Motivering till detta anges vara, att nya fakta framkommit både gällande
prognos över antalet barn i området samt kommunens ekonomiska situation
som förbättrats sedan beslutet.
Underlag för beslut
Utlåtande 17 maj 2010
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 12 maj 2010
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till medborgarförslaget.
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut och det är grundförslaget som föreslår fullmäktige
avslå medborgarförslaget samt ett bifallsyrkande till förslaget.
Ordförande kommer att ställa proposition på avslag mot bifall till medborgarförslaget.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget mot bifall till medborgarförslaget finner
ordförande att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige avslå förslaget.
Votering begärs

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 86 (forts)

Sida 48

18 maj 2010

Dnr KS 10/086

Medborgarförslag gällande nedläggning av skolan i Västbygden
De som avslår medborgarförslaget röstar Ja och de som bifaller medborgarförslaget röstar Nej.
Med rösterna 7 Ja och 6 Nej finner ordförande att kommunstyrelsen föreslår
fullmäktige avslå medborgarförslaget. De som röstar Ja är Maria Söderberg, C,
Göte W Swén, M, Ulf Jonasson, C, Elisabeth Friberg, C, Owen Laws, Mp,
Agneta Gabrielsson, Fp och Evert Fogelberg, Fp. De som röstar Nej är Rolf
Lilja, S, Christer Toft, S, Marina Edfeldt, S, Stefan Wikén, S, Jörgen Blom, V
och Mi Bringsaas, S.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för
egna yrkanden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida 49

18 maj 2010

Ks § 87

Dnr KS 10/090

Medborgarförslag gällande nedläggning av skolan i Ytterån.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att riva upp
fullmäktiges beslut från den 28 december, om nedläggning av skolan i
Ytterån, med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beslut.
_____

Bakgrund
Anders Fahlén, Ytterån har inlämnat medborgarförslag till kommunfullmäktige
den 28 april 2010 med begäran att skolan inte läggs ner enligt tidigare beslut.
Motivering till detta anges vara, att nya fakta framkommit både gällande
prognos över antalet barn i området samt kommunens ekonomiska situation
som förbättrats sedan beslutet.
Underlag för beslut
Utlåtande 17 maj 2010
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 12 maj 2010
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar bifall till medborgarförslaget.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till medborgarförslaget.
Propositionsordning
Det finns två förslag till beslut och det är grundförslaget som föreslår fullmäktige
avslå medborgarförslaget samt ett bifallsyrkande till förslaget.
Ordförande kommer att ställa proposition på avslag mot bifall till medborgarförslaget.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget mot bifall till medborgarförslaget finner
ordförande att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige avslå förslaget.
Votering begärs

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 87 (forts)

Sida 50

18 maj 2010

Dnr KS 10/090

Medborgarförslag gällande nedläggning av skolan i Ytterån.
De som avslår medborgarförslaget röstar Ja och de som bifaller medborgarförslaget röstar Nej.
Med rösterna 7 Ja och 6 Nej finner ordförande att kommunstyrelsen föreslår
fullmäktige avslå medborgarförslaget. De som röstar Ja är Maria Söderberg, C,
Göte W Swén, M, Ulf Jonasson, C, Elisabeth Friberg, C, Owen Laws, Mp,
Agneta Gabrielsson, Fp och Evert Fogelberg, Fp. De som röstar Nej är Rolf
Lilja, S, Christer Toft, S, Marina Edfeldt, S, Stefan Wikén, S, Jörgen Blom, V
och Mi Bringsaas, S.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation till förmån för
egna yrkanden.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida 51

18 maj 2010

Ks § 88

Dnr KS 10/138

Wild Scoutläger juni 2010, bidragsansökan
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beviljar 10.000 kr under förutsättning att lägret
genomförs enligt intentionerna med att barn med blandade etniska och
kulturella bakgrunder tillsammans med barn födda i kommunen, i åldern
10-14 år, ska vara lägerdeltagare. Dessutom är en förhoppning att en
förening under Nykterhetsrörelsens Scoutförbund skall bildas i Krokoms
kommun inom kort. Endast barn och ungdomar från Krokoms kommun
ska kunna vara lägerdeltagare.

2

Medel, 10.000 kronor, tas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.
____

Östersunds Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund söker 40.000 kr för
ett scoutläger på Sällsjögården i juni. Lägret vänder sig till barn och ungdomar i
åldern 10-14 år från Krokoms kommun.
Syftet med lägret är att det skall vara barn med olika etnisk och kulturell
bakgrund från Krokoms kommun blandade med ungdomar födda och boende i
kommunen. Unga vuxna från Krokoms kommun kommer att erbjudas
lägerledarskap.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
beviljar 10.000 kronor under förutsättning att lägret genomförs enligt intentionerna med att barn med blandade etniska och kulturella bakgrunder tillsammans
med barn födda i kommunen, i åldern 10-14 år, ska vara lägerdeltagare.
Dessutom är en förhoppning att en förening under Nykterhetsrörelsens
Scoutförbund skall bildas i Krokoms kommun inom kort. Endast barn och
ungdomar från Krokoms kommun ska kunna vara lägerdeltagare. Medel tas ur
kommunstyrelsens förfogandeanslag
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Mats Hurtig, kultursamordnare
Wilds scoutläger
Ekonomikontoret för utbetalning

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida 52

18 maj 2010

Ks § 89

Dnr KS 10/139

Bidrag till Kronprinsessparets Bröllopsstiftelse
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar lämna bidrag på 7.200 kronor till
Kronprinsessparets bröllopsstiftelse.

2

Pengarna anvisas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.
____

Bakgrund
Med anledning av Kronprinsessparets bröllop den 19 juni 2010 har paret bildat
en stiftelse för att främja god hälsa och motverka utanförskap bland barn och
ungdomar i Sverige.
Bidrag till stiftelsen föreslås lämnas från Krokoms kommun motsvarande 0,50
kronor per invånare.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 18 maj 2010
Information om Kronprinsessparets bröllopsstiftelse
Yrkanden/förslag
Stefan Wikén, S, yrkar avslag till grundförslaget.
Jörgen Blom, V, yrkar att ärendet avgörs av fullmäktige.
Stefan Wikén, S, yrkar att ärendet avgörs av fullmäktige.
Agneta Gabrielsson, Fp, yrkar bifall till grundförslaget.
Mi Bringsaas, S, yrkar avslag till grundförslaget.
Maria Söderberg, C, yrkar avslag till att ärendet ska avgöras av fullmäktige.
Rolf Lilja, S, yrkar avslag till grundförslaget.
Jörgen Blom, V, yrkar i andra hand att Krokoms kommun skänker det
föreslagna beloppet till Republikanska föreningen.
Christer Toft, S, yrkar avslag till grundförslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks § 89 (forts)

Sida 53

18 maj 2010

Dnr KS 10/139

Bidrag till Kronprinsessparets Bröllopsstiftelse
Elisabeth Friberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Rolf Lilja, S, yrkar att gåvan strider mot den kommunala likställighetsprincipen.
Maria Söderberg, C, yrkar avslag på Rolf Liljas, S, yrkande om att gåvan strider
mot den kommunala likställighetsprincipen.
Propositionsordning
Ordförande kommer först att ställa proposition på grundförslaget, bifall mot
avslag. Efter det ställs proposition på om ärendet ska hanteras av fullmäktige
eller inte. Sedan ställs proposition på om pengarna ska gå till Kronprinsessparets bröllopsstiftelse eller till Republikanska föreningen. Sist ställs proposition
på om gåvan strider mot den kommunala likställighetsprincipen eller inte.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på grundförslaget, bifall mot avslag, finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller grundförslaget.
Votering begärs.
De som bifaller grundförslaget röstar Ja och de som avslår detsamma röstar
Nej.
Med rösterna 7 Ja och 6 Nej finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
grundförslaget om att lämna bidrag på 7 200 kronor till Kronprinsessparets
bröllopsstiftelse. Pengarna anvisas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.
De som röstar Ja är Maria Söderberg, C, Göte W Swén, M, Ulf Jonasson, C,
Elisabeth Friberg, C, Owen Laws, Mp, Agneta Gabrielsson, Fp och Evert
Fogelberg, Fp. De som röstar Nej är Rolf Lilja, S, Christer Toft, S, Marina
Edfeldt, S, Stefan Wikén, S, Jörgen Blom, V och Mi Bringsaas, S.
Efter proposition på om ärendet ska hanteras av fullmäktige eller inte finner
ordförande att ärendet inte ska beslutas i fullmäktige.
Efter proposition på om pengarna ska gå till Kronprinsessparets bröllopsstiftelse
eller till Republikanska föreningen finner ordförande att kommunstyrelsen
beslutar att pengarna ska gå till Kronprinsessparets bröllopsstiftelse, enligt
grundförslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida 54

18 maj 2010

Ks § 89 (forts)

Dnr KS 10/1397

Bidrag till Kronprinsessparets Bröllopsstiftelse
Efter proposition på yrkandet om att gåvan strider mot den kommunala
likställighetsprincipen, bifall mot avslag, finner ordförande att kommunstyrelsen
avslår yrkandet.
_____
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler skriftlig reservation, se bilaga 1
_____

Kopia

Justerandes signatur

Ekonomienheten för utbetalning

Utdragsbestyrkande

