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Justerandes signatur
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KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Ks § 1

Dnr KS 10/013

Informationer
Kommunstyrelsen får information enligt följande:
*
*

Vindkraftplan, Anne Dahlgren, stadsarkitekt
DO-målet, huvudförhandling, Göte W Swén, M, kommunstyrelsens förste
vice ordförande
*
Regionala Rådet, kommunalt samverkansorgan, KSO, Maria Söderberg,
kommunstyrelsens ordförande
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 3
19 januari 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 2

Dnr KS 09/137

Ansökan att ingå i samiskt förvaltningsområde
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen ställer sig bakom, i juni 2009, inlämnad intresseanmälan till integrations- och jämställdhetsdepartementet att Krokoms
kommun önskar snarast möjligt ingå i samiskt förvaltningsområde.
Till ansökan bifogas motsvarande intresseförklaring från berörda
samebyar i vår kommun.
______________

Bakgrund
I betänkandet SOU 2006:19 ingick Krokoms kommun i förslaget till utökat
samiskt förvaltningsområde. Vår kommun, som under utredningens gång
lämnat svar om våra möjligheter och beredskap att hantera ett
förvaltningsområde för samiska språket, hade ej några erinringar mot det
slutliga betänkandet och avstod därför i detta skede att lämna yttrande.
I regeringens proposition 2008/09:158 med förslag till utökat samiskt
förvaltningsområde noterades sen att vår kommun undantagits från
förvaltningsområdet. En intresseanmälan att frivilligt ingå i det samiska
förvaltningsområdet skickades därefter den 4 juni 2009 till integrations- och
jämställdhetsdepartementet via kommunstyrelsens ordförande.
Enligt uppgift kommer ansökan att prövas efter lagens ikraftträdande den 1
januari 2010. Kommunens formella beslut om ansökan samt intresseförklaring
från berörd minoritetsgrupp efterfrågas till departementet före beslut i ärendet.
Underlag för beslut
Ansökan juni 2009 att ingå i samiskt förvaltningsområde
Tjänsteutlåtande 7 januari 2010
Intresseförklaring från Krokoms samebyar
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Rolf Lilja, S, Ulf Jonasson, C och Göte W Swén, M.
____
Paragrafen justeras omedelbart
Kopia

Justerandes signatur

Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Berörda samebyar i Krokoms kommun
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 4
19 januari 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 3

Dnr KS 09/204

Ansökan om tillstånd enligt 11 kap miljöbalken uppföra och
idrifttaga ett nytt kraftverk i Hissmofors. Mål nr M 2642-09.
Kommunstyrelsens beslut
1
*

*
*
*
2

Kommunstyrelsen avger yttrande till Östersunds tingsrätt, Miljödomstolen
enligt tjänsteyttrande, daterat den 19 januari 2010, med följande ändringar
I punkten 3, under rubriken synpunkter på ansökan och miljökonsekvenser, läggs följande meningar till i slutet på stycket;
Rensningsarbeten får ej påverka kommunens vattentäkt vid Uddero.
Muddringsarbeten får ej riskera att öka erosion längs älvfåran.
I punkten 5 läggs till att bolaget även bör samråda i andra fiskefrämjande
åtgärder.
Meningen i slutet av yttrandet, om iordningställande av gångvägen utefter
Indalsälven på Hissmoforssidan, flyttas upp som en punkt 9.
I näst sista stycket läggs till, efter ordet transporter, meningen; ”Här ska
även kostnader ingå i diskussionen”.
Kommunen säkerställer trafiksäkerheten för skotertrafik vid eventuell
ökning av trafiken över E14 vid Dvärsätt och Krokomsporten.
____

Bakgrund
Vid Östersunds tingsrätt, Miljödomstolen, har Jämtkraft AB ansökt om tillstånd
enligt 11 kap miljöbalken att utriva den befintliga kraftstationen Hissmofors 3
och att på samma plats uppföra och driva ett nytt kraftverk i enlighet med
tidigare meddelade vattenhushållningsbestämmelser, att utföra rensningar av
flottledsanläggningar i älvfåran på sträckan mellan Storsjön och kraftverket
samt genom muddring fördjupa botten närmast kraftverket m m. Arbetena ska
utföras på den egna fastigheten. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in.
Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning ska
lämnas in senast den 22 december 2009. Krokoms kommun, bygg- och
miljönämnden, har begärt anstånd till den 19 januari 2010 och fått detta beviljat.
Yrkanden
Jämtkraft AB hemställer att Miljödomstolen meddelar tillstånd för bolaget att;
 utriva befintligt kraftstation Hissmofors 3,
 uppföra och driva nytt kraftverk med två turbiner om 200 m3/s slukförmåga
vardera på platsen för befintligt kraftverk Hissmofors 3,
 anpassa den befintliga dammen samt att i denna anlägga intagsluckor,
 vid arbetenas utförande uppföra och senare utriva spärrdamm av tätspont,
 anlägga utloppskanaler med nyttjande av befintliga bergtunnlar efter
kraftstation 3 med muddring av botten omedelbart nedströms
utloppskanalen,
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 5
19 januari 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 3 (forts)

Dnr KS 09/204

Ansökan om tillstånd enligt 11 kap miljöbalken uppföra och
idrifttaga ett nytt kraftverk i Hissmofors. Mål nr M 2642-09.
 utföra rensningar av flottledsanläggningar i älvfåran på sträckan mellan
tunnelutloppet i Storsjön och kraftverket samt genom muddring fördjupa
botten närmast kraftverket.
Det nya kraftverket ska drivas i enlighet med tidigare meddelade
Vattenhushålllningsbestämmelser innebärande en total nominell vattenföring
genom Hissmofors kraftverks stationer om 440 m3/s.
Bolaget önskar få ta tillståndet i anspråk omedelbart oaktat beslutet inte vunnit
laga kraft. Grunden för detta är att elproduktionen i det nya kraftverket inte
medför någon tillkommande miljöpåverkan, eller annan störning, av betydelse.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 19 januari 2010.
Tjänsteyttrande den 19 januari 2010.
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V yrkar, under punkten 3, under rubriken synpunkter på ansökan
och miljökonsekvenser, att följande meningar läggs till i slutet på stycket;
Rensningsarbeten får ej påverka kommunens vattentäkt vid Uddero.
Muddringsarbeten får ej riskera att öka erosion längs älvfåran.
Rolf Lilja, S, yrkar att det i punkten 5 läggs till att bolaget även bör samråda i
andra fiskefrämjande åtgärder.
Maria Söderberg, C, yrkar att meningen i slutet av yttrandet, om iordningställande av gångvägen utefter Indalsälven på Hissmoforssidan, flyttas upp som
en punkt 9.
Owen Laws, Mp yrkar att styrelsen lägger in i näst sista stycket, efter ordet
transporter, följande mening; ”Här ska även kostnader ingå i diskussionen”.
Jörgen Blom, V, yrkar att kommunen säkerställer trafiksäkerheten för
skotertrafik vid eventuell ökning av trafiken över E14 vid Dvärsätt och
Krokomsporten. Detta läggs till som en punkt 4 i beslutet.
Yttrar sig gör även Christer Toft, S.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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19 januari 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 3 (forts)

Dnr KS 09/204

Ansökan om tillstånd enligt 11 kap miljöbalken uppföra och
idrifttaga ett nytt kraftverk i Hissmofors. Mål nr M 2642-09.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, som är grundförslaget, samt fyra tilläggsyrkanden
och ett ändringsyrkande. Ordförande ställer proposition på grundförslaget
tillsammans med tilläggs- och ändringsyrkandena.

Efter proposition på grundförslaget tillsammans med tilläggs- och
ändringsyrkandena finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller dessa.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Östersunds tingsrätt, Miljödomstolen samt yttrande i 8 ex

Utdragsbestyrkande
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19 januari 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 4

Dnr KS 09/252

Medfinansiering av projektet Vindkraftcentrum.se – Kraften från och för
Jämtlands och Västernorrlands län______________________________
Kommunstyrelsens beslut
1

Krokoms kommun medfinansierar projektet med max 300.000 kronor.

2

Medfinansiering 2010 sker genom bokslutsdisponering av 70.000 kronor
ur näringslivsavdelningens budget 2009.

3

Finansiering 2011-2013 beslutas vid budgetberedningen.

4

Om sökta EU-medel beviljas, beslutar kommunen att delta i projektet.
_____

Bakgrund
Vindkraft är högaktuellt. En för svenskt vidkommande ny bransch är under
kraftig framväxt. Strömsunds kommun har som en av fyra nationella noder i
Energimyndighetens Nätverk för vindbruk mest erfarenhet om vindkraft i vår
region. I Strömsund utbildas Vindkrafttekniker sedan 2006. Strömsunds
kommun är också ägare till projektet Vindkraftsamordning för Jämtlands län och
dess näringsliv där 6 av länets kommuner deltar däribland Krokoms kommun.
Kommunerna i Jämtlands och Västernorrlands län är på ett eller annat sätt
engagerade i vindkraft. Näringslivet i länen är delaktiga utifrån sin vilja och
möjliga affärer.
Strömsunds kommun har tagit initiativ till en fortsättning och en intensifiering av
samordnade åtgärder för att ta till vara möjligheterna med vindkraften genom
projektet Vindkraftcentrum.se med målsättningen att alla Västernorrlands- och
Jämtlands läns kommuner och Länsstyrelser deltar.
Underlag för beslut
Projektets namn: Vindkraftcentrum.se
– Kraften från och för Jämtlands och Västernorrlands län.
Vindkraftcentrum.se blir den regionala samordnaren för Jämtlands och
Västernorrlands län.
Vindkraftcentrum.se bygger upp och stärker kompetensen.
Vindkraftcentrum.se arbetar med vindkraftens möjligheter inom följande
områden:
1. Näringslivs- & Affärsutveckling.
2. Utbildning & Kompetens.
3. Arbetsmarknad.
4. Vindkraft & Turism.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 4 (forts)

Dnr KS 09/252

Medfinansiering av projektet Vindkraftcentrum.se – Kraften från och för
Jämtlands och Västernorrlands län______________________________
Projektets regionala områden för det framtida utvecklingsarbetet är:
Projektet syftar till näringslivsutveckling och ökad sysselsättning i en långsiktig
framtidsbransch.
Projektet syftar till ökat utbildningsutbud och ökad kompetens.
Projektets lokala delområden med regional, nationell och internationell marknad
ger kunskap och attraktionskraft.
Syftet är att vidareutveckla det nationella Nod-uppdraget med
arbetskraftförsörjning i fokus dvs bygga upp en funktionell mötesplats för
arbetssökande, arbetsgivare med flera.
Syftet är att åstadkomma en destination som attraherar besökare med intresse
av höga höjder, vind mm.
Mätbara mål: 20 st nya företag inom vindkraft.
200 st nya arbetstillfällen inom vindkraft.
15 st nya utbildningar/kurser inom vindkraft.
Projektägare: Strömsunds kommun
Tid:
2010-05-01 - - 2013-04-30
Budget:
30 MSEK
Organisation: 7,5 tjänster
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2010-01-05
Medfinansieringstabell
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Rolf Lilja, S, Jörgen Blom, V, Owen Laws, Mp, Maria Jacobsson,
S, Elisabeth Friberg, C och Ulf Jonasson, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut och det är grundförslaget.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Strömsunds kommun
Björn Torbjörnsson, ekonomichef
Utdragsbestyrkande
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Sida 9
19 januari 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 5

Dnr KS 10/006

Projektansökan för förstudie av elektronisk handel samt anslag till kommunal
motfinansiering av denna___________________________________________
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen godkänner projektansökan för förstudie av elektronisk
handel och anvisar upp till 50.000 kr ur kommunstyrelsens
förfogandeanslag för projektfinansiering för 2009 till kommunens
motfinansiering.
_____

Bakgrund
Krokoms kommun har sedan 2001 tillämpat skanning och teckentolkning av
leverantörsfakturor och har en stor mognad i detta. Det senaste året har mer
utvecklade former av fakturamottagning framkommit, exempelvis genom
paketerade växeltjänster. Alltfler leverantörer kan skicka elektroniska fakturor.
Men inte minst har genom bl. a. Sveriges kommuner och landsting en enkel
standard, Svefaktura, tagits fram. Svefakturan stöds av många redovisningsprogram på den privata sidan oberoende om företaget är stort eller litet.
Flertalet av länets kommuner och landstinget driver redan e-handelsprojekt. Det
finns således flera tecken på en stark utveckling inom området och att
effektiviseringsvinster kan göras till gagn för såväl ekonomi som miljö.
Ett projekt, Affärsnytta med IT – AMIT- pågår t o m 2011, med stöd av EU:s
regionala utvecklingsfond. En av de åtgärder AMIT stödjer är utveckling av
elektronisk handel som ska gynna framförallt mindre och medelstora företags
användning av IT. Bidrag kan erhållas till köp av tjänster med ca 45 % av
projektkostnader, inkl eget arbete.
Ett förslag på tillvägagångssätt har upprättats med en förstudie av våra
förutsättningar och förslag till lämplig strategi. Efter förstudien tas förnyad
ställning om något större införandeprojekt ska genomföras. Även till detta kan
bidrag till köp av tjänster sökas.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 7 jan 2010
Projektbeskrivning av förstudie av E-handel i Krokoms kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Ks § 5 (forts)

Dnr KS 10/006

Projektansökan för förstudie av elektronisk handel samt anslag till kommunal
motfinansiering av denna___________________________________________
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V, Evert Fogelberg, Fp och Maria Jacobsson, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som är grundförslaget om att godkänna
projektansökan för förstudie av elektronisk handel. Upp till 50.000 kronor
anvisas ur kommunstyrelsens förfogandeanslag för projektfinansiering för 2009
till kommunens motfinansiering.
Efter proposition på ovanstående förslag finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Hans Morén, kommuncontroller

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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19 januari 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 6

Dnr KS 10/008

Handel med receptfria läkemedel
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att ta hand om
kontrollansvaret enligt den nya lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel.

2

Socialnämnden får även i uppdrag att med stöd av kommande underlag
från Sveriges Kommuner och Landsting ta fram förslag på taxesättning för
nämndens kontroll.
_____

Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar i cirkulär 09:68 om den
nya lagen gällande handel med vissa receptfria läkemedel. Lagen, som gäller
från och med 1 november 2009, innebär bland annat att:
 Näringsidkare ska nu göra anmälan om ev försäljning av läkemedel till
Läkemedelsverket.
 Kommunerna har den lokala kontrollen av lagens efterlevnad
 Kommunfullmäktige bestämmer vilken nämnd som ska ha kontrollansvaret
lokalt
 Den som bedriver detaljhandel med läkemedel ska enligt lagen betala en årlig
avgift till Läkemedelsverket för deras tillsyn. Kommunerna får också ta ut
avgift för sin kontroll.
Om kontrollen samordnas hos näringsidkarna med motsvarande försäljning
av ex tobak eller folköl kan även avgifterna koordineras.
Vägledning för kommunernas kontroll och avgiftssättning är på väg via SKL till
kommunerna när Livsmedelsverkets handledning är klar.
Underlag för beslut
SKL:s cirkulär 09:68
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, grundförslaget, som föreslår att fullmäktige ger
socialnämnden i uppdrag att ta hand om kontrollansvaret enligt den nya lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel. Det föreslås även att
socialnämnden ges i uppdrag att ta fram förslag till taxesättning för nämndens
kontroll.
_____

Kopia
Justerandes signatur

Socialnämnden
Kommunfullmäktige
Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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19 januari 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 7

Dnr KS 09/248

Fastställande av förbundsordning och konsortialavtal för utökning av Norra
Jämtlands Räddningstjänstförbund till Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens beslut
1

Krokoms kommun godkänner upprättat förslag till konsortialavtal daterat
27 oktober 2009, reviderat 17 december 2009 och förbundsordning för
Jämtlands Räddningstjänstförbund daterad 3 maj 2007 och senast
reviderad 17 december 2009.

2

Kommunledningen i Krokoms kommun får i uppdrag att till kommande
ägarsamråd aktualisera kommunens åsikter om följande;
* Direktionen ska ha en jämn könsfördelning
* Till ordförande och de två vice ordförandena väljs ledamöter ur
direktionen från de olika kommunerna
* Direktionen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande
___________________________________________________________
Bakgrund
När kommunfullmäktige i Krokoms kommun tog beslut, den 8 december 2009,
om att godkänna utökning av Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund
beslutade fullmäktige också att bemyndiga kommunstyrelsen att fatta
beslut om slutlig version av förbundsordning och konsortialavtal efter
revidering av dessa dokument med ledning av hur många kommuner
som slutligen kommer att ingå i förbundet. Reviderat konsortialavtal och
reviderad förbundsordning har nu utarbetats. Bakgrund och
förutsättningar för utökning av Norra Jämtlands Räddningstjänstförbund
framgår av bilagd kompletterande utredning 19 december 2009.
Berg, Bräcke och Ragunda kommuner har ansökt om medlemskap i Norra
Jämtlands Räddningstjänstförbund. Enligt gällande förbundsordning kan nya
medlemmar ingå i förbundet förutsatt att samtliga medlemmar är överens om
villkoren för inträdet samt även är eniga om nödvändiga förändringar av
förbundsordningen.
Samtliga nuvarande medlemmars fullmäktige har medgett att utökning
sker av förbundet. Bergs och Bräckes fullmäktige har beslutat ingå i
förbundet med de villkor som framgår av upprättat konsortialavtal.
Ragunda kommun har beslutat avvakta med ett inträde. Krokoms kommuns
fullmäktige har gjort ändringar och tillägg i det material som sändes till samtliga
kommuner. Krokoms beslut avviker därför jämfört övriga kommuners beslut och
på grund av att alla medlemskommuners beslut ska vara samstämmiga,
återkommer ärendet till Krokoms kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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19 januari 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 7 (forts)

Dnr KS 09/248

Fastställande av förbundsordning och konsortialavtal för utökning av Norra
Jämtlands Räddningstjänstförbund till Jämtlands Räddningstjänstförbund
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 4 januari 2010
Kompletterande utredning 19 december 2009
Konsortialavtal reviderat 17 december 2009
Förbundsordning reviderad 17 december 2009
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V, Owen Laws, Mp och Evert Fogelberg, Fp.
Yrkanden/förslag
Rolf Lilja, S, vill i tilläggsyrkande att uppdrag ges till kommunledningen i
Krokoms kommun att vid kommande ägarsamråd aktualisera kommunens
åsikter om
* Direktionen ska ha en jämn könsfördelning
* Till ordförande och de två vice ordförandena väljs ledamöter ur direktionen
från de olika kommunerna
* Direktionen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut, som är grundförslaget, om att godkänna upprättat
konsortialavtal samt förbundsordning samt ett tilläggsyrkande.
Ordförande kommer först att ställa proposition på grundförslaget och sedan
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

Kommunstyrelsen i Berg, Bräcke, Strömsund, Östersund
Jämtlands räddningstjänstförbund, Morgan Olsson
Björn Torbjörnsson, ekonomichef

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 14
19 januari 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 8

Dnr KS 09/249

Yttrande över undertecknande och ratificering av tilläggsprotokoll till
Europakonventionen om kommunal självstyrelse och rätten att delta i
kommunala angelägenheter
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen tillstyrker undertecknande och ratificering av
Europarådets protokoll till konventionen om kommunal självstyrelse och
medborgerligt deltagande i kommunala angelägenheter.

Bakgrund
Regeringskansliet, finansdepartementet har inbjudit bl a Krokoms kommun att
lämna synpunkter på promemoria med förslag om undertecknande och
ratificering av tilläggsprotokoll till Europakonventionen om kommunal
självstyrelse och rätten till deltagande i kommunala angelägenheter.
Remissen är utskickad till 39 remissinstanser, varav 30 kommuner. Remissvar
begärs in senast 10 febr 2010.
I tilläggsprotokollet anges att rätten till medborgerligt deltagande är en
demokratisk princip som delas av alla medlemsstater.
Det finns inga hinder i svensk lagstiftning för undertecknande och ratificering av
tilläggsprotokollet. Den genomgång som gjorts av tillämpliga bestämmelser i
Sverige visar att svensk lag står i god överensstämmelse med tilläggsprotokollets krav. Ett svensk undertecknande kräver därför inga lagändringar och
medför inte heller några särskilda utgifter.
Underlag för beslut
Finansdepartementets PM 16 sept 2009 om tilläggsprotokoll till
Europakonventionen
Tjänsteutlåtande 8 jan 2010

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 15
19 januari 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 8 (forts)

Dnr KS 09/249

Yttrande över undertecknande och ratificering av tilläggsprotokoll till
Europakonventionen om kommunal självstyrelse och rätten att delta i
kommunala angelägenheter
Propositionsordning
Det finns ett förslag till beslut som är grundförslaget om att kommunstyrelsen
tillstyrker undertecknande och ratificering av Europarådets protokoll till
konventionen om kommunal självstyrelse och medborgerligt deltagande i
kommunala angelägenheter.
Efter proposition på förslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Finansdepartementet

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 16
19 januari 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 9
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Dnr KS 09/057
Listor över färdtjänstbeslut 091101-091231

1

2

Dnr KS 08/156
Avtal mellan Krokoms kommun och EQI Consulting
AB, hälsoinspiratörsutbildning i anslutning till
EU-projekt

Färdtjänsthandläggare

Kommunchef

Dnr 09/256
Länsstyrelsen Jämtlands län: 091116, avtal gällande Kommunchef
kommunens medverkan i handläggning av regionalt
bidrag till företagsutveckling samt stöd till kommersiell
service

3

Dnr KS 09/257
Länsstyrelsen Jämtlands län: 091116, avtal gällande Kommunchef
kommunens medverkan i uppföljning av företagarstöd

4

Dnr KS 09/262
Yttrande till Länsstyrelsen Jämtlands län 091125
angående ansökan om linjetrafiktillstånd

5

Dnr KS 09/269
Avtal om medverkan i Eniros produkter eniro.se,
Adm. chef
®
®
118 118 samt i katalogerna Gula Sidorna och Din Del

Kommunalråd

6

Dnr KS 09/273
Ny lön till kommunchef, fr o m 090401

Ks ordf

7

Dnr KS 09/274
Stöd till handikappanpassning av fordon

Kommunalråd

8

Dnr KS 09/281
Överenskommelse om samarbete i sjukförsäkringsärenden mellan Krokoms kommun och Försäkringskassan, 20090901-20110831

Dnr KS 10/003
Öppethållande av kommunförvaltningen i anslutning
till helgdagar 2010
_____
9

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunchef

Kommunchef

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 17
19 januari 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 10
Meddelanden
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

Dnr 22
Kommunala pensionärsrådet: 091124, sammanträdesprotokoll

2

Handikapprådet: 091130, sammanträdesprotokoll

3

4

5

Dnr 25
Regeringen, finansdep: 091203, regeringsbeslut ang överklagande från
Arvika kommun m.fl. av Skatteverkets beslut om ersättning enligt lagen om
mervärdesskattekonton för kommuner och landsting
Dnr 27
Migrationsverket: 091214, utvärdering av Europeiska flyktingfonden II
2005-2007
Dnr 28
Statens folkhälsoinstitut: 091112, nationella tobaksuppdraget 2008-2010

6

Jämtlands Gymnasieförbund: 091112, protokollsutdrag § 58 sammanträdestider 2010

7

Boverket: 091113, om ändrade regler för prövning av vindkraft

8

Arbetsmiljöverket: 091113, arbetsmiljöförbättringar på gång inom
hemtjänst och personlig assistans

9

Reumatikerdistriktet i Jämtlands län: 091207, ang småhjälpmedel via
hjälpmedelscentralen i Jämtlands län

10

Östersunds kommun: 091210, protokollsutdrag kf § 179 tilläggsdebitering
Jämtlands Gymnasieförbund

11

Ungdomsstyrelsen: 091214, inbjudan till Lupp 2010

12

Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, SMOK: 091221, de svenska musikoch kulturskolorna – en unik tillgång att slå vakt om!

13

Justerandes signatur

Dnr KS 00/266.005
IT-samordnare Bengt Pettersson: 091214, tillsynsrapportering av det
statliga bredbandsstödet för Krokoms kommun

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 18
19 januari 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 10 (forts)
Meddelanden

14

15

16

17

18

19

20

Dnr KS 05/070, 06/120
Regeringskansliet, socialdep: 091215, slutredovisningar av stöd enligt
förordningen (2005:376) om stöd till kommuner för kompetensutveckling
Dnr KS 05/164
Östersunds tingsrätt: 091216, dom ang samrådsärende om diamantborrning på fastigheterna Rörvattnet 1:70 och 1:30 inom
undersökningsområdet Tallsjön nr 1
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 091228, brev till Svea
Hovrätt ang samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken om diamantborrning på
fastigheterna Rörvattnet 1:70 och 1:30 inom undersökningsområdet
Tallsjön nr 1
Dnr KS 05/164, 07/237
Länsstyrelsen Jämtlands län: 091125, brev till Östersunds tingsrätt ang
överklagande av Länsstyrelsen i Jämtlands läns tre beslut den 4
november 2010 gällande tre samrådsärenden enligt miljöbalken om
undersökningsarbeten inom undersökningsområdena Hotagen nr 1 och
Tallsjön nr 1 (525-11227-09, 525-11231-09, 525-11232-09)
Kammarrätten i Sundsvall: 091203, föreläggande ang undersökningstillstånd
Dnr KS 06/234
Polismyndigheten Jämtland: 091119, ett hjärtligt tack för gåvan i samband
med invigningen av polisstationen i Östersund 090904
Dnr KS 07/237
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 091126, brev till
Länsrätten ang förlängning av giltighetstiden för undersöknings-tillståndet
Flinten nr 2

21

Länsrätten i Norrbottens län: 091215, underrättelse ang tillämpning av
minerallagen

22

Östersunds tingsrätt: 091216, dom ang samrådsärende om diamantborrning på fastigheterna Rörvattnet 1:241, Stenfjäll 1:1, Rörvattnet 1:70
och 1:30 inom undersökningsområdet Hotagen nr 1

23

Östersunds tingsrätt: 091216, dom ang samrådsärende om berggrundsprovtagning på fastigheterna Rörvattnet 1:241, Stenfjäll 1:1, Rörvattnet
1:70 och 1:30 inom undersökningsområdet Hotagen nr 1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 19
19 januari 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 10 (forts)
Meddelanden
24

25

26

27

28

29

Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 091221, skrivelse till
Länsrätten ang undersökningstillstånd för området Flinten nr 2
Dnr KS 07/237
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 091228, överklagan till
Svea Hovrätt ang samråd enl 12 kap 6 § miljöbalken om diamant-borrning
på fastigheterna Rörvattnet 1:241, Rörvattnet 1:70 och 1:30, Stenfjäll 1:1
inom undersökningsområdet Hotagen nr 1
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 091228, överklagan till
Svea Hovrätt ang samråd enl 12 kap 6 § miljöbalken om berggrundsprovtagning på fastigheterna Rörvattnet 1:241, Rörvattnet 1:70 och 1:30,
Stenfjäll 1:1 inom undersökningsområdet Hotagen nr 1
Dnr KS 07/237, KS 10/019
Länsrätten i Norrbottens län: 091230, beslut ang tillämpning av minerallagen; fråga om avskrivning
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 100108, överklagan till
Östersunds tingsrätt ang samråd enl 12 kap 6 § miljöbalken om
prospekteringsarbete inom undersökningsområdet Grässlätten nr 1 och
Olden nr 2
Dnr KS 08/026, 08/251
Östersunds tingsrätt: 091230, mål nr T243-80

30

Dnr KS 08/156
Svenska ESF-rådet: 091123, beslut om utbetalning pilotmodell för företagshälsovård i Jämtlands län

31

Dnr KS 09/005
Polismyndigheten Östersund: 091130, tillståndsbevis till Östersunds
fallskärmsklubb

32

Dnr KS 09/011
Markägare/företagare som är berörda av vindkraftsprojektet i Kaxås,
Åflo/Nordbyn och Enarsvedjan: 091130, skrivelse ang projektet och
betydelsen av att det genomförs

33

Dnr KS 09/030
SmåKom: 091218, nyhetsbrev november och december samt summering
av året

34

SmåKom: 091120, serviceutredningar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 20
19 januari 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 10 (forts)
Meddelanden

35

36

37

38

39

40

41

Dnr KS 09/057
Länsrätten i Jämtlands län: 091208, dom ang överklagat beslut om
färdtjänst
Dnr KS 09/058
Inlandskommunerna Ekonomisk Förening, IEF: kontakt inland december
2009, klarläggande från JHT ang skrivelse, protokoll daterade 090528,
090529, 090831 samt 091002
Dnr KS 09/085
Administrativ chef Siv Gahlin: 091126, intern kontroll av köptroheten,
avtalsbevakning
Dnr KS 09/171
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 091222, överklagan till
Vägverket av beslutet om översyn av hastighetsgränser på väg 609
Rödön – Rödösundet
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 100104, överklagan till
Vägverket av beslutet om översyn av hastighetsgränser på väg 744 och
745
Dnr KS 09/187
Regeringen, miljödep: 091203, regeringsbeslut ang prövning av
vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram enl förordningen
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
Dnr KS 09/196
Socialstyrelsen: 091130, tillfälliga vaccinationslokaler och ändrade
föreskrifter om AR om hantering av smittförande avfall från hälso- och
sjukvård

42

Dnr KS 09/210
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 091118, svarsbrev till
Hemliga hjortronställen ang ansökan om bidrag

43

Dnr KS 09/237
Östersunds kommun: 090925, rev. 091008, PM – genomförande av
tjänstedirektivet

44

Justerandes signatur

Tillväxtverket: 091221, användarmanual till kontaktpunktens
meddelandefunktion

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 21
19 januari 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 10 (forts)
Meddelanden
45

46

47

Sammanfattning över uppgifter som kommunen/kommunerna behöver
lösa för att möta EU:s tjänstedirektiv
Dnr KS 09/238
Vägverket: 091207, ang upprustning av väg 339
Dnr KS 09/240
Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 091125, yttrande till
Tillväxtverket avseende remissförslag till föreskrifter och allmänna råd om
regionalt transportbidrag samt konsekvensutredning

48

Dnr KS 09/247
Länsstyrelsen Jämtlands län: 091103, förslag till beslut för Tvärån
Piktjärns naturreservat

49

Dnr KS 09/248
Bergs kommun: 091124, protokollsutdrag kf § 138 inträde i Jämtlands
Räddningstjänstförbund 2010-01-01

50

Strömsunds kommun: 091216, protokollsutdrag kf § 107, förutsättningar
för bildande av gemensamt räddningstjänstförbund mellan Norra
Jämtlands Räddningstjänstförbund , Räddningstjänsten ÖstJämtland och
Räddningstjänsten Bergs kommun

51

Dnr KS 09/258
Länsstyrelsen Jämtlands län: 091221, beslut om ny skötselplan för
Hotagens naturreservat

52

Dnr KS 09/264
Strömsunds kommun: 091124, protokollsutdrag ks § 297 framtida
engagemang i Jämtland-Härjedalen Turism (JHT)

53

54

55

Justerandes signatur

Åre kommun: 091217, protokollsutdrag ks § 239 Jämtland Härjedalen
Turism 2010-2013
Dnr KS 09/267
Konsumentvägledning i Jämtland, rapport november 2009
Dnr KS 09/275
Krokoms kommunrevisorer: 091216, granskning av styrning och
uppföljning av externa utförare

Utdragsbestyrkande

KROKOMS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Sida 22
19 januari 2010

Kommunstyrelsen

Ks § 10 (forts)
Meddelanden

56

57

Dnr KS 10/001
Länsstyrelsen Jämtlands län: 091218, bostadsmarknadsenkäten år 2010
Dnr KS 10/002
Jämtlands Gymnasieförbund: 091207, protokollsutdrag § 63 verksamhetsplan 2010/2011 och budget 2010 med flerårsplan

Dnr KS 10/004
58 SSU: 091120, öppet brev till ks om ungdomsarbetslösheten samt
svarsbrev dat. 100108
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

