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Almdalen, Apotekshuset, Krokom

Datum och tid:
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Beslutande:

Maria Söderberg, C, ordf
Göte W Swén, M
Rolf Lilja, S
Ulf Jonasson, C
Mikaela Munck af Rosenschöld, C
Owen Laws, Mp
Agneta Gabrielsson, Fp
Kjell Sundholm, Kd
Maria Jacobsson, S
Christer Toft, S
Eva Handmark, S
Mi Bringsaas, S, tjg ers för Stefan Wikén, S
Jörgen Blom, V
Ola Skyllbäck, kommunchef
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare
Ej tjg ersättare är Lisa Sallin, M, Eva Ljungdahl, Mp, Jonne
Danielsson, Fp

Övriga
deltagande:

Utses att justera:

Mikaela Munck af Rosenschöld och Jörgen Blom

Justeringens
plats och tid:

Kommunhuset, Krokom, onsdagen den 12 oktober 2011

Underskrifter

Sekreterare:

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

Paragrafer:

150-161

Ordförande:

………………………………….
Maria Söderberg

Justerande:

…………………………………. ……………………….
Mikaela Munck af Rosenschöld Jörgen Blom
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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5 oktober 2011

Sida
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Dnr KS 2011-000038

Informationer
*
*
*

Studiebesök Hissmofors kraftverk
”Grönt Centrum, Torsta, Ola Skyllbäck, kommunchef
Kommunens kvalitet i korthet, Sara Strandberg, administrativ chef, Ola
Skyllbäck, kommunchef, Björn Torbjörnsson, ekonomichef
*
Rapport löneöversyn 2011, Gunilla Sundqvist, personalchef
*
Obligatoriska nyckeltal, Karoline Humble, arbetsmiljökonsult
*
Pilotmodell företagshälsovård, Agneta Sunder, samordnare för
företagshälsovård
*
Energieffektiviseingar, Kenneth Karlsson, samhällsbyggnadschef
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
5 oktober 2011

Ks § 151
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Dnr KS 2011-000257

Igångsättningstillstånd energieffektivisering, EPIR
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar om igångsättningstillstånd för att genomföra
energieffektivisering av de kommunala fastigheter som ingår i energianalysen under perioden 2011-2014, helt enligt samhällsbyggnadsnämndens begäran. Medel, 15 mkr, för åtgärd tas ur beviljad investeringsram.
_____

Underlag för beslut
Kommunen har genomfört en förstudie avseende energieffektivisering och
därefter en energianalys. Energianalysen påvisar att det finns en besparingspotential om minst 19 % och en möjlighet att sänka miljöbelastningen om cirka
32 %.
Inom beviljad investeringsram om 15 mkr beräknas cirka 75% av kommunens
fastighetsinnehav att omfattas av EPIR. Åtgärderna beräknas ge en total
besparing om cirka 17,3 mkr. Energiåtgärden planeras att starta under
oktober 2011 och pågår under 3 år.
Med anledning av ovanstående beslutar samhällsbyggnadsnämnden, den 1
september, § 81, att hos kommunstyrelsen begära igångsättningstillstånd för att
genomföra energieffektivisering av de kommunala fastigheter som ingår i
energianalysen under perioden 2011-2014.
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C, Göte W Swén, M, Rolf Lilja, S, Jörgen Blom,
V, Mi Bringsaas, S och Ulf Jonasson, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen besluta om
igångsättningstillstånd för att genomföra energieffektivisering av de kommunala
fastigheter som ingår i energianalysen under perioden 2011-2014, helt enligt
samhällsbyggnadsnämndens begäran. Medel, 15 mkr, för åtgärd tas ur beviljad
investeringsram. Till det har kommunstyrelsen en del justeringar i underlaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000257

Igångsättningstillstånd energieffektivisering, EPIR
Efter proposition på grundförslaget, inklusive justeringar i underlaget, finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
5 oktober 2011
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Dnr KS 2011-000260

Dokumenthanteringsplan Komvux, administrativ avdelning
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen antar dokumenthanteringsplan för Komvux,
administrativ avdelning, att gälla från och med den 1 januari 2011.
____
____

Underlag för beslut
Dokumenthanteringsplan för Komvux, administrativ avdelning, har upprättats
med första giltighetsdatum 1 januari 2011.
Beredande förslag
Tjänsteutlåtande 27 september 2011
Yrkanden/förslag
Mi Bringsaas, S och Christer Toft, S yttrar sig.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen anta
dokumenthanteringsplan för Komvux, administrativ avdelning, att gälla från och
med den 1 januari 2011.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Komvux
Kansliet

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
5 oktober 2011
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Dnr KS 2011-000261

Dokumenthanteringsplan Telefoni, administrativ avdelning
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen antar dokumenthanteringsplan för Telefoni,
administrativ avdelning, att gälla från och med den 1 januari 2011.
____
___

Underlag för beslut
Dokumenthanteringsplan för Komvux, administrativ avdelning, har upprättats
med första giltighetsdatum 1 januari 2011.
Beredande förslag
Tjänsteutlåtande 27 september 2011
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yttrar sig.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen anta
dokumenthanteringsplan för Telefoni, administrativ avdelning, att gälla från och
med den 1 januari 2011.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Telefoni
Kansliet

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
5 oktober 2011
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Dnr KS 2011-000164

Yttrande i mål angående laglighetsprövning, fullmäktiges beslut 16 juni 2011,
skolförtätning
__
Kommunstyrelsens beslut
1

Yttrande till förvaltningsrätten, daterat den 23 september 2011,
antas som kommunstyrelsens eget.

2

Yttrandet undertecknas av Maria Söderberg, kommunstyrelsens
ordförande.
____
__

Förvaltningsrätten i Härnösand har förelagt Krokoms kommun att svara i mål
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Klagandena har överklagat fullmäktiges beslut den 16 juni 2011, § 61, att
förtäta skolorganisationen inom Krokoms kommun på visst sätt.
Underlag för beslut
Överklagan av fullmäktiges beslut 16 juni 2011
Yttrande i målet, daterat den 23 september 2011, bilägges tjänsteutlåtandet.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen anta
yttrande till förvaltningsrätten, daterat den 23 september 2011, som sitt eget.
Yttrandet föreslås undertecknas av Maria Söderberg, kommunstyrelsens
ordförande.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i handläggningen av ärendet.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Förvaltningsrätten i Härnösand, inklusive yttrande daterat 23
september

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
5 oktober 2011
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Dnr KS 2011-000269

Sammanträdestider 2012 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar fastställa föreslagna sammanträdesdagar för
styrelsen för år 2012.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige föreslås godkänna föreslagna sammanträdesdagar,
för år 2012, för sin del.
_____________________________

Följande sammanträdesdagar föreslås för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen
onsdag 25 januari, onsdag 22 februari, onsdag 14 mars, onsdag 4 april,
onsdag 9 och onsdag 30 maj, torsdag 7 juni, tisdag 11 september,
tisdag 9 oktober, onsdag 7 november och onsdag 5 december
Kommunfullmäktige
onsdag 29 februari, onsdag 2 maj, tisdag 12 juni, onsdag 26 september,
onsdag 24 oktober och onsdag 28 november
Yrkanden/förslag
Mi Bringsaas, S, vill i yrkande att när årets sammanträdeskalender fastställes
ska kommunfullmäktiges sammanträden läggas först för att anpassas utifrån
budgetprocessen.
Rolf Lilja, S, yrkar bifall till Mi Bringsaas, S, yrkande.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V och Maria Jacobsson, S.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000269

Sammanträdestider 2012 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Propositionsordning
Ordförande kommer först att ställa proposition på kommunstyrelsens
sammanträdesdagar och sedan ställs proposition på kommunfullmäktiges
sammanträdesdagar. Efter det ställer ordförande proposition på
tilläggsyrkandet.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på kommunstyrelsens sammanträdesdagar finner ordförande
att kommunstyrelsen bifaller dessa.
Efter proposition på kommunfullmäktiges sammanträdesdagar finner
ordförande att kommunstyrelsen bifaller dessa.
Efter proposition på tilläggsyrkandet, om att kommunfullmäktiges
sammanträden ska läggas först för att anpassas utifrån budgetprocessen,
finner ordförande att kommunstyrelsen avslår det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Nämnderna
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
5 oktober 2011
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Dnr KS 2011-000258

Detaljhandelspolicy
Kommunstyrelsens beslut
1
*
*
*
*

Detaljhandelspolicyn återremitteras för att utreda följande
Definiera och tydliggöra centrala uttryck
Punkt 3 är starkt begränsande – samråd?
Punkt 4 saknar beskrivning av samrådsprocess vid etableringar
För att kunna ta del av handelspolicy gällande Norrköpings kommun.
___

Underlag för beslut
Policyn sammanfattar kommunens ställningstagande vid val av lokalisering av
detaljhandeln. Den ska vara ett stöd för kommunens planering för
handelsutveckling och ge vägledning vid lokaliseringsprövning avseende
handelsetableringar.
Policyn kommer att lyftas in i den kommunomfattande översiktsplanen och
utgöra en viktig del av denna.
Policyn understryker värdet av att handeln med dagligvaror finns nära bostad
eller/och i centrum. En lokalisering i Krokomsporten är det alternativ som lyfts
fram om den bostadsnära etableringen eller etablering i centrum inte är möjlig.
För handel med sällanköpsvaror är centrum eller Krokomsporten utpekade som
bra lokaliseringsalternativ.
Med anledning av ovanstående föreslår samhällsbyggnadsnämnden att
fullmäktige godkänner reviderat förslag till detaljhandelspolicy.
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar på återremiss för att
*
Definiera och tydliggöra centrala uttryck
*
Punkt 3 är starkt begränsande – samråd?
*
Punkt 4 saknar beskrivning av samrådsprocess vid etableringar
Christer Toft, S, yrkar bifall till Jörgen Bloms, V, yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000258

Detaljhandelspolicy
Rolf Lilja, S, bifaller Jörgen Bloms, V, återremissyrkande samt vill även lägga till
att återremiss görs även för att kunna ta del av handelspolicy gällande
Norrköpings kommun.
Yttrar sig gör också Göte W Swén, M, Maria Jacobsson, S och Mi Bringsaas, S.
_____
Ajournering begärs klockan 16.35-16.45.
_____
Efter ajournering yrkar Maria Söderberg, C, på återremiss för att tydliggöra
policyn.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
förslag till detaljhandelspolicy, enligt förslag från samhällsbyggnadsnämnden.
Till det har kommit återremissyrkanden.
Ordförande kommer först att ställa proposition på, de formella yrkandena,
återremiss av ärendet.
Efter proposition på återremissyrkandena finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller dessa.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 157

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
5 oktober 2011

Sida
12

Dnr KS 2011-000118

Medborgarförslag, ”Tätare bussförbindelser till glesbygden”
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar besvara medborgarförslaget, angående fler
turer till och från Kaxås, att detta delvis är uppfyllt i och med senaste
trafikbeställningen.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Förslagsställarna vill ha fler turer mellan Kaxås (via Änge-Tulleråsen-Krokom)
och Östersund.
Allmänt om kollektivtrafik
Länstrafiken ägs av länets kommuner och landstinget. Landstinget tar ansvar
för den länsgränsöverskridande trafiken och trafik som binder samman länet,
medan kommunerna tar ansvar för trafik inom respektive kommun.
Landstinget och kommunerna anger vilket ekonomiskt utrymme som finns för
kollektivtrafiken i respektive budget
Landstinget och kommunerna lämnar varje år en trafikbeställning till
Länstrafiken
Länstrafiken samordnar beställningarna och utformar ett trafikförslag
Trafikbeställningen gäller för ett trafikår i taget, och trafikåret löper från
december-december.
Det är under våren som vi tillsammans med Länstrafiken ser över hur
trafikutbudet ska se ut under nästa trafikår. I samband med detta ser vi då på
de synpunkter och önskemål om ändringar och ny trafik som kommit in till oss
och Länstrafiken, samt ser på planerat bostadsbyggande, behov av arbets- och
skolpendling mm och ställer det mot vad som ryms i de ekonomiska ramarna.
Vid trafiksamrådet för trafikåret 2012 så beställde kommunen en ny trafik till
Kaxås enligt följande, som gäller från och med skolstart hösten 2011:
Linje 154 Krokom - Kaxås O
Avgång från Krokom kl 22.40, går numera även på onsdagar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000118

Medborgarförslag, ”Tätare bussförbindelser till glesbygden”
Yrkanden/förslag
Mi Bringsaas, S, yttrar sig.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besvara
förslagsställarna att när det gäller förslaget om fler turer till och från Kaxås så är
detta delvis uppfyllt i och med senaste trafikbeställningen.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
5 oktober 2011
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Dnr KS 2011-000117

Medborgarförslag, ”Busskort till alla elever på högstadiet”
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget om elevkort till alla
högstadieelever med hänvisning till allt för hög kostnad för kommunen.

2

Kommunfullmäktige beslutar att lämna förslaget, gällande möjlighet för
alla elever att köpa fritidsmärket, vidare till Länstrafikens styrelse.

3

Underlaget kompletteras med en utredning, till punkten 1 i förslag till
beslut, om kostnad.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Förslagsställarna vill att även elever som inte åker till skolan med ordinarie
linjetrafik, och därmed får ett så kallat elevkort, ska få ett busskort med
möjlighet att köpa till det så kallade fritidsmärket.
Allmänt om kollektivtrafik
Länstrafiken ägs av länets kommuner och landstinget. Landstinget tar ansvar
för den länsgränsöverskridande trafiken och trafik som binder samman länet,
medan kommunerna tar ansvar för trafik inom respektive kommun.
Landstinget och kommunerna anger vilket ekonomiskt utrymme som finns för
kollektivtrafiken i respektive budget
Landstinget och kommunerna lämnar varje år en trafikbeställning till
Länstrafiken
Länstrafiken samordnar beställningarna och utformar ett trafikförslag
När det gäller prissättningen är det Länstrafikens styrelse som fattar beslut.
Allmänt om skolskjuts i Krokoms kommun
Enligt skollagens 10 kap 32 § har elever i grundskola med offentlig huvudman
rätt till
kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där
utbildningen
bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd,
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild
omständighet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000117

Medborgarförslag, ”Busskort till alla elever på högstadiet”
Gångavståndet mellan bostaden där eleven är folkbokförd alternativt
kommunalt anvisad plats, och den skola som kommunen anvisat, utgör
grunden för beviljande av skolskjuts.
Följande avstånd gäller:
för elever i förskoleklass och åk 1-3
för elever i åk 4-6
för elever i åk 7-9

överstiger 2 kilometer
överstiger 3 kilometer
överstiger 4 kilometer

Det är reseplaneraren vid barn- och utbildningsförvaltningen i Krokoms
kommun som beslutar vilka som har rätt att åka skolskjuts enligt gällande
skolskjutsreglemente (som är antaget av barn- och utbildningsnämnden).
Att införa busskort till alla högstadieelever skulle medföra en allt för hög
kostnad.
När det gäller möjlighet för alla elever att köpa fritidsmärket som möjliggör
bussresande på fritiden så är det Länstrafikens styrelse som beslutar i detta.
Yrkanden/förslag
Mi Bringsaas, S, vill i tilläggsyrkande att underlaget kompletteras med en
utredning till punkten 1 i förslag till beslut, om kostnad.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta
avslå förslaget om elevkort till alla högstadieelever med hänvisning till allt för
hög kostnad för kommunen. Kommunfullmäktige beslutar lämna förslaget,
gällande möjlighet för alla elever att köpa fritidsmärket, vidare till Länstrafikens
styrelse. Till det har kommit ett tilläggsyrkande om utredning av kostnader i
punkten 1, i förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 158 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
5 oktober 2011

Dnr KS 2011-000117

Medborgarförslag, ”Busskort till alla elever på högstadiet”
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslagets två punkter
tillsammans med tilläggsyrkande, om utredning av kostnader i punkten 1.
Efter proposition på ovanstående finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Sida
16

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2011-000114

Medborgarförslag, ”Bussförbindelser”
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar besvara medborgarförslaget, i den
delen om fler turer till och från Föllinge, med att detta delvis är uppfyllt i
och med senaste trafikbeställningen.

2

Kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget om en extra taxi till Ottsjön då
underlaget för en sådan tur är för litet.

3

Ärendet kompletteras med en utredning av underlag för turerna till
Ottsjön.
_______________________________________________________________
Bakgrund
Förslagsställarna vill ha fler turer mellan Föllinge och Krokom/Östersund.
Dessutom önskar de att det ska finnas en taxi som möter upp i Lövsjöns
korsning för de som ska åka till Ottsjön istället för att bussen svänger in till
Ottsjön innan den kommer till Laxsjö.
Allmänt om kollektivtrafik
Länstrafiken ägs av länets kommuner och landstinget. Landstinget tar ansvar
för den länsgränsöverskridande trafiken och trafik som binder samman länet,
medan kommunerna tar ansvar för trafik inom respektive kommun.
Landstinget och kommunerna anger vilket ekonomiskt utrymme som finns för
kollektivtrafiken i respektive budget
Landstinget och kommunerna lämnar varje år en trafikbeställning till
Länstrafiken
Länstrafiken samordnar beställningarna och utformar ett trafikförslag
Trafikbeställningen gäller för ett trafikår i taget, och trafikåret löper från
december-december.
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Medborgarförslag, ”Bussförbindelser”
Det är under våren som vi tillsammans med Länstrafiken ser över hur
trafikutbudet ska se ut under nästa trafikår. I samband med detta ser vi då på
de synpunkter och önskemål om ändringar och ny trafik som kommit in till oss
och Länstrafiken, samt ser på planerat bostadsbyggande, behov av arbets- och
skolpendling mm och ställer det mot vad som ryms i de ekonomiska ramarna.
Vid trafiksamrådet för trafikåret 2012 beställde kommunen en ny trafik till och
från Föllinge till enligt följande, som gäller från och med skolstart hösten 2011:
Linje 153 Krokom - Föllinge F
Ny tur avgår från Krokom C kl 16.15, Aspås kl 16.25 och ankommer Föllinge kl
17.00.
Linje 153 Föllinge - Krokom F
Ny tur avgår från Föllinge kl 15.30, Aspås kl 16.00 och ankommer Krokom C kl
16.15
Yrkanden/förslag
Mi Bringsaas, S, yrkar att ärendet kompletteras med en utredning av underlag
för turerna till Ottsjön.
Yttrar sig gör också Jörgen Blom, V och Owen Laws, Mp.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta
besvara medborgarförslaget, i den delen om fler turer till och från Föllinge, med
att detta delvis är uppfyllt i och med senaste trafikbeställningen. Kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget om en extra taxi till Ottsjön då underlaget för
en sådan tur är för litet. Till det har kommit ett tilläggsyrkande om att ärendet
kompletteras med en utredning med underlag för turerna till Ottsjön.
Ordförande kommer att ställa proposition på grundförslagets två punkter
tillsammans med tilläggsyrkandet om komplettering av utredning med underlag
för turerna till Ottsjön.
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Medborgarförslag, ”Bussförbindelser”
Efter proposition på ovanstående finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Sida
19

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
5 oktober 2011

Ks § 160

Sida
20

Dnr KS 2011-000273

Meddelanden
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:
1

Dnr 23
Sveriges Kommuner och Landsting: 110826, nationell läkemedelsstrategi

2

Dnr 28
Samordningsförbundet i Jämtlands län: 110523, protokoll

3

Samordningsförbundet i Jämtlands län: 110919, protokoll

4

5

Dnr KS 08/156
Svenska ESF-rådet: 110822, beslut om utbetalning programområde 2
ökatarbetskraftsutbud, pilotmodell för företagshälsovård i Jämtlands län,
mars och april 2011
Dnr KS 10/019
Högsta förvaltningsdomstolen: 110830, protokoll angående avvisad
talan;fråga om prövningstillstånd

6

Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 110901, yrkad ändring
till Kammarrätten i Sundsvall angående förlängningstiden för undersökningstillståndet Grässlåtten nr 1

7

Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 110901, yrkad ändring
till Kammarrätten i Sundsvall angående förlängningstiden för undersökningstillståndet Lill-Juthatten

8

Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 110901, yrkad ändring
till Kammarrätten i Sundsvall angående förlängningstiden för undersökningstillståndet Nöjdfjället

9

Förvaltningsrätten i Luleå: 110-02, underrättelse angående tillämpning av
minerallagen avseende Tallsjön nr 1

10

Kommunstyrelsens ordförande Maria Söderberg: 110907, yttrande till
Förvaltningsrätten i Luleå angående tillämpningen av minerallagen
Tallsjön nr 1
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Meddelanden
11

Dnr KS 11/008
SmåKom: 110831, broschyrer på nätet

12

SmåKom: 110905, nyhetsbrev Augusti 2011

13

Dnr KS 11/066
Kommuninvest: 110824, delårsrapport Januari-Juni 2011

14

Dnr KS 11/073
Jämtland Härjedalen Turism JHT ek.för.: 110905, delårsbokslut 2011

15

Dnr KS 11/164
Förvaltningsrätten i Härnösand: 110823, beslut angående laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900); nu fråga om inhibition

16

Dnr KS 11/245
Jämtlands Räddningstjänstförbund: 110824, svar skickat till Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap, MSB, angående FTN-förbindelse

Dnr KS 11/248
17 Swedbank: 110923, kvitto på insatt belopp 735 kronor, privat insamling
Kommunstyrelsen till svältkatastrofen i Afrika
_____
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Dnr KS 2011-000274

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
1

Dnr KS 11/262
Aktieägaravtal 2012-2015 Naboer AB

Dnr KS 11/272
2
Inrättande av IT-chefstjänst, IT-enheten
_____
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