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Sammanträdesdatum

13 april 2011
Plats:

Almdalen, Apotekshuset, Krokom

Datum och tid:

Onsdagen den 13 april 2011, kl 08.30-16.00

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
Anne Catrine Hedman, Kd
Maria Jacobsson, S
Christer Toft, S
Yvonne Rosvall, S, tjg ers för Eva Handmark, S
Stefan Wikén, S
Jörgen Blom, V
Ola Skyllbäck, kommunchef
Anette Lihuvudh, kommunsekreterare
Jonne Danielsson, Fp, ej tjg ers
Mi Bringsaas, S, ej tjg ers
Ronny Karlsson, Sd, insynspost
Ulf Jonasson och Maria Jacobsson

Övriga
deltagande:

Utses att justera:
Justeringens
plats och tid:

Kommunhuset, Krokom, fredagen den 15 april

Underskrifter

Sekreterare:

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

Ordförande:

………………………………….
Maria Söderberg

Justerande:

…………………………………. …………………………..
Ulf Jonasson
Maria Jacobsson
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Datum för anslags
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Dnr KS 2011-000038

Informationer
1
*

Informationer
Tidplan och organisation översiktsplan Krokom, Anne Dahlgren,
stadsarkitekt.
*
Igångsättningstillstånd avloppspumpstation Fannbyn samt
igångsättningstillstånd VA-ledningar etapp 2, Rödön, Kenth Blom, VAoch renhållningschef.
*
Byggentreprenad Hissmon 1:269 Tomas Nilsson, fastighetschef.
*
Kvartalsrapport, Björn Torbjörnsson, ekonomichef.
*
Budget kommunstyrelsens verksamheter, Ola Skyllbäck, kommunchef.
*
Ny plan- och bygglovstaxa inclusive kart- och mättaxa, Rickard Eriksen,
byggnadsinspektör och Anne Dahlgren, stadsarkitekt.
*
Länstrafikens ägarsamråd den 12 april 2011, Maria Söderberg,
kommunstyrelsens ordförande.
_____
Kommunstyrelsen börjar med partigrupper klockan 08.30-10.00, inklusive
fikarast
Informationer klockan 10.00-12.10
Ajournering för lunch och överläggningar klockan 12.10-13.30
Ajournering för överläggning 13.40-13.50, § 48
Beslut klockan 13.30-16.00, inklusive fikarast
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2010-000052

Organisation och tidplan översiktsplan Krokoms kommun
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen antar föreslagen organisation för upprättande av
översiktsplan över Krokoms kommun.

2

Maria Söderberg, C, Göte W Swén, M samt Rolf Lilja, S, ingår i
styrgruppen.

Den 24 mars 2010 beslutades att påbörja arbetet med en kommunomfattande
översiktsplan för Krokoms kommun.
Planen ska utveckla en strategi för en gynnsam utveckling av kommunen där
långsiktig hållbarhet socialt, ekonomiskt och miljömässigt ska utgöra grunden.
Den ska även utgöra underlag för att vara styrande i framtida beslut och i planoch byggfrågor.
Översiktsplanen ska utvecklas i nära samverkan med kommunens invånare,
företagare och andra intressegrupper.
Organisation samt agenda för upprättande av översiktsplan
Ledningsgrupp

Kommunstyrelsen

Styrgrupp

Maria Söderberg, C, Göte W Swén, M, Rolf Lilja, S
Owen Laws, Mp, adjungeras vi behov

Arbetsgrupp

Anna Holmer, bygg- och miljöchef
Tomas Nilsson, fastighetschef
Anette Tandberg, näringslivssamordnare
Åsa Sjödin, informatör
Anne Dahlgren, stadsarkitekt

Mars till och med september 2011
Framtagande av underlag
Upprättande av samrådsförslag
Kommunikation med medborgare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2010-000052

Organisation och tidplan översiktsplan Krokoms kommun
Oktober 2011 till och med mars 2012
Beslut om samrådsförslag
Samrådsmöten i kommunen
Augusti till och med oktober 2012
Utställning
Mars 2013
Antagande i kommunfullmäktige
Referensgrupp
Byföreningar
Turistorganisationer
Handel/näringsliv
Ungdomsorganisationer
Intresseföreningar
Samebyar
Samhällsbyggnadsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kommunchefens ledningsgrupp
Kommunens förvaltningar
Yrkanden/förslag
Stefan Wikén, S, yrkar att Mi Bringsaas, S väljs in i styrgruppen för upprättande
av översiktsplan.
I andra hand yrkar Stefan Wikén, S, att valet av ledamöter till styrgruppen sker
proportionellt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2010-000052

Organisation och tidplan översiktsplan Krokoms kommun
Kommunstyrelsen ajournerar sig, klockan 13.40-13.50, för överläggningar.
_____
Göte W Swén, M, yrkar att kommunstyrelsens presidium ska utgöra
styrgruppen.
Propositionsordning
För ställningstagande finns grundförslaget som föreslår kommunstyrelsen anta
föreslagen organisation för upprättande av översiktsplan över Krokoms
kommun. Till det har kommit två ändringsyrkanden gällande styrgrupen. I
grundförslaget är styrgruppen föreslagen till att bestå av Maria Söderberg, C,
Göte W Swén, M, Rolf Lilja, S och Owen Laws, Mp.
Ordförande kommer först att ställa proposition på styrgruppen och sedan på
organisationen i sin helhet.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på gruppens storlek om det ska vara tre eller fyra ledamöter
finner ordförande att gruppen ska bestå av tre ledamöter.
Ordförande ställer proposition på vilka personer som ska ingå i gruppen och
läser upp namnen var för sig. Dessa är Maria Söderberg, C, Göte W Swén, M,
Rolf Lilja, S samt Mi Bringsaas, S. Efter propositionen finner ordförande att
Maria Söderberg, C, Göte W Swén, M samt Rolf Lilja, S, ingår i gruppen.
Efter proposition på organisation och tidplan i övrigt finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller den.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Anne Dahlgren, stadsaritekt

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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6

Dnr KS 2011-000145

Statsbidrag lärlingsutbildning
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beslutar att kommunen i samverkan med övriga
kommuner i länet, som så önskar, ansöker gemensamt om statsbidrag för
lärlingsutbildning för vuxna för att bedriva yrkesinriktad gymnasial
lärlingssutbildning och att Östersunds kommun är den sökande
kommunen. Beslutet gäller för hela perioden 2011 t o m 2014 för att
underlätta vid de årligen återkommande ansökningsperioderna.
_____
__

Bakgrund
Skolverket aviserar nu möjligheten för kommuner att söka Statsbidrag för
lärlingsutbildning för vuxna för att bedriva gymnasial lärlingsutbildning enligt
förordningen (SFS 2010:2016)
Här ges möjlighet för enskild kommun, kommuner i samverkan eller
kommunalförbund att söka statsbidrag för lärlingsutbildning under perioden
2011-07-01 – 2011-12-31, 2012-01-01 -2012-12-31, 2013-01-01 – 2013-12-31
samt 2014-01-01 – 2014-12-31.
År 2009 gjordes i Jämtlands län en gemensam ansökan, för att genomföra
yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning fr. o m 2009-03-15 samt 2010, med 6
av 8 kommuner där Östersund var den sökande kommunen och övriga ingick
via samverkansavtal. Ansökan för Yrkesvux 2011 samt för extra platser i
Yrkesvux hösten 2010 – mars 2011 har gjorts på samma sätt.
Inför ansökan om lärlingsutbildning för vuxna kräver Skolverket att ett beslut om
detta tas i styrelsen för utbildningen samt att beslutet också innehåller om
kommunen ämnar söka i samverkan med annan/andra kommuner.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 1 april 2011
Överenskommelse

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
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Dnr KS 2011-000145

Statsbidrag lärlingsutbildning
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Christer Toft, S, Maria Jacobsson, S och Rolf Lilja, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunen i samverkan
med övriga kommuner i länet, som så önskar, ansöker gemensamt om
statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna för att bedriva yrkesinriktad
gymnasial lärlingssutbildning och att Östersunds kommun är den sökande
kommunen. Beslutet gäller för hela perioden, 2011 t o m 2014, för att underlätta
vid de årligen återkommande ansökningsperioderna.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kjell Sundström Lärcentrum

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS 2011-000129

Dokumenthanteringsplan - upphandling
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsens antar dokumenthanteringsplan för Inköp/Upphandling
____
____

Underlag för beslut
Från Inköp/Upphandling har inkommit förslag till dokumenthanteringsplan,
för antagande av kommunstyrelsen. Första giltighetsdag är den 1 januari 2011.
Underlag för beslut
Dokumenthanteringsplan med första giltighetsdag 1 januari 2011
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen anta
dokumenthanteringsplan för Inköp/Upphandling.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Karin Näslund, inköpssamordnare
Kansliet

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 april 2011
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Dnr KS 2011-000125

Igångsättningstillstånd, avloppspumpstation mm Fannbyn 1:47, gamla skolan i
Dvärsätt
___
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för anskaffning och
anläggande av avloppspumpstation med tryckavloppsledning och
självfallsledning vid gamla skolan i Dvärsätt.

2

Medel för anskaffning och anläggande tas ur VA-verksamhetens
investeringsbudget via omprioritering.
____

___

Bakgrund
I syfte att eliminera utsläpp av avloppsvatten direkt ut i Indalsälven från ett antal
fastigheter vid den gamla skolan i Dvärsätt behöver det anläggas en
avloppspumpstation på fasigheten Fannbyn 1:47. Erforderlig tryckavlopps- samt
självfallsledning behöver också anläggas.
Kostnaden för en pumpstation med överbyggnad och ledningar beräknas till
1.032.000 kronor.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 15 mars 2011
Presidiets förslag till beslut 4 april 2011
Yrkanden/förslag
Göte W Swén, M, yttrar sig.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen bevilja
igångsättningstillstånd för anskaffning och anläggande av avloppspumpstation
med tryckavloppsledning och självfallsledning vid gamla skolan i Dvärsätt.
Medel för anskaffning och anläggande tas ur VA-verksamhetens
investeringsbudget via omprioritering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2011-000125

Igångsättningstillstånd, avloppspumpstation mm Fannbyn 1:47, gamla skolan i
Dvärsätt
___
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 april 2011

Ks § 52
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Dnr KS 2011-000126

Igångsättningstillstånd, VA-ledningar, avloppspumpstation mm etapp 2, Rödön
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för anläggande av
avloppspumpstation samt nyanläggning av vatten- och spillvattenledningar
för etapp 2 på Rödön.

2

Medel för anskaffning och anläggande tas ur VA-verksamhetens
investeringsbudget via omprioritering.
____

___

Bakgrund
I syfte att kunna ansluta fritids- och permanentboende i Rödögården, på
Rödön, kommer en avloppspumpstation anläggas i den gamla råvattenpumpstationen i området. Avloppet pumpas därifrån till etapp 1 för vidare
distribution till det nya avloppsreningsverket. Området kommer att få nya
vatten- och avloppsledningar och därmed kan befintliga fastigheter anslutas till
spillvattnet.
Kostnaden för sanering av Va-ledningar och anläggande av en pumpstation
beräknas till 3.000.000 kronor.
Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämnden 15 mars 2011
Presidiets förslag till beslut 4 april 2011
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen bevilja
igångsättningstillstånd för anläggande av avloppspumpstation samt
nyanläggning av vatten- och spillvattenledningar för etapp 2 på Rödön.
Medel för anskaffning och anläggande tas ur VA-verksamhetens
investeringsbudget via omprioritering.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
Kopia
Justerandes signatur

Samhällsbyggnadsnämnden
Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 april 2011

Ks § 53
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Dnr KS 2011-000152

Inköp av ny sopbil
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för inköp av ny sopbil.

2

Medel för inköpet tas ur VA & Renhållarnas beviljade investeringsbudget
2011.
____

Underlag för beslut
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2011-04-12 § 47.
Den nu avskrivna sopbilen är inte längre driftsäker och behöver ersättas med
en ny av samma typ. I samband med detta uppgraderas även system för
identifiering av sopkärl och debitering.
Kostnad enligt inkomna anbud max 2.500.000 kronor. Leveranstid från
beställning cirka fem månader.
Den gamla sopbilen behålls som resurs vid behov.
Oscar Aspman, va- och renhållningsansvarig samt Karin Näslund,
inköpsansvarig redovisar ärendet.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen bevilja
igångsättningstillstånd för inköp av ny sopbil. Medel för inköpet tas ur VA &
Renhållarnas beviljade investeringsbudget 2011.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Oscar Aspman, va- och renhållningsansvarig
Karin Näslund, inköpsansvarig

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
13 april 2011
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Dnr KS 2011-000071
Dnr KS 2011-000032

Val av revisorer till donationsförvaltningar med anknuten förvaltning samt
Bygdemedelsfonden
Kommunstyrelsens beslut
1

Kommunstyrelsen väljer PwC, kvalificerad revisor, för följande fonder
Syskonen Erikssons donationsfond, Sociala samfonden, J Erssons M
Jönsdotters fond. PwC väljs även som revisor för Bygdemedelsfonden.

2

Till resterande donationsfonder väljs kommunens revisorer.
____

Bakgrund
För donationsförvaltningar med anknuten förvaltning samt Bygdemedelsfonden
ska det väljas revisorer.
De fonder som har ett kapital överstigande 1,5 miljoner kronor ska det väljas
kvalificerad revisor. Dessa fonder är Syskonen Erikssons donationsfond,
Sociala samfonden och J Erssons M Jönsdotters fond. För Bygdemedelsfonden
ska det också väljas en kvalificerad revisor.
För resterande fonder ska kommunens revisorer väljas. Fonderna är
Skolsamfonden, M Bergwalls skolfond, M o A Lantz skolfond, A o E Paulssons
donationsfond, G o E Hemmingssons stiftelse, Hotagenfonden, Ellströms
minnesfond, Laxsjö sjukv o hjälpkassa, Små jordbrukares fond, M Bergwalls
jordbruksfond, A Nilssons jordbruksfond och B Grelssons jordbruksfond.
Underlag för beslut
Presidiets förslag till beslut 4 april 2011
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Maria Jacobsson, S.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
13 april 2011
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Dnr KS 2011-000071
Dnr KS 2011-000032

Val av revisorer till donationsförvaltningar med anknuten förvaltning samt
Bygdemedelsfonden
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunstyrelsen välja PwC,
kvalificerad revisor, för följande fonder Syskonen Erikssons donationsfond,
Sociala samfonden, J Erssons M Jönsdotters fond. PwC väljs även som revisor
för Bygdemedesfonden. Till resterande donationsfonder väljs kommunens
revisorer.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

PwC
Kommunens revisorer
Åke Karlsson, ekonom

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 april 2011

Ks § 55

Sida
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Dnr KS 2011-000032

Samiskt förvaltningsområde, bildande av samrådsgrupp
Kommunstyrelsens beslut
1

Till ordinarie i samrådsgruppen väljs Owen Laws, Mp och till ersättare
väljs Maria Söderberg, C.
___

Vid kommunstyrelsen den 23 mars 2011 bildades en samrådsgrupp för samiskt
förvaltningsområde. Det beslutades att den politiska representationen, i
gruppen, ska bestå av en ordinarie samt en ersättare.
Yrkanden/förslag
Majoriteten, C, M, Mp, Fp och Kd föreslår Owen Laws, Mp, till ordinarie samt
Maria Söderberg, C till ersättare i samrådsgruppen.
Rolf Lilja, S, föreslår Viveca Asproth, S till ersättare i samrådsgruppen.
Propositionsordning
Owen Laws, Mp är föreslagen till ordinarie samt Maria Söderberg, C och
Viveca Asproth, S, är föreslagna som ersättare i samrådsgruppen.
Ordförande kommer först att ställa proposition på ordinarie och sedan
proposition på de föreslagna ersättarna, mot varandra.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på Owen Laws, Mp, som ordinarie finner ordförande att
kommunstyrelsen bifaller det.
Efter proposition på Maria Söderberg, C mot Viveca Asproth, S, som ersättare,
mot varandra, finner ordförande att kommunstyrelsen väljer Maria Söderberg,
C, till ersättare i samrådsgruppen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 55 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 april 2011

Dnr KS 2011-000032

Samiskt förvaltningsområde, bildande av samrådsgrupp
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler gruppreservation.
_____

Kopia

Justerandes signatur

De valda
Sara Strandberg, administrativ chef
Förtroendemannaregistret

Utdragsbestyrkande

Sida
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Krokoms kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
13 april 2011

Ks § 56

Sida
17

Dnr KS 2011-000128

Förfrågan från Regionförbundet Jämtlands län om medgivande att få ta upp
långfristiga lån
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige medger att Regionförbundet i Jämtlands län får ta upp
långfristiga lån.
_

Bakgrund
Enligt förbundsordnigen § 15 får Regionförbundet i Jämtlands län inte ta upp
långfristiga lån utan medlemmarnas medgivande.
Regionförbundet ska från landstinget överta inventarier vid verksamheterna
inom JILU. Dessutom ska Regionförbundet överta aktier i ALMI
Företagspartner Mitt AB, Mid Sweden Science Park AB och
Vattenbrukscentrum Norr AB från lanstinget. Förbundet har för närvarande
inget eget kapital och behöver utifrån detta ta upp långfristiga lån för 3.174.000
kronor.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 6 april 2011
Förfrågan från Regionförbundet Jämtlands län
Protokollsutdrag Regionförbundet Jämtlands län
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige medge
Regionförbundet i Jämtlands län att ta upp långfristiga lån.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 april 2011

Ks § 57

Sida
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Dnr KS 2011-000087

Ägardirektiv 2012 för Jämtlands Gymnaiseförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige antar ägardirektiv 2012 för Jämtlands
Gymnasieförbund antas enligt förslag daterat 21 mars 2011.

2

För revision av förbundets verksamhet ska direktionen avsätta 287.000
kronor.

3

Krokoms kommun önskar en redovisning av kvalitetsarbete för gymnasiets
särskola samt även för gymnasieskolan i övrigt.
___

Bakgrund
Enligt konsortialavtalets § 3 ska kommunerna utfärda gemensamma
ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund avseende dess budget- och
verksamhetsplanering.
Ägardirektiven utarbetas vid ägarmöten bestående av en ledamot från varje
medlemskommun, vilken representerar ett röstetal som motsvarar kommunens
andel av antalet ledamöter i direktionen. För fastställande av ägardirektiv krävs
kvalificerad majoritet med 75%.
Ägardirektiven, som medlemskommunerna fastställer, tas fram samtidigt med
budgetprocessen i kommunerna.
Ägardirektiven utgör basen för förbundets budgetarbete. Slutligt bidrag räknas
fram enligt § 8 i förbundsordningen. Gymnasieförbundet har att fastställa
elevplatspriser gällande 2012. Ägardirektiven fastslår medlemskommunernas
ersättning till gymnasieförbundet genom att ange hur elevplatspriset får
justeras.
Vid ägarmöte mellan medlemskommunerna fredagen den 25 februari 2011
överenskoms att inga sparbeting åläggs Jämtlands Gymnasieförbund för 2012.
Förbundet ska klara den ekonomiska omställningen utifrån de demografiska
förändringarna. Ägarna är inte beredda budgetera extra kostnader på grund av
införandet av Gy-11 utan förutsätter att ansvarsprincipen gäller, det vill säga att
staten tar ansvar för reformer som kostar pengar.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 april 2011

Ks § 57 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000087

Ägardirektiv 2012 för Jämtlands Gymnaiseförbund
Ägarkommunerna avvaktar resultatet från regeringens och SKLs förhandlingar
avseende täckning av kostnaderna för genomförandet av GY-11.
Sammantaget med uppräkningen utifrån förväntade löneökningar och bedömd
inflation innebär detta att platspriserna får räknas upp med i genomsnitt högst
2,1%
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande 31 mars 2011
Förslag till ägardirektiv för Jämtlands Gymnasieförbund 21 mars 2011
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
ägardirektiv 2012 för Jämtlands Gymnasieförbund enligt förslag daterat
21 mars 2011. För revision av förbundets verksamhet ska direktionen avsätta
287.000 kronor. Krokoms kommun önskar en redovisning av kvalitetsarbete för
gymnasiets särskola samt även för gymnasieskolan i övrigt.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 april 2011

Ks § 58

Sida
20

Dnr KS 2011-000086

Ägardirektiv 2012 för Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige antar ägardirektiv 2012 för Jämtlands
Räddningstjänstförbund upprättade i mars 2011.

2
Direktionen uppdras att ta fram egna policydokument.
______________________________________________

__

Bakgrund
Direktionen skall samråda med medlemskommunerna om förslag till budget för
nästkommande år senast den 15 september 2011. Direktionen skall senast
under november månad före budgetåret fastställa budget för förbundet inom
den ram som medlemmarna enats om.
Indexuppräkningen från 2011 till 2012 års nivå uppgår till 2,5% för
personalkostnader och 1% för övriga kostnader
För budgetåret 2012 uppgår förbundets totala budgetram/medlemsbidrag till
79.420 tkr, varav från Berg 11.280 tkr, Bräcke 8.895 tkr, Krokom 15.405 tkr,
Strömsund 14.770 tkr och Östersund 29.070 tkr.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 7 april 2011
Ägardirektiv 2012 för Jämtlands Räddningstjänstförbund
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C, Christer Toft, S, Owen Laws, Mp, Jörgen
Blom, V och Rolf Lilja, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige anta
ägardirektiv 2012 för Jämtlands Räddningstjänstförbund, upprättade i mars
2011. Direktionen uppdras även att ta fram egna policydokument.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 april 2011

Ks § 58 (forts)

Sida
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Dnr KS 2011-000086

Ägardirektiv 2012 för Jämtlands Räddningstjänstförbund
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 april 2011

Ks § 59

Sida
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Dnr KS 2011-000106

Revisionsreglemente
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige att fastställer föreslaget revisionsreglemente.
_____
___

Bakgrund
Med anledning av ny mandatperiod har revisorerna sett över tidigare gällande
revisionsreglemente. De förändringar som föreslås är som följer:
Revisorerna föreslår att § 6 tas bort. Lydelse: ”I ärenden som avser och berör
revision har revisorerna rätt att yttra sig.”
Revisorerna föreslår att § 21 ändras från ” Fullmäktiges presidium svarar för
vidare spridning till fullmäktiges alla ledamöter.” till att ”En sammanfattning av
rapporten skickas för kännedom till fullmäktiges ledamöter med hänvisning till
att den fullständiga rapporten finns på kommunens hemsida.”

Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande den 4 april 2011
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige fastställa
nytt revisionsreglemente.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 april 2011

Ks § 60

Sida
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Dnr KS 2011-000146

Ny plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige, med stöd av 12 kap 10 § plan- och bygglagen,
beslutar anta plan- och bygglovtaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa, för
prövning enligt plan- och bygglagen (SFS 2011:900).

2

Kommunfullmäktige fastställer justeringsfaktor N till 0,8.

3

Timersättning är, från och med 4 maj 2011, 727 kronor som får
indexuppräknas enligt förslag.

4

Plan- och bygglovtaxa 2011 gäller från och med 4 maj 2011, för
nyinkomna ärenden.

5

Den nya taxan gäller parallellt med befintlig taxa, då nämnden även i fortsättningen kommer att hantera ärenden utifrån den äldre lagstiftningen.
____
__

Bakgrund
Med anledning av den nya plan- och bygglagen, som träder i kraft den 2 maj
2011, har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjort en översyn av
bygglovtaxan. I och med lagändringen får byggnadsnämnden flera nya
uppgifter att hantera, främst inom ramen för bygglovprövning, anmälan,
startbesked och teknisk handläggning men också genom den nya möjligheten
att lämna planbesked.
Lagändringen innebär även att laghänvisningarna i taxan förändras, vilket
innebär att hänvisningarna i taxan avser den nya lagen (SFS 2011:900).
Förslaget till taxan har utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting som
följer till stor del den taxa som togs fram av Svenska Kommunförbundet 2004.
Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnadsnämnden att ta ut en avgift i
ärenden om plan-, lov- och förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller
kostnadskrävande åtgärder.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 60 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 april 2011

Sida
24

Dnr KS 2011-000146

Ny plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa
Byggnadsnämnden kan dessutom ta ut en avgift för plan-, villkors- och
ingripandebesked, tekniska- och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och kungörande av beslut om lov- eller förhandsbesked i Post- och
Inrikes Tidningar. I ärenden om detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för
program, om ett sådant behövs.
Underlag för beslut
Bygg- och miljönämnden 30 mars 2011
Samhällsbyggnadsnämnden 12 april 2011
Yrkanden/förslag
Jörgen Blom, V, yrkar att kommunstyrelsen i punkten 4, i slutet av meningen,
lägger till “för nyinkomna ärenden”.
Yttrar sig gör också Mi Bringsaas, S, Owen Laws, Mp och Maria Jacobsson, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige, med stöd
av 12 kap 10 § plan- och bygglagen, besluta anta plan- och bygglovtaxa 2011
inklusive kart- och mättaxa, för prövning enligt plan- och bygglagen (SFS
2011:900). Justeringsfaktor N beslutas till 0,8.Timersättning är, från och med 4
maj 2011, 727 kronor som får indexuppräknas enligt förslag. Plan- och
bygglovtaxa 2011 gäller från och med 4 maj 2011 och den nya taxan gäller
parallellt med befintlig taxa, då nämnden även i fortsättningen kommer att
hantera ärenden utifrån den äldre lagstiftningen. Till grundförslaget har kommit
ett tilläggsyrkande om att i punkten 4, i slutet av meningen, lägga till “för
nyinkomna ärenden”.
Ordförande kommer först att ställa proposition på tilläggsyrkandet mot
grundförslagets skrivning i punkten 4. Efter det ställs proposition på taxan i
övrigt.
Propositionsordningen godkännes.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 60 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 april 2011

Sida
25

Dnr KS 2011-000146

Ny plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa
Efter proposition på tilläggsyrkandet mot grundförslagets skrivning i punkten 4
finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller tillägsyrkandet .
Efter proposition på taxan i övrigt finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
den.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 april 2011

Ks § 61

Sida
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Dnr KS 2010-000244

Medborgarförslag om handikapparkering samt parkeringar i Krokoms samhälle
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsförvaltningen, i
samband med planändring av Krokomsporten, arbetar fram en
utvecklingsplan för centralorten som bland annat syftar till att knyta an
handelsområdet Krokomsporten till Krokoms centrum.

2

Frågan om handikapparkeringsplatser och tillåtna parkeringstider överlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda.
_________

___

Bakgrund
Ensio Gustavsson, Krokom, har i medborgarförslag föreslagit ett antal åtgärder
för handikapparkeringar och andra parkeringar i Krokoms centrum.
Medborgarförslaget anmäldes vid fullmäktige den 9 november 2010 och
remitterades till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår i beslut, från den 15 mars 2011, att
Samhällsbyggnadsförvaltningen, i samband med planändring av
Krokomsporten, arbetar fram en utvecklingsplan för centralorten som
bland annat syftar till att knyta an handelsområdet Krokomsporten till
Krokoms centrum.
Byföreningens arbete med Leaderprojektet, för utveckling av Krokoms
samhälle, beaktas även i detta.
Frågan om handikapparkeringsplatser och tillåtna parkeringstider
överlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda.
Beredande förslag
Samhällsbyggnadsnämnden 15 mars 2011
Utlåtande 6 april 2011

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 april 2011

Ks § 61 (forts)

Sida
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Dnr KS 2010-000244

Medborgarförslag om handikapparkering samt parkeringar i Krokoms samhälle
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V, Göte W Swén, M och Mikaela Munck af
Rosenschöld, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige besluta att
samhällsbyggnadsförvaltningen, i samband med planändring av
Krokomsporten, arbetar fram en utvecklingsplan för centralorten
som bland annat syftar till att knyta an handelsområdet Krokomsporten till
Krokoms centrum. Frågan om handikapparkeringsplatser och tillåtna
parkeringstider överlämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 april 2011

Ks § 62

Sida
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Dnr KS 2010-000223

Medborgarförslag, förbättring av parkområde i Krokoms centrum, Björkparken
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget kommer beaktas i
samband med studie av utemiljön, av Krokoms centrum, som kommer att
påbörjas under 2011.
_________

Bakgrund
Berndt Söderholm, Krokom, har i medborgarförslag föreslagit en
förbättring av Björkparken i Krokom med utrustningar för tonåringar.
Bland annat föreslås att en skateboardramp byggs, att två fotbollsmål
och ett volleybollnät sätts upp samt att en minigolfbana och en
tennisbana anläggs. För att eventuellt minska nedskräpningen i parken
bör papperskorgar sättas upp vid sittbänkarna.
Beredande förslag
Samhällsbyggnadsnämnden 8 februari 2011
Utlåtande 6 april 2011
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Mikaela Munck af Rosenschöld, C och Göte W Swén, M.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår Kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget kommer beaktas i samband med studie av utemiljön, av
Krokoms centrum, som kommer att påbörjas under 2011.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 april 2011

Ks § 63

Sida
29

Dnr KS 2010-000198

Medborgarförslag om att lågenergilampor ska börja användas på kommunen
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige lämnar följande svar på medborgarförslaget;
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat genomföra ett
energieffektiviseringsprojekt under åren 2010-2014. Målet med projektet
är att först genomföra en detaljerad analys av kommunens fastigheter för
att sedan, bland annat, utföra oljekonvertering av värmeanläggningar till
fjärrvärme alternativt värmepumpar, köpa in belysningsstyrning, byta
belysningsarmaturer, värmeåtervinning i ventilation m m.
Det innebär att byte till lågenergilampor görs efterhand.
___
__

Bakgrund
Per Hansson, Nälden, har i medborgarförslag föreslagit att lågenergilampor ska
användas i kommunala fastigheter.
Beredande förslag
Samhällsbyggnadsnämnden 8 februari 2011
Utlåtande 6 april 2011
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige besvarar
medborgarförslaget med att under en detaljerad energieffektiviseringsanalys av
kommunens fastigheter, under åren 2010-2014, kommer byte till lågenergilampor att göras efterhand.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 april 2011

Ks § 64

Sida
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Dnr KS 2010-000201

Medborgarförslag om röjning av lövsly
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att
Frågan kommer att tas upp i budgetberedningen då beviljade anslag inte
täcker det behov som föreligger för att röja lövsly i tätortsnära miljöer för
att möte upp allmänhetens önskemål om skötsel av kommunal mark.

2

Förslaget om flaggor och lyktstolpar kommer att beaktas i samband med
studie av utemiljön, av Krokoms centrum, som kommer att påbörjas under
2011.
_________
___

Bakgrund
Berndt Söderholm, Krokom, har i medborgarförslag föreslagit att lövslyn
röjs på båda sidor Indalsälven, vid infarten till Krokoms, samt att flaggor
sätts upp på lyktstolpar vid båda infarterna från E 14.
Beredande förslag
Samhällsbyggnadsnämnden 8 februari 2011
Utlåtande 6 april 2011
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V, Göte W Swén, M, Jonne Danielsson, Fp, Anne
Catrine Hedman, Kd, Mikaela Munck af Rosenschöld, C, Göte W Swén, M, Mi
Bringsaas, S och Stefan Wikén, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår fullmäktige besluta att
frågan kommer att tas upp i budgetberedningen då beviljade anslag inte täcker
det behov som föreligger för att röja lövsly i tätortsnära miljöer för att möte upp
allmänhetens önskemål om skötsel av kommunal mark. Förslaget om flaggor
och lyktstolpar kommer att beaktas i samband med studie av utemiljön, av
Krokoms centrum, som kommer att påbörjas under 2011.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

Ks § 64 (forts)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 april 2011

Sida
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Dnr KS 2010-000201

Medborgarförslag om röjning av lövsly
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 april 2011

Ks § 65

Sida
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Dnr KS 2011-000150

Årsredovisning 2010 Krokomsbostäder AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Krokomsbostäder AB år
2010.
____
___

Underlag för beslut
Krokomsbostäder AB har upprättat årsredovisning för Krokomsbostäder AB år
2010 och överlämnar den till kommunen.
Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster på 77 tkr.
I förvaltningsberättelsen redogörs bland annat för styrelsens sammansättning,
viktiga händelser och förhållanden, organisation-personal, framtida utveckling
gällande ekonomi och finansiering, investeringar, försäljning, uthyrning,
underhåll, ägaridé m m.
Underlag för beslut
Årsredovisning 2010 för Krokomsbostäder AB
Presidiets förslag till beslut 11 april 2011
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Jörgen Blom, V, Christer Toft, S och Ulf Jonasson, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
årsredovisning för Krokomsbostäder AB år 2010.
_____

Kopia

Justerandes signatur

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Krokoms kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
13 april 2011

Ks § 66

Sida
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Dnr KS 2011-000151

Årsredovisning Jämtidrottshallen i Ås AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Jämtidrottshallen i Ås
AB 2010.
___

Jämtidrottshallen i Ås AB har lämnat årsredovisning för år 2010.
Jämtidrottshallen i Ås AB ägs sedan den 30 juni 2009 till 100% av Krokoms
kommun.
Bolaget äger fastigheten Krokom Ås-Hov 1:212 och har på denna uppfört en
idrottshall. Krokoms kommun hyr hallen och använder den i huvudsak för egen
verksamhet men upplåter den även i andra hand för idrotts- och andra
ändamål.
Björn Torbjörnsson ekonomichef och Hans Morén, ekonom informerar i
ärendet.
Yrkanden/förslag
Yttrarar sig gör Göte W Swén, M, Jörgen Blom, V, Rof Lilja, S, Maria
Jacobsson, S och Mikaela Munck af Rosenschöld, C.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige godkänna
årsredovisning för Jämtidrottshallen i Ås AB 2010.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
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Dnr KS 2011-000053

Förslag till bildande av Bussgods Jämtland/Härjedalen AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige bifaller förslag om att Länstrafiken i Jämtlands län AB,
vid nästa bolagsstämma, får bilda aktiebolag av nuvarande bussgods i
Jämtland/Härjedalen.

2

Kommunfullmäktige tillstyrker att aktiebolaget till 100 % ägs av
Länstrafiken i Jämtlands län AB samt att aktiebolaget bildas
den 1 juli 2011.

3

Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordning, daterad den
10 januari 2011, att gälla från bolagets bildande.
____
__

Underlag för beslut
Med den nya kollektivtrafiklagen som träder i kraft i januari 2012 ändras
förutsättningarna för ansvaret av den lokala och regionala kollektivtrafiken. En
av förändringarna är att ansvaret för kollektivtrafik inte får hanteras av ett
aktiebolag. Bussgods hanteras idag av Länstrafiken i Jämtlands län AB och ska
på sikt ingå som medlem i Bussgods Sverige ekonomiska förening.
Syftet med bildandet av ett aktiebolag är att i första hand förbereda för ett
samgående med Bussgods Västernorrland och i andra hand med de sex
nordligaste länen till ett Bussgods Norr. Bussgods Västernorrland och
Bussgods Norr är i dag organiserade i aktiebolagsform. Handlingsfriheten
uppges öka i bolagsformen så att beslut kan tas snabbare och närmare
verksamheten. Ett annat mål med bildandet av ett aktiebolag är att möjliggöra
en mer effektiv och bantad organisation.
Länstrafiken hade ägarsamråd den 12 april där man beslutade om oförändrade
ägardirektiv.
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Dnr KS 2011-000053

Förslag till bildande av Bussgods Jämtland/Härjedalen AB
Underlag för beslut
Remiss - Bildande av Bussgods Jämtlands/Härjedalen AB
Förslag till bolagsordning daterad den 10 januari 2011
Yrkanden/förslag
Maria Söderberg, C, yrkar bifall till grundförslaget.
Yttrar sig gör också Mi Bringsaas, S, Stefan Wikén, S och Rolf Lilja, S.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige bifalla
förslag om att Länstrafiken i Jämtlands län AB, vid nästa bolagsstämma, får
bilda aktiebolag av nuvarande bussgods i Jämtland/Härjedalen.
Kommunfullmäktige tillstyrker att aktiebolaget till 100 % ägs av
Länstrafiken i Jämtlands län AB samt att aktiebolaget bildas den 1 juli 2011.
Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordning, daterad den
10 januari 2011, att gälla från bolagets bildande.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____
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Ks § 68
Delegationsbeslut
Kommunstyrelsen delges följande delegationsbeslut:
Delegat
Dnr KS 11/062
Listor över färdtjänstbeslut 110301 - 110331

Färdtjänsthandläggare

1

Dnr KS 11/078
Marknadsföringsbidrag till ”Hemliga hjortronställen”
med 4 000 kr

Ks ordf

2

Dnr KS 11/122
Ansökan om antagning i hemvärnet, 631122- samt
730118-

Adm chef

3

Dnr KS 11/124
Annonsavtal mellan ÖstersundsTidningar AB och
Krokoms kommun, t o m 2011-12-31

Kommunchef

4

Dnr KS 11/136
Avropsavtal mellan Pulsen AB och Krokoms kommun, IT-samordnare
från ingånget ramavtal Programvaror och tjänster 2007
mellan Pulsen och Kammarkollegiet, t o m 2012-12-31

Dnr KS 11/138
Avtal mellan AXEG AB och Krokoms kommun
t o m 2011-05-31
_____

5
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Ks § 69
Meddelanden
Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1

2

3

4

Dnr 3
Länsstyrelsen Jämtlands län: 110325, beslut om beviljat stöd (hemsändningsbidrag) till kommersiell service enligt SFS 2000:24 senast
ändrad 2005:530
Länsstyrelsen Jämtlands län: 110325, beslut angående tillfälligt
undantag för körning med snöskoter inom Hotagens
regleringsområde/naturreservat
Dnr 11
Naturvårdsverket: 110404, information om nya organisationen
Dnr 23
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL: 110309, rapporten
’Samhällsbyggande för klimatet - kommuner och landsting som visar
vägen’

5

Dnr 28
Krokomsbygdens kulturella radioförening: 110316, Radio Krokom
samsänder med Radio Åredalen

6

Vattenmyndigheterna: 110322, Vattenblänk - nyhetsbrev nr 1 2011

7

Kommunal Z - Jämtlands län: 110322, rapporten ’Alla andra hämtar
tidigt’ - en undersökning av öppettider och tider för lämning och hämtning
på förskolor.

8

Familjerådgivningen i Jämtlands län: 110404, verksamhetsberättelse
2010
samt statistik för Krokoms kommun

9

Sametinget: 110401, redovisning av statsbidrag till kommuner och landsting/regioner

10

Justerandes signatur

Dnr KS 07/248
Teknikcollege Mitt: 110329, protokoll och handlingar från årsmötet den
15 mars 2011
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Meddelanden
Dnr KS 11/008
11 SmåKom: 110405, nyhetsbrev Mars 2011
_____
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