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Dnr KS 2011-000164

Sammanslagning av skolor, Hov-Västbygden samt Ytterån-Trångsviken
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1

Förtäta skolorganisationen Hov – Västbygden till en skolenhet
belägen i Hov, Alsen

2

Förtäta skolorganisationen i Ytterån – Trångsviken till en skolenhet
belägen i Trångsviken

3
Förtätningen gäller från och med höstterminen 2011
_________________________________________________________
Bakgrund
Barn och utbildning har inför 2012 års budget äskat medel för ett antal behov
som är kopplat till volymförändringar samt lagförändringar men även
kvalitetshöjningar av verksamheten. Vid budgetkonferensen 1-2 mars 2011
tydliggjordes att nämnderna i första hand fick se över och omfördela budget
inom egen ram för att finansiera äskanden.
Vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 22 mars 2011
aktualiserades vilka omfördelningar som var möjliga, där förtätning av skolorna
var en av flera åtgärder.
Att förändra en skolorganisation vid läsårsstart är mer lämpligt än under
pågående läsår, d.v.s. vid årsskiftet. Det innebär att sammanslagningen bör ske
i samband med höstterminsstarten 2011.
För att möjliggöra det krävs att ärendet behandlas i extrainsatt möte i barn- och
utbildningsnämnden samt också i kommunstyrelsen den 27 april, för att
skolsammanslagningen ska kunna behandlas i kommunfullmäktige den
4 maj 2011.
Krokoms kommuns skolorganisation har varit föremål för diskussion en längre
tid. Behovet av att skapa ”större” skolor förstärks med det nya kravet på
lärarlegitimation. Med nuvarande organisation av skolor där det endast finns
underlag för ca 2 lärare kommer det att innebära stora svårigheter att tillgodose
behörighetskraven.
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Dnr KS 2011-000164

Sammanslagning av skolor, Hov-Västbygden samt Ytterån-Trångsviken
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med
Samhällsbyggnadsförvaltningen att hantera många små enheter. Genom att
förtäta skolorna möter nämnderna kravet på god ekonomisk hushållning och
bra kvalitet på sin verksamhet.
Underlag för beslut
Barn- och utbildningsnämnden 27 april 2011
Yrkanden/förslag
Christer Toft, S, yrkar i första hand på återremiss av ärendet på grund av
obefintligt beslutsunderlag, konsekvensbeskrivning saknas för Trångsviken Ytterån och på grund av att barnchecken inte har tagits hänsyn till i beslutsunderlaget.
Christer Toft, S, yrkar i andra hand avslag på grundförslaget.
Yttrar sig gör också Maria Söderbrerg, C, Ronny Carlsson, Sd, Jörgen Blom, V
och Owen Laws, Mp.
Propositionsordning
Ordförande kommer först att ställa proposition på återremissyrkandet och
sedan proposition på grundförslaget, bifall mot avslag.
Propositionsordningen godkännes.
Efter proposition på återremissyrkandet, bifall mot avslag, finner ordförande att
kommunstyrelsen avslår en återremiss.
Efter proposition på grundförslaget om att förtäta skolorganisationen Hov –
Västbygden till en skolenhet belägen i Hov, Alsen, förtäta skolorganisationen i
Ytterån – Trångsviken till en skolenhet belägen i Trångsviken från och med
höstterminen 2011, bifall mot avslag, finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller grundförslaget.
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Dnr KS 2011-000164

Sammanslagning av skolor, Hov-Västbygden samt Ytterån-Trångsviken
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anmäler skriftlig reservation, bilaga 1 till
protokollet.
_____
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Dnr KS 2009-000011

Laglighetsprövning kommunfullmäktiges beslut 23 februari 2011, § 12, del av
översiktsplan för vindkraft, område Nordbyn/Storbacken
__
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige motsätter sig de yrkanden som framförts i
överklaganden från Pär Nilsson och Njaarke sameby, över beslut att anta
del av översiktsplan för vindkraft.

2

Kommunfullmäktige motsätter sig de yrkanden som framförts i
överklaganden från Sune Sjöström, Lennart Jönsson och Lollo Oldstrand,
över beslut att anta del av översiktsplan för vindkraft.
________________________

Inför upprättande av översiktsplan för Vindkraft har kommunen bland annat haft
som målsättning att bidra till att uppfylla de nationella målen för
energiomställning och att skydda de lokala näringar som kan tänkas påverkas
negativt av en utbyggnad.
Krokoms kommun har i sin översiktsplan för vindkraft pekat ut
”röda och vita områden”.
Röda områden där vindkraft med stor sannolikhet inte är lämplig med hänsyn
till andra intressen.
Vita områden där kommunen anger riktlinjer för en prövning men inte har
tillräckligt underlag för att förorda eller avstyrka vindkraftutbyggnader.
Det betyder att kommunen inte har pekat ut områden lämpliga för exploatering
utan ställer sig positiv till en miljöprövning och att sedan inom
prövningsprocessen ta slutlig ställning.
Planprocessen har bedrivits enligt Plan- och Bygglagens regler.
Ett samrådsförslag sändes ut för synpunkter den 25 februari 2009, med en
samrådstid t.o.m. 3:e juni 2009. Under samrådstiden reviderades förslaget med
nya förslag till intresseområden.
Det reviderade förslaget skickades ut för nytt samråd den 9 december 2009.
Samrådstiden förlängdes till den 1 februari 2010.
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Laglighetsprövning kommunfullmäktiges beslut 23 februari 2011, § 12, del av
översiktsplan för vindkraft, område Nordbyn/Storbacken
__
Samrådsmöten där allmänheten var inbjuden via annonser i lokal press
har hållits.
Över ursprungsförslaget hölls möten i Åkersjön den 22:a april, i Krokom den
27:e april, i Almåsa den 5:e maj samt i Föllinge den 6:e maj 2009.
Samrådsmöten över det omarbetade förslaget hölls i Kaxås den 9:e december
2009 samt den 17:e januari 2010.

Utställning av ett omarbetat förslag genomfördes från den 20 maj 2010 till den 6
augusti 2010, se bil.1. Samrådsredogörelsen bifogades utställningen, se bil.2
En särskild handling: ”Synpunkter och utlåtande” upprättades efter utställningen
och utgjorde del av beslutsunderlaget, se bil.3
Kommunfullmäktige antog planen den 29 sept. 2010 Kf § 78,se bil.6
Området som omfattar Storbacken/Nordbyn återremitterades dock.
Kommunfullmäktige antog del av översiktsplanen gällande området
Storbacken/Nordbyn den 23 februari 2011, Kf §12, se bil.7.
Njaarke sameby har yttrat sig över samrådsförslaget, både över
ursprungsförslaget och över det reviderade förslaget.
I samband med utställningen hänvisade samebyn muntligen till inlämnade
samrådsyttranden. se bilaga 4 och 5.
Sune Sjöström, Lennart Jönsson och Lollo Oldstrand har lämnat synpunkter
över det reviderade samrådsförslaget samt över det utställda förslaget.
(se löpnr 97, 143 och 146 i bilaga 3)
Riksintresse rennäring
De vita områdena har sin utgångspunkt i den vindenergikarta som
energimyndigheten har tagit fram.
Områden med god vindenergi sammanfaller på flertalet platser med viktiga
områden för renbetet och med områden av riksintresse för rennäringen.
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Laglighetsprövning kommunfullmäktiges beslut 23 februari 2011, § 12, del av
översiktsplan för vindkraft, område Nordbyn/Storbacken
__
Området Nordbyn omfattas av riksintresse för rennäring. Detta redovisas på
utställningshandlingens karta sid.42 i enlighet med den GIS-fil som översändes
från Sametinget efter dess beslut i juni 2009. I tidigare samrådsförslag från den
25 februari redovisades länsstyrelsens förslag från 2003 till riksintressen för
betesmark, uppehållsland, flyttleder och svåra passager. Kommunen har alltså
haft kunskap om och redovisat de olika delar som ger grund för riksintresseområdena.
Kommunen har under hela planprocessen haft kännedom om rennäringens
intressen. Det gäller både samebyarnas sakägarintressen och processen att ta
fram nya riksintressen. Kunskapen har främst inhämtats genom det
gemensamma planeringsarbete för sex jämtlandskommuner som genomförts
med bidrag från Boverket.
Kommunen har under planprocessen haft direkta samråd med samebyarna
genom det formella skriftliga samrådet 25 februari till den 3 juni 2009, samt
genom informella möten med företrädare för samebyarna. Intrång av
exploateringar i olika delområden har vägts emot varandra. En utbyggnad i
områden väster om Nordbyn bedömdes medföra ännu större skador. Det gäller
bland annat Krok i Åre kommun, som är av riksintresse för vindkraft, men där
kommunen har beslutat att riksintresset för rennäringen bör ha företräde.
Njaarke sameby har i sitt samrådsyttrande tydligt angett att all
vindkraftetablering väster om vägen mellan Kaxås och Kougsta (ingår i
riksintresset för rennäring) skulle ge ett stort intrång i renskötselrätten.
Vid den vägning mellan olika intressen som kommunen måste göra i
översiktsplanen ansåg kommunen däremot Nordbyn vara av så stort intresse
för vindkraft att det markeras som ”vitt” område, där en fortsatt prövning kan
ske.
Enligt kommunens mening är avsikten med de vita områdena att öppna för en
dialog mellan företrädare för vindkraft och de motstående intressen som kan
finnas på platsen. Vid kommunens ställningstagande inom miljöprövningen
väger de riktlinjer som översiktsplanen föreskriver tungt. Här finns bland annat
angivet att ”intrång i rennäringens markanvändning ska kompenseras så att
rennäringen med säkerhet hålls skadelös under vindkraftverkens livstid”. Om
miljöprövningen resulterar i en bedömning att ett vindkraftprojekt kan påtagligt
försvåra rennäringens bedrivande kommer projektet inte att tillåtas av
prövningsmyndigheten.
Justerandes signatur
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Laglighetsprövning kommunfullmäktiges beslut 23 februari 2011, § 12, del av
översiktsplan för vindkraft, område Nordbyn/Storbacken
__
Miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande översiktsplanen har upprättats utifrån
planens övergripande nivå.
Enligt Miljöbalken 6 kap 13§ punkt 2, skall den innehålla de uppgifter som är
rimliga med hänsyn till planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad.
De enskilda projektens miljöpåverkan får beskrivas i samband med
miljöprövning alternativt bygglovprövning för enstaka verk eller mindre grupper.
Planen rymmer ett antal utpekade områden, tänkbara som
utbyggnadsområden. Dessa kan ligga till grund för prövningen av alternativa
lokaliseringar vid kommande miljökonsekvensbeskrivningar i enskilda projekt.
Jäviga ledamöter
Översiktsplanen i sin helhet berör samtliga fastigheter i kommunen.
Planen är inte juridiskt bindande och innebär därför inte några rättigheter eller
skyldigheter.
Enskilda ledamöter som deltar i beslutsprocessen kan därför inte anses ha
ekonomisk eller annan form av vinning till följd av beslutet.
Översiktsplanen är dock vägledande i beslut som rör plan - och byggfrågor.
På grund av den debatt som planprocessen medfört gällande förväntat värde
på fastigheter belägna inom de områden som kommunen föreslår som
möjliga för prövning av vindkraftsutbyggnad har ändå Rolf Lilja och Hans Åsling
valt att avstå från medverkan vid beslut kring planen.
Sammanfattning
Kommunen delar inte klagandens påstående om brister i
utställningshandlingen, samrådsförfaranden eller utredningen av alternativa
exploateringsområden.
Sametingets och länsstyrelsens förslag till riksintresseområden för rennäringen
är redovisade i enlighet med det underlag som överlämnats av myndigheterna.
Kommunen har inte erinringar mot dessa riksintresseanspråk.
Vid en miljöprövning av ett eventuellt utbyggnadsprojekt i Nordbyn avgörs om
exploateringen kan påtagligt försvåra renskötselns bedrivande.
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Laglighetsprövning kommunfullmäktiges beslut 23 februari 2011, § 12, del av
översiktsplan för vindkraft, område Nordbyn/Storbacken
__
Samråd har skett i enlighet med kraven i plan – och bygglagen.
Översiktsplanen har översiktligt behandlat olika tänkbara utbyggnadsområden
och tydligt redovisat var vindkraft enligt kommunen inte är lämplig. Eventuellt
lämpliga områden framkommer först vid miljöprövning av enskilda projekt.
Miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller miljöbalkens krav för denna typ av
översiktlig plan.
Jävsförhållanden föreligger inte.
Bilagor:
1. Vindkraft i Krokoms kommun, Tillägg till Översiktsplan
2. Samrådsredogörelse, 2010-05-05
3. Synpunter och utlåtande,2010-09-01
4. Samrådsyttrande från Njaarke sameby över ursprungsförslaget
5. Samrådsyttrande från Njaarke sameby över reviderat förslag.
6. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 29 sept. 2010,Kf §78
7. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 23 febr.2011, Kf12
Bilagorna bifogas svaret till Förvaltningsrätten
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunfullmäktige
motsätter sig de yrkanden som framförts i överklaganden från Pär Nilsson och
Njaarke sameby över beslut att anta del av översiktsplan för vindkraft samt att
kommunfullmäktige motsätter sig de yrkanden som framförts i överklaganden
från Sune Sjöström, Lennart Jönsson och Lollo Oldstrand över beslut att anta
del av översiktsplan för vindkraft.
Efter proposition på ovan nämnda förslag finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller dessa.
_____
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Dnr KS 2011-000165

Ägardirektiv Jämtkraft AB
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1

Kommunfullmäktige i Krokoms kommun har tagit del av huvudägarens
förslag till nytt ägardirektiv.

Kommunstyrelsens beslut
Uppdrag till ombudet att vid stämman ta upp följande frågor
1

Höjd ambitionsnivå angående miljöarbetet, förnybar energi.

2

Fråga om hur vinsten tas ut och hur den påverkar prisbildningen i
bolaget.

Bakgrund
Huvudägaren Östersunds kommun kallade till ägarsamråd angående förslag till
nya ägardirektiv för Jämtkraft AB den 14 april.
Tre saker har ändrats/kompletterats jämfört med gällande ägardirektiv
förtydligande om hur utdelning ska beräknas
A Förtydligande om hur utdelning ska beräknas.
B Koncernstyrelsens ansvar för intern kontroll och övergripande ansvar för att
Finansinspektionens rekommendationer för styrning av finansiella företag
följs.
C Koncernstyrelsens möjlighet att ombilda befintliga affärsområden till
dotterbolag och hur dialog i frågan ska föras med huvudägaren.
Östersunds kommunstyrelse behandlar ägardirektiven 19 april och därefter
fullmäktige den 5 maj.
Samråd är med dagens möte genomfört och respektive kommun kan efter sin
respektive fullmäktigebehandling ha fristående förslag som då får behandlas
vid bolagsstämman den 26 maj.
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Ägardirektiv Jämtkraft AB
Yrkanden/förslag
Yttrar sig gör Maria Söderberg, C, Mikaela Munck af Rosenschöld, C, Christer
Toft, S, Maria Jacobsson, S, Jörgen Blom, V, Owen Laws, Mp och Göte W
Swén, M.
Propositionsordning
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår kommunfullmäktige besluta
att Krokoms kommun har tagit del av huvudägarens förslag till nytt ägardirektiv.
Krokoms kommun vill att diskussion tas upp om miljöarbetet och förnybar
energi samt även att en diskussion tas upp om hur vinsten tas ut och hur den
påverkar prisbildningen i bolaget.
Efter proposition på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen
bifaller det.
_____

Kopia
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