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Sammanträdesdatum

2020-10-01

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Trångsvikens Bygdegård, torsdagen den 1 oktober 2020 kl 08:00-09:00

Beslutande

Ledamöter

Karin Jonsson, C, Ordförande
Björn Hammarberg, M, 1:e vice ordförande
Jenny Palin, S, tjg ers för vakant plats S
Mikael Karlsson, S, tjg ers för Sture Hernerud, S
Jannike Hillding, M
Annika Hansson, S, tjg ers för Maria Jacobsson, S, t f 2:e vice ordförande
Ronny Karlsson, SD
Jan Runsten, MP
Rasmus Ericsson, KD, tjg ers för Kjell Sundholm, KD
Marie Svensson, V
Hans Åsling, C
Andreas Karlsson, C, tjg ers för Bengt Nord, C
Peter Grundström, S, tjg ers för Niclas Höglund, JVK

Övriga närvarande

Jonas Törngren, kommundirektör
Maria Walther, vik kommunsekreterare

Justerare

Jan Runsten, MP och Annika Hansson, S

Justeringens plats och tid

Trångsvikens bygdegård, 2020-10-01

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

Maria Walther
Ordförande

Karin Jonsson
Justerare

Jan Runsten

Annika Hansson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-10-01

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-02

Förvaringsplats för protokollet

Kansliavdelningen, kommunhuset Krokom

Underskrift

Maria Walther

Sista dag för överklagan

2020-10-23
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Sammanträdesdatum

2020-10-01

Kommunstyrelsen

Ks § 184

Dnr 2020-000002

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan.
_____________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-10-01

Kommunstyrelsen

Ks § 185

Dnr 2020-000227

Kaxås 3:14 m fl., detaljplan
Kort sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har skickat detaljplanen till kommunfullmäktige
för antagande.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner tillägget till planbestämmelse att taken ska
vara av icke reflekterande material.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen
under förutsättning att exploateringsavtalet är undertecknat.
3. När detaljplaner ska antas i kommunfullmäktige ska de först skickas på
remiss till bygg- och miljönämnden för yttranden.
_____________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att skapa ca 40 tomter för enbostadshus. Projekt
Kaxås är ett privat projekt som har startats främst för att ge bra underlag till
befintlig skola då den var nedläggningshotad. Projektet går ut på att skapa ett
attraktivt boende för unga familjer. Syftet är även att skapa möjlighet till
arbete. Exploatören har anlitat en extern planförfattare och kommunens roll
har i planprocessen varit granskare. Kommunen har även skrivit
samrådsredogörelsen samt granskningsutlåtandet.
Kommunen gjorde bedömningen att planen innebär en betydande
miljöpåverkan och av den anledningen ska en miljöbedömning enligt 4 kap.
34 § plan- och bygglagen samt 6 kap. 3 § miljöbalken göras och en
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Länsstyrelsen delade kommunens
bedömning enligt yttrande daterat 2019-09-19. En
miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och lagts till planhandlingarna.
I planarbetet har, som alltid i detaljplanearbetet, tjänstemän från kommunens
samhällsbyggnadsförvaltning och bygg- och miljöavdelning deltagit.
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Sammanträdesdatum

2020-10-01

Kommunstyrelsen

Ks § 185 (forts)

Dnr 2020-000227

Kaxås 3:14 m fl., detaljplan
Planförslaget har varit ute för samråd mellan den 20 januari till den 17
februari 2020. En samrådsredogörelse har därefter upprättats med
kommunens bemötande av inkomna synpunkter. Revidering av planförslaget
har skett inför granskning utifrån resultatet av naturvärdesinventeringen.
Planförslaget har varit ute för granskning mellan den 8 juli till den 9 augusti.
Ett granskningsutlåtande har därefter upprättats med kommunens bemötande
av inkomna synpunkter. Planförslaget har efter granskningen reviderats.
Bland annat har ett område i norra delen tagits med i planen med
bestämmelsen NATUR enligt förslag från Länsstyrelsen i deras
granskningsyttrande. Detta område är tänkt att fungera som ny plats för
objekt som omfattas av biotopskydd samt artskydd och som med anledning
av exploateringen behöver flyttas. Dispens från biotopskyddet gällande
odlingsrösen och murar har beviljats av Länsstyrelsen den 1 september 2020.
Beslutet gäller under förutsättning att angivna villkor uppfylls.
Länsstyrelsen har den 10 september 2020 beviljat dispens från artskyddet
gällande blåsippa, gullviva och revlummer. Beslutet gäller under
förutsättning att angivna villkor uppfylls.
Efter Samhällsbyggnadsnämndens godkännande av detaljplanen har
diskussion uppkommit om att införa en planbestämmelse om att icke
reflekterande takmaterial ska förekomma. Tjänstemännens bedömning är att
denna synpunkt är relevant då reflekterande takmaterial i en känslig
kulturmiljö kan upplevas störande. Det går inte att förutse hur lång tid det tar
för taken att mattas. Skrivs det inte in i planbestämmelserna om att icke
reflekterande takmaterial ska förekomma finns det heller inget hinder att
uppföra blanka hustak. Det är viktigt att beakta att en detaljplan ska leva
under lång tid. Det har beviljats tre bygglov innan detaljplanen antagits, det
vill säga med utomplansbestämmelser, med tak som är reflekterande (dessa
avses mattas över tid).
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Sammanträdesdatum

2020-10-01

Kommunstyrelsen

Ks § 185 (forts)

Dnr 2020-000227

Kaxås 3:14 m fl., detaljplan
Underlag för beslut
Plan- och fastighetsavdelningens tjänsteutlåtande 2020-09-30
Godkännande av detaljplan, 2020-09-02, Saby § 95
Planbeskrivning, 2019-12-20, rev 2020-07-06, 2020-08-24
Plankarta, 2019-12-20, rev 2020-07-06, 2020-08-24
Miljökonsekvensbeskrivning, 2019-12-19, rev 2020-07-06, 2020-08-24
Beslut om planbesked, 2019-09-12, Saby § 79
Ansökan om planbesked, 2019-06-14
Områdesplan för Kaxås Krokoms kommun, 1979-09-07
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Hans Åsling, C: Förslag till beslut bifalls.
Björn Hammarberg, M: Följande tillägg görs i beslutet: ”När detaljplaner ska
antas i kommunfullmäktige ska de först skickas på remiss till bygg- och
miljönämnden för yttrande.”
Jan Runsten, Mp, Jenny Palin, S, ordförande Karin Jonsson, C, och Jannike
Hillding, M, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag i två punkter, grundförslaget, som föreslår att
kommunstyrelsen godkänner planbestämmelserna samt att
kommunfullmäktige antar detaljplanen, under förutsättning att
exploateringsavtalet är undertecknat.
Till detta finns ett tilläggsförslag om att när detaljplaner ska antas i
kommunfullmäktige ska de först skickas på remiss till bygg- och
miljönämnden för yttrande.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslagets två punkter och
därefter på tilläggsförslaget.
Beslutsgången godkänns.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
detta.
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Sammanträdesdatum

2020-10-01

Kommunstyrelsen

Ks § 185 (forts)

Dnr 2020-000227

Kaxås 3:14 m fl., detaljplan
Efter fråga på tilläggsförslaget finner ordförande att kommunstyreslen
bifaller detta.
______
Kopia till
Kommunfullmäktige 1 oktober
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Sammanträdesdatum

2020-10-01

Kommunstyrelsen

Ks § 186

Dnr 2020-000098

Rambudget 2021, plan 2022-2023
Kort sammanfattning
Rambudget för år 2021, plan för 2022—23 ska antas av kommunfullmäktige
den 1 oktober, enligt reviderad tidplan.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöver att fatta beslut
om vilken rambudget som ska gälla för år 2021 (plan 2022-2023) fatta
följande beslut (siffervärdet i mnkr i punkt b) nedan kan ändras,
beroende på vilket budgetbeslut som beslutas om):


Skattesatsen för 2021 ska vara oförändrad; 22,17 kronor.



Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2021
-

Ha rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp på de
lån som förfaller till betalning 2021,

-

Ha rätt att ta nya lån upp till en nivå av 688,1 mnkr,

-

Få teckna en kortfristig checkräkningskredit på högst 50 mnkr,

-

Få utöka utlåningen med högst 1 mnkr.

_____________________________________________________________
Reservation
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Marie Svensson, V
Deltar inte i beslutet
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.
Annika Hansson, Mikael Karlsson, Jenny Palin, samtliga S
Beskrivning av ärendet
Rambudget för år 2021, plan för 2022—23 ska antas av kommunfullmäktige
den 1 oktober, enligt reviderad tidplan.
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Sammanträdesdatum

2020-10-01

Kommunstyrelsen

Ks § 186 (forts)

Dnr 2020-000098

Rambudget 2021, plan 2022-2023
Förvaltningen har under augusti och september månader uppdaterat
budgetunderlag avseende skatte- och statsbidragsintäkter, samt har
uppdaterat kommunens investeringsplan. Detta har sedan presenterats för
kommunstyrelsen och för olika grupper av politiska företrädare under slutet
av augusti och hittills under september månader. Utifrån dessa underlag
arbetas sedan politiska förslag till rambudget fram. Oavsett vilket
budgetförslag som antas av kommunfullmäktige, behöver ett antal formella
beslut tas som en del av budgetbeslutet. Dessa anges ovan under förslag till
beslut.
Underlag för beslut
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande rev 2020-09-22
Samverkanspartiernas Rambudget 2021, plan 2022-2023, 2020-09-22
Samverkanspartiernas ekonomiska sammanställning 2020-09-22
Vänsterpartiets budgetförslag 2020-09-29
Socialdemokraternas budgetförslag 2020-09-30
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Marie Svensson, V; Vänsterpartiets förslag till budget bifalls.
Björn Hammarberg, M, Rasmus Ericsson, KD och Jenny Palin, S, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget tillika samverkanspartiernas förslag,
som föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
rambudget 2021, plan 2022-2023.
Till det har det kommit ett förslag om att bifalla vänsterpartiets förslag till
budget.
Ordförande kommer först att fråga på grundförslaget, bifall mot avslag.
Ordförande kommer därefter att fråga på förslaget om att bifalla
vänsterpartiets budgetförslag, bifall mot avslag.
Beslutsgången godkänns.
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Sammanträdesdatum

2020-10-01

Kommunstyrelsen

Ks § 186 (forts)

Dnr 2020-000098

Rambudget 2021, plan 2022-2023
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Efter fråga om att bifalla vänsterpartiets förslag till budget, finner ordförande
att kommunstyrelsen avslår detta.
_____
Kopia till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

2020-10-01

Kommunstyrelsen

Ks § 187

Dnr 2020-000018

Hållplats Nälden
Kort sammanfattning
Medfinansieringsavtal gällande tåghållplats Nälden har tagits fram.
Kommunstyrelsens beslut
1. Krokoms kommun, kommunstyrelsen, godkänner
medfinansieringsavtalet gällande tåghållplats Nälden.
2. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet för Krokoms
kommuns räkning.
_____________________________________________________________
Protokollsanteckning
Jag ogillar Trafikverkets hantering av ärendet.
Hans Åsling, C
Beskrivning av ärendet
Syftet med medfinansieringsavtalet är att reglera respektive parts åtagande
och finansiella ansvar för åtgärden.
För att Trafikverket ska fullfölja sina åtaganden och arbeta vidare med
projekt tågstopp Nälden (kallat tåghållplats Nälden i Trafikverkets
handlingar) krävs ett medfinansieringsavtal som tydligt reglerar vilka
kostnader och åtgärder som ligger inom Krokoms kommuns ansvarsområde
och Trafikverkets ansvarsområde.
Innan detta är beslutat och undertecknat kommer inte Trafikverket att gå
vidare i processen, vilket kan riskera tågstoppets framtid.
Kommunen och Trafikverket har varit överens i allt väsentligt förutom i en
skrivning som hanterar kostnadsförändringar (§8). Där vill Trafikverket göra
det tydligt att de har en bortre gräns för hur mycket pengar de kan lägga och
vill därmed att kommunen förbinder sig att ta eventuella kommande
kostnadsökningar som leder till att innevarande uppskattade budget spricker.
Krokoms kommun förstår att Trafikverket har en budget att förhålla sig till
men vill att skrivningen ska utformas så att eventuella förändringar av
riktade statsbidrag kan komma kommunen och tågstoppet till godo.
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2020-10-01

Kommunstyrelsen

Ks § 187 (forts)

Dnr 2020-000018

Hållplats Nälden
Dessutom ska eventuella kostnadsökningar läggas fram till Krokoms
kommun innan arbetet utförs för att kommunen ska kunna ta ställning till
finansieringen.
Underlag för beslut
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-28, rev 2020-0929
Förslag Medfinanseringsavtal Tåghållplats Nälden
Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig
Hans Åsling, C, Björn Hammarberg, M, Andreas Karlsson, C och Marie
Svensson, V, yttrar sig.
Beslutsgång
Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen
godkänner medfinansieringsavtalet och att kommundirektören får i uppdrag
att underteckna avtalet för Krokoms kommuns räkning.
Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller
detta.
_____
Kopia till
Trafikverket
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