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Kf § 11
Information
Kommunfullmäktige beslutar
-

Godkänna och lägga informationen till handlingarna

Bakgrund
Delgivningar till kommunfullmäktige bilaga 2

Justerares signatur
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Kf § 12
Motioner
Inga motioner har inkommit till dagens sammanträde

Justerares signatur
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Kf § 13
Medborgarförslag
Kommunfullmäktige beslutar
-

Uppta medborgarförslaget från Tord Henriksson ”Lyfta fram den lokala konsten,
författare m.fl., och översända det till barn- och utbildningsnämnden för
beredning och beslut

-

Uppta medborgarförslaget från Krister Brännman” Wifi nät på Bränna och
Tallviksgården” och översända det till socialnämnden för beredning och beslut

-

Uppta medborgarförslaget från Krister Brännman ” Jämställd plogning”, och
översända det till kommunstyrelsen för beredning och beslut

Bakgrund
Till dagens sammanträde har följande medborgarförslag inkommit:

●

Tord Henriksson-”Lyfta fram den lokala konsten, författare mfl”, se Dnr 1832015

●

Krister Brännman-”Wifi nät på Bränna och Tallviksgården”, se Dnr 228-2015

●

Krister Brännman-”Jämställd plogning”, se Dnr 281-2015

Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag 2015-02-27, se Dnr 183-2015
2. Medborgarförslag 2015-03-16, se Dnr 228-2015
3. Medborgarförslag 2015-04-17, se Dnr 281-2015

Protokollsutdrag till:
-Barn- och utbildningsnämnden
-Socialnämnden
-Kommunstyrelsen
-Krister Brännman
-Tord Henriksson
-Kommunkansliet

Justerares signatur
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Kf § 14
Interpellationer
Kommunfullmäktige beslutar
-

Anse interpellationen besvarad

Bakgrund
Till dagens sammanträde har följande interpellation inkommit:
●

Anne Jakobsson (s) – ” Interpellation, Angående
socialnämndens budget?” se Dnr 330-2015.

Under sammanträdet svarar socialnämndens ordförande Maria Nilsson (v) på
kommentarer till ledamot Anne Jakobssons (s) reflektioner av hennes svar.

Beslutsunderlag
1. Interpellation, 2015-04-20, se Dnr 330-2015
2.Interpellationssvar, 2015-04-27, Se Dnr 330-2015

Protokollsutdrag till:
-Anne Jakobsson (s)
-Maria Nilsson (v)

Justerares signatur
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Kf § 15

Dnr 277-2015

Årsredovisning 2014
Kommunfullmäktige beslutar
-

Anta årsredovisning 2014 enligt bilaga 3

-

Använda 3,4 mkr från resultatutjämningsreserven för att reglerar del av
underskottet på 7 mkr

-

Åberopa så kallade synnerliga skäl för jämförelsestörande kostnad, 3,6 mkr, och
till följd av detta inte ställa krav på att underskottet ska återställas inom en
treårsperiod

Bakgrund
Inga-Lill Johansson, ekonomichef medverkar och föredrar årsredovisning 2014, se
Dnr 277-2015
Kommunstyrelsens förslag
-

Anta årsredovisning 2014 enligt bilaga

-

Använda 3,4 mkr från resultatutjämningsreserven för att reglerar del av
underskottet på 7 mkr

-

Åberopa så kallade synnerliga skäl för jämförelsestörande kostnad, 3,6 mkr, och
till följd av detta inte ställa krav på att underskottet ska återställas inom en
treårsperiod

Bilaga 3
Beslutsunderlag
1. Årsredovisning 2014, 2015-04-13, se Dnr 277-2015
2. Kommunstyrelsen 2015-04-13 § 66
Protokollsutdrag till:
-Styrelse & nämnder
-Ekonomikontoret Inga-Lill Johansson

Justerares signatur
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Kf § 16

Dnr 323-2015

Revisionsberättelse 2014
Kommunfullmäktige beslutar
- Godkänna revisionsberättelse 2014 enligt bilaga 4

Bakgrund
Sune Nilsson (c) revisor, Curt Gyllemalm (s) revisor samt Tord Henriksson(s) ordf.
revisorerna för Överkalix kommun medverkar och föredrar Revisionsberättelse för
år 2014 från Överkalix kommuns revisorer:
” Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet, och i vår roll
som utsedda lekmannarevisorer och förtroendevalda revisorer även verksamheten i
kommunens företag. Granskningen har utförts i enlighet med kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet samt kommunens revisionsreglemente.
Granskningen har inriktats mot kommunstyrelsens och de övriga nämndernas
styrning, uppföljning och kontroll. Vi har så långt som möjligt bedömt
ändamålsenlighet och effektivitet i verksamheten, samt granskat räkenskaperna och
den interna kontrollen. Vi har i våra prioriteringar av granskningsinsatser utgått
från en bedömning av väsentlighet och risk och omsatt prioriteringarna i en
revisionsplan för året. Revisionsinsatserna har dels genomförts i form av
övergripande granskning av styrelsens respektive nämndernas ansvarsutövande, och
dels av fördjupade granskningsinsatser där vi så funnit erforderligt.
Vi bedömer sammantaget;
• att styrelsen och nämnder i Överkalix kommun i huvudsak har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt
• att kommunstyrelsens och nämndernas styrning och interna kontroll i huvudsak har varit
tillräcklig, men att det finns utvecklingsbehov bl.a. vad gäller tydligare målstyrning samt
uppföljning av fattade och verkställda beslut
• årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller er av en på rättvisande räkenskaper
och är upprättad enligt god redovisningssed
• att kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans
• att det sammanvägda resultatet för verksamhet och ekonomi år 2014 inte i tillräckligt grad
är förenligt med de mål som fastställts av kommunfullmäktige.
• att det är viktigt att styrelsen och nämnderna bedriver ett långsiktigt arbete med att
anpassa verksamheterna till de ekonomiska ramarna. Kommunens ekonomiska situation
och utveckling är oroande då kommunens kostnader tenderar att öka mer än inkomna
intäkter, samt då den demografiska utvecklingen visar att andelen äldre i befolkningen
ökar. Det finns enligt vår bedömning stora behov av effektiviseringsåtgärder, bl.a. för att nå
det finansiella målet att årsresultatet ska vara positivt.

Justerares signatur
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Ansvarsfrihet
Vi tillstyrker att styrelse och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa
organ beviljas ansvarsfrihet.
Vi tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns.
Till revisionsberättelsen har bilagts en redogörelse som utgör underlag till
revisionsberättelsen och vår sammantagna bedömning samt ger en bild av den
revision som bedrivits under året. Curt Gyllemalm har pga. jäv inte deltagit i granskning av
bygg-och miljönämnden.”

Bilaga 4
Beslutsunderlag
1. Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2014, Överkalix kommun, 2015-0416, se Dnr 323-2015
2. Revisionsberättelse för år 2014, 2015-04-16, se Dnr 323-2015
3. Överkalix Värmeverk AB årsredovisning 2014, 2015-04-16, se Dnr 323-2015
Protokollsutdrag till:
-Revisorerna

Justerares signatur
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Kf § 17

Dnr 323-2015

Ansvarsfrihet styrelse & nämnder
Kommunfullmäktige beslutar
- Att styrelse och nämnder samt de enskilda förtroendevalda
i dessa organ beviljas ansvarsfrihet
Bakgrund
Revisorerna tillstyrker i Revisionsberättelserna för år 2014 att styrelse & nämnder
samt att de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Enligt
kommunallagen 5 kap 20 a § 2: a stycket, får den som är redovisningsskyldig till
kommunen eller landstinget inte delta i handläggningen av ärenden om
ansvarsfrihet för verksamheten. Av den anledningen anmäler följande ledamöter
jäv för respektive styrelse eller/och nämnd:
1.

Kommunstyrelsen: Mikael Larsson, Christina Hjelm, Gunnar Nilsson, Anne Jakobsson,
Kristina Olofsson, Bengt-Erik Rolfs, Dan Hagström, Sven-Erik Eklund, Gunnar Liljebäck,
Lennart Holm, Niclas Hökfors, Maria Nilsson, Sarah Karlsson, Sven Nordmark, Hans
Lönnelid, Maria Listerman-Nilsson, Peter Larsson

2. Barn- och utbildningsnämnden: Bo-Gunnar Wennberg, Kristina Olofsson, Dan-Christer
Nilsson, Sven Nordmark, Dan Hagström, Moa Pahikka Aho, Peter Larsson,
Sarah Karlsson, Anna Henriksson-Hjelm
3. Socialnämnden: Otto Larsson, Sven Nordmark, Christina Hjelm, Sven-Erik Eklund, DanChrister Nilsson, Lennart Holm, Maria Nilsson, Britta Jakobsson, Maria Listerman-Nilsson
Katarina Karlsson, Daniel Henriksson, Hans Lönnelid, Niclas Hökfors
4. Bygg- och miljönämnden: Ivan Gustavsson
5. Valnämnden: Kristina Olofsson, Christina Hjelm, Ivan Gustavsson, Bo-Gunnar Wennberg
6. Stiftelsen Överkalix bostäder: Ivan Gustavsson, Lennart Holm, Gunnar Liljebäck
7. Överkalix Värmeverk AB: Gunnar Liljebäck, Lennart Holm, Mikael Larsson, Christina Hjelm,
Bengt-Erik Rolfs, Maria Nilsson, Maria Listerman-Nilsson

Beslutsunderlag
1. Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2014, Överkalix kommun , 2015-0414, se Dnr 323-2015
2. Revisionsberättelse för år 2014, 2015-04-16, se Dnr 323-2015
Protokollsutdrag till: -Styrelse & Nämnder, berörda ledamöter

Justerares signatur
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Kf § 18
Redovisning av motioner under beredning
Kommunfullmäktige beslutar
-

Godkänna redovisning av motioner under beredning

Bakgrund
Motion-Angående kostnadsbesparingar
Kommunstyrelsens förslag
-

Godkänna redovisning av motioner under beredning

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Motion 2013-11-25, se Dnr 638-2013
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-25 § 57
Kommunstyrelsen arbetsutskott protokoll 2013-12-16 § 107
Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-14 § 24
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-28 § 18
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-20 § 72
Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10 § 87
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 73
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-16 § 33
Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-13 § 51
Protokollsutdrag till:
-Sven Nordmark (v)
-Kommunkansliet

Justerares signatur

11

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-04-27

Kf § 19
Redovisning av medborgarförslag under beredning
Kommunfullmäktige beslutar
-

Godkänna redovisning av medborgarförslag under beredning

Bakgrund
Medborgarförslag- Ett miljö och upprustningsbidrag till byar utanför
centralorten
Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag, 2014-06-04, se Dnr 388-2014
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-23 § 30
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-08-18 § 60
4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-20 § 73
5 Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10 § 88
6 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 74
7 Tekniska avdelningens yttrande, 2015-03-05, Se Dnr 388-2014
9 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-16 § 39
10 Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-13 § 52
Medborgarförslag-bidrag till elöverkänsliga
Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag 2014-11-21, se Dnr 717-2014
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-23 § 3
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-16 § 43
4 Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-13 § 52
Medborgarförslag-Lekpark i blåskoleparken
Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag 2014-10-09, se Dnr 618-2014
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 65
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-12-08 § 105
4 Tekniska avdelningens yttrande, 2015-03-05, Se Dnr 618-2014
5 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-16 § 40
6 Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-13 § 58

Justerares signatur
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-

Kommunstyrelsens förslag
Godkänna redovisning av medborgarförslag under beredning
Protokollsutdrag till:
-Tord Henriksson
-Alma Isaksson
-Jeanette Enhult
-Kommunkansliet

Justerares signatur
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Kf § 20

Dnr 15-2015

SÖN-Gemensam administrativ lönehantering i kommunerna
Haparanda, Kalix, Överkalix & Övertorneå
Kommunfullmäktige beslutar
-

Att godkänna och fortsätta arbetet med att utforma en gemensam administrativ
lönehantering för de fyra kommunerna Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå

Bakgrund
Projektet Samverkan inom specificerade områden i Östra Norrbotten, SÖN, har
skapats av Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå kommuner för att pågå
under perioden mars 2013 till och med februari 2015. Syftet är att få tillstånd en
långsiktig samverkan mellan kommunerna inom valda områden för att gemensamt
öka möjligheterna att trygga kompetensförsörjning och förutsättningar för
framgångsrik regional hållbar utveckling i östra Norrbotten. Projektet ägs och
koordineras av Högskoleförbundet Östra Norrbotten och styrgruppen består av
kommunalråd och kommunchefer för de fyra kommunerna.
Kommunerna i östra Norrbotten står inför många utmaningar. Det innebär att
tydliga prioriteringar av kommunernas resurser behöver göras. I en inte allt för
avlägsen framtid är det troligt att många mindre kommuner i Sverige kommer att
behöva formera större enheter för att kunna genomföra ålagda uppdrag med
önskvärd kvalitet och med ökad kostnadseffektivitet, och för att vara attraktiva
arbetsgivare för nya kompetenser med både kvalificerade och utvecklande
arbetsuppgifter.
I SÖN-projektet har en förstudie genomförts som avser en gemensam
lönehanterings -process, "Förstudie avseende gemensam löneprocess i Östra
Norrbotten".
Utifrån förstudien och gemensamma diskussioner föreslår styrgruppen att arbetet
med
Att tillskapa en gemensam administrativ lönehanteringsprocess startar. Vidare
föreslår styrgruppen att detta sker genom
Att bilda ett gemensamt kommunalt bolag som ägs till lika delar av kommunerna
Att fastställa bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal i respektive
kommunfullmäktige
Att gemensamt utforma en finansieringsmodell för de tjänster kommunerna köper
av bolaget
Att rekrytera en verkställande direktör för bolaget

Justerares signatur
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Att berördpersonal inom löneadministration överförs till bolaget
(någon fysisk förflyttning av personal är inte meningen här)
Att också utreda om det finns andra administrativa stödtjänster och/eller
specialistfunktioner som kan ingå i bolaget
Kostnaderna för detta bedöms bestå av och uppgå till
Rekrytering av VD
40 000kr
Verksamhetsutveckling och standardisering av rutiner och
processer för berörd personal, nulägesanalyser samt utveckling
/effektivisering av IT-stöd , per kommun 125000kr
500000kr
Migrering och driftssättning av gemensam server ,ca 200000kr
TOTALT
740000kr
Dvs per kommun
185000kr
Årliglönekostnad för arbetande VD, ca

850000kr

Fackliga MBL § 11 förhandlingar är genomförda
Kommunstyrelsens förslag
-

1.
2.
3.
4.
5.

Att godkänna och fortsätta arbetet med att utforma en gemensam administrativ
lönehantering för de fyra kommunerna Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå
Beslutsunderlag
Gemensam lönehantering, 2015-01-12, se Dnr 15-2015
Kommunstyrelsens protokoll 2015-01-12 § 15
Kommunfullmäktige 2015-02-09 § Kalix kommun beslut, 2015-02-19, se Dnr 15-2015
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-02 § 27
Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-13 § 49

Protokollsutdrag till:
-Haparanda, Kalix & Övertorneå kommun
-Maria Henriksson, kommunchef

Justerares signatur
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Kf § 21

Dnr 173-2015

Riktlinjer för alkoholservering
Kommunfullmäktige beslutar
-

Anta Riktlinjer för alkoholservering

Bakgrund
Föreligger från Erik Nilsson, alkoholhandläggare förslag på riktlinjer för
alkoholservering, se Dnr 173-2015
Kommunstyrelsens förslag
-

Anta Riktlinjer för alkoholservering

Beslutsunderlag
1. Riktlinjer för alkoholservering, 2015-03-02, se Dnr 173-2015
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-02 § 25
3. Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-13 § 48

Protokollsutdrag till:
-Erik Nilsson, alkoholhandläggare
-Kommunkansliet

Justerares signatur
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Kf § 22

Dnr 801-2014

Förslag till ändring av lokalt partistöd
Kommunfullmäktige beslutar
-

Bifalla kommunalrådets Mikael Larssons (v) förslag till lokalt partistöd enligt
följande:
Att gälla för 2015 och framåt.
Grundarvode per parti 10000kr
Arvode per mandat 12.5% av ett prisbasbelopp per mandat. Prisbasbeloppet för 2015
är 44500kr
12,5% av detta utgör 5563 kronor/mandat
Socialdemokraterna:
Grundbidrag 10000 kr
13 mandat a 5563 kr=72319kr
Summa 82319 kronor/år
Vänsterpartiet
Grundbidrag 10000kr
7 mandat a 5563kr=38941kr
Summa 48941 kronor/år
Centerpartiet
Grundbidrag 10000 kr
7 mandat a 5563kr=38941kr
Summa 48941 kronor/år
Moderaterna
Grundbidrag 10000kr
2 mandat a5563kr=l l126kr
Summa 21126 kronor/år
Miljöpartiet
Grundbidrag 10000kr
1 mandat a 5563=5563kr
Summa15563kronor/år

-

Partistödet skall därefter indexuppräknas årligen efter gällande prisbasbelopp

Justerares signatur
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Ledamöterna Anne Jakobsson (s), Bengt-Erik Rolfs (s) Niclas Hökfors (s),Otto
Larsson (s), Ivan Gustavsson(s), Maria Listerman-Nilsson (s), Per-Gösta Andersson
(s), Sven-Erik Eklund (s), Moa Pahikka Aho (s), Dan-Christer Nilsson (s), Britta
Jakobsson (s), Bo-Gunnar Wennberg (s) Lennart Holm (s) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget lagt förslag
Bakgrund
Föreligger förslag från kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v) om
förändringar i beloppen för partistöd. Nedan finns olika förslag på vad de olika
partierna yrkar på för förändringar.
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v) har lämnat följande förslag:
” Förslag till förändring av partistöd
Att gälla för 2015 och framåt.
Grundarvode per parti 10000kr
Arvode per mandat 12.5% av ett prisbasbelopp per mandat. Prisbasbeloppet för 2015
är 44500 kr
12,5% av detta utgör 5563 kronor/mandat
Socialdemokraterna:
Grundbidrag 10000 kr
13 mandat a 5563 kr=72319 kr
Summa 82319 kronor/år
Vänsterpartiet
Grundbidrag 10000 kr
7 mandat a 5563kr=38941 kr
Summa 48941 kronor/å r
Centerpartiet
Grundbidrag 10000 kr
7 mandat a 5563 kr= 38941 kr
Summa 48941 kronor/å r
Moderaterna
Grundbidrag 10000 kr
2 mandat a 5563 kr=l l126 kr
Summa 21126 kronor/år
Miljöpartiet
Grundbidrag 10000 kr
1 mandat a 5563=5563 kr

Justerares signatur

18

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-04-27

Summa 15563 kronor/år
Kommunens kostnad för partistöd 2015 är: 216 890kronor. Besparing för kommunen
mot nuvarande system är ca 116000 kronor. ”
Kommunstyrelseledamöterna Bengt-Erik Rolfs (s), Anne Jakobsson (s), Maria
Partanen (s), Niclas Hökfors (s), Birgitta Persson (s) samt Leif Nilsson (s) har lämnat
följande förslag:
”Arbetarpartiet i Överkalix föreslår med anledning av aktualiserad sänkning av
partistödet, att sänkningen leder till att varje parti som företräds i vårt
kommunfullmäktige får ett årligt partistöd om 8000 kr/år per mandat. Detta ger en
besparing på 90 000 kr/år per och fördelas rättvist i förhållande till mandat.
Partistödet följer sedan den årliga indexuppräkningen.”
Kommunfullmäktigeledamoten Hans Lönnelid (mp) har lämnat in förslag:
” Vi vill återgå till det gamla partistödet.”
--------Kommunfullmäktige 20150223 § 8 beslutade att åtterremittera ärendet genom en
minoritetsåterremiss, ledamot Mikael Larsson(v) vidhåller eget lagt förslag samt
lämnar följande yttrande:
” Redovisning av kostnader för ordförandeträffarna som Överkalix Framtid har
återupptagit denna mandatperiod.
Deltar på dessa träffar gör ordförande och vice ordförande i ks, Soc, Bun och Pu.
Ordföringarna i Stiftelsen Överkalixbostäder samt Överkalix Värmeverk och
ordförande i arbetsmiljögruppen. Totalt 11 personer.
Kostnaden för varje möte om alla är närvarande (vilket händer väldigt sällan)är
Ca 6211 kronor med semester och pension inräknat .
Vi beräknar att ha 1 möte i månaden och det torde då bli ca 10 möten per år vilket
innebär en årlig kostnad på ca 62000:-.
Den besparing vi gör med förändringen av partistödet och att vi åter upptar
ordförandeträffarna blir minst54000kr/år .”
Ledamot Bengt-Erik (s) yrkar på avslag på beredningens förslag med motivering att
kommunstyrelsens ordförande Mikael Larssons (v) skriftliga svar på återremissen
inte innehåller alla svar som socialdemokraterna begärt enligt kommunfullmäktige
2015-02-23 § 8 beslut, därefter yrkar han bifall till socialdemokraternas förslag om
ändring av det lokala partistödet.
Efter avslutad överläggning finner kommunfullmäktiges ordförande Christina Hjelm
(c) att det finns 2 förslag till beslut:
1) Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larssons (v) yrkande av bifall av eget lagt
förslag om ändringar i det lokala partistödet.
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2) Ledamot Bengt Erik-Rolfs (s) yrkande på avslag på beredningens förslag med
motivering att kommunstyrelsens ordförande Mikael Larssons (v) skriftliga svar på
återremissen inte innehåller alla svar som socialdemokraterna begärt enligt
kommunfullmäktige 2015-02-23 § 8 beslut, därefter yrkar han bifall till
socialdemokraternas förslag om ändring av det lokala partistödet.
Kommunfullmäktiges ordförande Christina Hjelm (c) ställer proposition på
förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens ordförande Mikael Larssons (v) förslag om lokalt partistöd.
Votering är begärd och verkställs.
Ja- röstar de som röstar till förmån för beredningens förslag, Nej röstar de som
röstar till förmån för ledamot Bengt-Erik Rolfs (s) förslag Omröstningen utfaller
med 16 ja-röstar samt 13 Nej- röster se Voteringsprotokoll bilaga 5.
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens ordförande Mikael Larssons (v) förslag om ändringar i
partistöd.
Kommunstyrelsens förslag
-

Bifalla kommunalrådets Mikael Larssons (v) förslag till lokalt partistöd enligt
följande:
Att gälla för 2015och framåt.
Grundarvode per parti 10000kr
Arvode per mandat 12.5% av ett prisbasbelopp per mandat. Prisbasbeloppet för 2015
är 44500kr
12,5% av detta utgör 5563 kronor/mandat
Socialdemokraterna:
Grundbidrag 10000 kr
13 mandat a 5563 kr=72319kr
Summa 82319 kronor/år
Vänsterpartiet
Grundbidrag 10000kr
7 mandat a 5563kr=38941kr
Summa 48941 kronor/år
Centerpartiet
Grundbidrag 10000 kr
7 mandat a 5563kr=38941kr
Summa 48941 kronor/år
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Moderaterna
Grundbidrag 10000kr
2 mandat a5563kr=l l126kr
Summa 21126 kronor/år
Miljöpartiet
Grundbidrag 10000kr
1 mandat a 5563=5563kr
Summa15563kronor/år
-

Partistödet skall därefter indexuppräknas årligen efter gällande prisbasbelopp
Ledamöterna Anne Jakobsson (s), Bengt-Erik Rolfs (s) Niclas Hökfors (s) samt Leif
Nilsson(s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag

Kommunfullmäktige 20150223 § 8 beslutade att åtterremittera ärendet genom en
minoritetsåterremiss, ledamot Mikael Larsson(v) vidhåller eget lagt förslag samt
lämnar följande yttrande:
” Redovisning av kostnader för ordförandeträffarna som Överkalix Framtid har
återupptagit denna mandatperiod.
Deltar på dessa träffar gör ordförande och vice ordförande i ks, Soc, Bun och Pu.
Ordföringarna i Stiftelsen Överkalixbostäder samt Överkalix Värmeverk och
ordförande i arbetsmiljögruppen. Totalt 11 personer.
Kostnaden för varje möte om alla är närvarande (vilket händer väldigt sällan)är
Ca 6211 kronor med semester och pension inräknat .
Vi beräknar att ha 1 möte i månaden och det torde då bli ca 10 möten per år vilket
innebär en årlig kostnad på ca 62000:-.
Den besparing vi gör med förändringen av partistödet och att vi åter upptar
ordförandeträffarna blir minst54000kr/år .”
Ledamot Anne Jakobsson (s) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag om ändring
av det lokala partistödet.
Efter avslutad överläggning finner kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v)
att det finns 2 förslag till beslut:
1)Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larssons (v) yrkande av bifall av eget lagt
förslag om ändringar i det lokala partistödet.
2)Ledamot Anne Jakobssons (s) yrkande om bifall till socialdemokraternas förslag
förändringar i det lokala partistödet.
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v) ställer proposition på förslagen
genom handuppräckning. Ja röstar de som röstar till förmån för kommunstyrelsens
ordförande Mikael Larssons (v) förslag och Nej röstar de som röstar till förmån för
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ledamot Anne Jakobssons (s) förslag. Omröstningen utfaller med 5 ja-röstar samt 4
Nej- röster. Kommunstyrelsens ordförande finner att kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelsens ordförande Mikael
Larssons (v) förslag om ändringar i partistöd.
Beslutsunderlag
1. Överkalix Framtid 2014-12-19, se Dnr 801-2014
2.Socialdemokraterna, 2015-01-12, se Dnr 801-2014
3.Kommunstyrelsens protokoll 2015-01-12 § 23
4.Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-26 §
5.Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-05 § 32
6.Socialdemokraterna-återremiss, 2015-02-24, se Dnr 801-2014
7.Voteringsprotokoll, 2015-02-24, se Dnr 801-2014
8.Kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-23 § 8
9.Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-16 § 46
10. Yttrande angående återremiss, 2015-04-13, se Dnr 801-2014
12 Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-13 § 61
13. Voteringsprotokoll, 2015-04-24, se Dnr 801-2014

Protokollsutdrag till:
-Kommunfullmäktiges partigrupper
-Kommunkansliet
-Inga-Lill Johansson, ekonomichef
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Kf § 23

Dnr 733-2014

Vasa Vind AB:s ansökan om tillstånd att anlägga och driva 150 vindkraftverk på
Hällberget i Överkalix kommun
Kommunfullmäktige beslutar
-

Behandla ärendet idag

-

Överkalix kommun ställer sig positiv till ” Vasa Vind AB:s ansökan om tillstånd
att anlägga och driva 150 vindkraftverk på Hällberget i Överkalix kommun”

-

Delge beslutet till Länsstyrelsen i Norrbottens län

Ledamöterna Kristina Olofsson (v), Per-Arne Heneryd (v) samt Sven Nordmark (v)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag
Bakgrund
Föreligger begäran om yttrande från Länsstyrelsen i Norrbottens län:
”Angående Vasa Vind AB:s ansökan om tillstånd att anlägga och driva 150
vindkraftverk på Hällberget i Överkalix kommun”
Birgitta Larsson, näringslivschef har lämnat in skrivelse till kommunstyrelsen:
”Enligt Överkalix kommuns översiktsplan ser kommunen positivt på en satsning på
alternativa energikällor. Vindkraften ses som ett alternativ som kan generera arbetstillfällen
såväl som ett steg i ett minskat beroende av fossila bränslen.
Kommunen anser inte att etablering av vindkraftverk ska ses som ett miljöproblem. Dock
bör eventuella etableringar föregås av noggranna studier av den påverkan som kan bli på
bebyggelseområden, på det rörliga friluftslivet samt på de areella näringarna.
I Överkalix kommuns näringslivsstrategi pekas energi och miljöteknik ut som ett av
kommunens profilområden. För att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi anses
insatser som riktas mot främjandet av produktion och distribution av förnybar energi och
energiråvara ha hög prioritet.
Kommunen beviljades projektbidrag till projektet Förstudie Bioenergikombinat, fas 1
och fas 2, under åren 2006-2010. I förstudien inventerades energipotentialen i kommunen
bland annat genomfördes en preliminär översiktlig vindkartering samt utvärdering och val
av område med bra vindstyrka.
I november 2014 inlämnade Vasa Vind AB en ansökan om att få uppföra och driva en
vindkraftpark till Länsstyrelsen i Norrbottens län. Länsstyrelsen har skickat ansökan om
tillstånd på remiss till Överkalix kommun för tillstyrkan alternativt ej tillstyrkan till
vindkraftparken.
Vasa Vind AB har mellan 2011-2014 genomfört undersökningar samt haft samråd med bland
annat Försvaret, markägare, allmänheten, Ängeså och Gällivare samebyar, jaktlag och
Trafikverket.
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Ärendets beredning
Näringslivskontoret har i sitt uppdrag utgått från Överkalix kommuns översiktplan och
näringslivsstrategi samt det presentationsunderlag som Vasa Vind AB delgivit Överkalix
kommun.
Vasa Vind AB har träffat Överkalix kommun i november 2014. Näringslivskontoret fick i
uppdrag att ta fram ett förslag hur vindkraften kan komma till lokal nytta och bidra till en
hållbar utveckling. Detta har resulterat i ett förslag på avsiktsförklaring gällande
bygdemedel, se bilaga 1.
Den 25 mars 2015 har näringslivsutskottet (KSau) Överkalix kommun hållit ett
informationsmöte för allmänheten tillsammans med Vasa Vind AB. Efter informationen
om vindkraftprojektet fördes runda bords-diskussioner för att lyssna av allmänhetens syn
på fördelar och nackdelar med en vindkraftpark samt vilka förväntningar allmänheten har
på en kommande etablering, se beslutsunderlag.
Slutsatser
Utifrån Överkalix kommuns översiktsplan och näringslivsstrategi ser kommunen positivt på
en satsning på alternativa energikällor. En vindkraftsetablering kan generera såväl fler
arbetstillfällen som vara ett steg i ett minskat beroende av fossila bränslen.
Under informationsmötet 25 mars 2015 framkom vilka förväntningar allmänheten har på en
etablering av en vindkraftpark. Bland annat är förväntningarna att det ska bidra till fler
arbetstillfällen, att kommunen kan få medel till bygdeutveckling och att en etablering
skapar framtidstro. Några av de nackdelar som allmänheten lyfte fram är att en
vindkraftpark påverkar landskapsbild, natur och vattendrag negativt samt att rennäringen
påverkas negativt.
Sammantaget är bedömningen att Överkalix kommun är positiv till en vindkraftetablering.

•
•

Beslutspunkter
Näringslivskontoret rekommenderar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
Lämna ett positivt remissvar till Länsstyrelsen i Norrbottens län angående uppförandet av
en vindkraftpark på Hällberget Överkalix
Anta förslaget till avsiktsförklaring om bygdemedel mellan Vasa Vind AB och Överkalix
kommun.”

I en skrivelse till Överkalix kommun har man inlämnat ”Till Överkalix kommun
Namnunderskrifter från medborgare som är emot byggande av Vindkraftspark i
Hällberget. Härmed begär vi en kommunal folkomröstning” se Dnr 346-2015
------Ledamöterna Kristina Olofsson (v), Eva Persson (v) Sven Nordmark (v) samt PerArne Heneryd (v) yrkar på att ärendet återremitteras med motivering att det bör
utredas ytterligare samt att kommunfullmäktige beslutar att beredningens förslag
avslås.
Ledamöterna Mikael Larsson (v), Ivan Gustafsson (s), Sarah Karlsson (c), Hans
Lönnelid (mp) m.fl yrkar på att ärendet behandlas idag samt att
kommunfullmäktige beslutar bifalla beredningens förslag.

Justerares signatur

24

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-04-27

Efter avslutad överläggning finner kommunfullmäktiges ordförande Christina Hjelm
(c) att kommunfullmäktige ska besluta om ärendet skall behandlas idag eller
återremitteras i enlighet med följande propositionsordning:
1) Ärendet behandlas i dag
2) Återremiss
Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på förslagen och finner att
kommunfullmäktige beslutar att behandla ärendet idag. Votering begärs och
verkställs, JA-röstar de som röstar i förmån för att ärendet behandlas idag NEJröstar de som röstar för återremiss, voteringen utfaller med 24 JA-röster samt 5 NEJröster se Voteringsprotokoll bilaga 6.
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar behandla
ärendet idag och finner att det därmed finns två förslag för kommunfullmäktige att
beslut om:
1 : Ledamot Kristina Olofsson (v) m.fl yrkande på att kommunfullmäktige beslutar
att ej ställa sig positiv till ”Vasa Vind AB:s ansökan om tillstånd att anlägga och
driva 150 vindkraftverk på Hällberget i Överkalix kommun
2: Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v) m.fl. yrkande på att
kommunfullmäktige besluta att ställa sig positiv till ”Vasa Vind AB:s ansökan om
tillstånd att anlägga och driva 150 vindkraftverk på Hällberget i Överkalix kommun
Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på förslagen och finner att
kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiv till ”Vasa Vind AB:s ansökan om
tillstånd att anlägga och driva 150 vindkraftverk på Hällberget i Överkalix kommun
Ledamot Per-Arne Heneryd (v) begär votering genom sluten omröstning, JA-röstar
de som röstar till förmån för beredningens förslag, NEJ-röstar- de som röstar för
avslag till beredningens förslag. Voteringen utfaller med 24 JA-röster samt 5 NEJröster.
Kommunfullmäktiges ordförande Christina Hjelm (c) finner att
kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiv till ”Vasa Vind AB:s ansökan om
tillstånd att anlägga och driva 150 vindkraftverk på Hällberget i Överkalix kommun
Kommunstyrelsens förslag
-

Överkalix kommun ställer sig positiv till ” Vasa Vind AB:s ansökan om tillstånd
att anlägga och driva 150 vindkraftverk på Hällberget i Överkalix kommun”

-

Delge beslutet till Länsstyrelsen i Norrbottens län

Kommunstyrelsen beslutar
-

Förklara paragrafen omedelbart justerad
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Ledamot Kristina Olofsson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag
-----Ledamot Kristina Olofsson (v) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att ej ställa sig positiv till ”Vasa Vind AB:s ansökan om tillstånd
att anlägga och driva 150 vindkraftverk på Hällberget i Överkalix kommun
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v) yrkar på att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att ställa sig positiv till ”Vasa Vind AB:s ansökan om
tillstånd att anlägga och driva 150 vindkraftverk på Hällberget i Överkalix kommun
Efter avslutad överläggning finner kommunstyrelsens ordförande att det finns två
förslag till beslut:
1 : Ledamot Kristina Olofsson (v) yrkande på att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att ej ställa sig positiv till ”Vasa Vind AB:s ansökan om tillstånd
att anlägga och driva 150 vindkraftverk på Hällberget i Överkalix kommun
2: Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v) yrkande på att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig positiv till ”Vasa Vind
AB:s ansökan om tillstånd att anlägga och driva 150 vindkraftverk på Hällberget i
Överkalix kommun
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v) ställer proposition på förslagen
och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig
positiv till ”Vasa Vind AB:s ansökan om tillstånd att anlägga och driva 150
vindkraftverk på Hällberget i Överkalix kommun

Beslutsunderlag
1. Skrivelse Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2014-12-01, se Dnr 733-2014
2. Kommunstyrelsens protokoll 2015-01-12 § 12
3. Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-13 § 64
4. Näringslivskontoret yttrande 2015-04-27, Se Dnr 733-2014
5. Skrivelse begäran om folkomröstning, 2015-04-27 se Dnr 346-2015
6. Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-27 § 76
7. Voteringsprotokoll 2015-04-27, se Dnr 733-2015
Protokollsutdrag till:
-Jonatan Kjellin, miljöinspektör
-Vasa Vind AB
-Birgitta Larsson, näringslivskontoret
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Kf § 24

Dnr 265-2015

Socialnämnden-ekonomi, verksamhet och arbetsformer
Kommunfullmäktige beslutar
-

Att tillskjuta extra medel med 1,200 tkr för 2 extra nattjänster på Brännagården så
att socialnämnden kan anta detaljbudget år 2015
Bakgrund
Föreligger beslut i socialnämndens sammanträdesprotokoll 2015-03-18 § 20:

•
•
•
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

”
I enlighet med beredningens förslag till detaljbudget för 2015, Plan 2016-2017 med tillägget
att omfördela resurs till Brännagården enligt följande:
Fastställa grundbemanning till 39 årsarbetare (utökning från 34,41) inklusive natt.
De resurser som omfördelades från KS/BUN, totalt cirka 1,150 tkr tillförs Brännagården
Omställningskostnader under socialchefen tillförs Brännagården med cirka 700 tkr
Från individ- och familjeomsorg omfördela 150 tkr till Brännagården
Från kommunfullmäktige äska om tillskjutande av extra medel med 1,200 tkr för 2 extra
nattjänster på Brännagården
Totalt tillförs 3 200 tkr för Brännagården 2015
Brännagården har möjlighet att husera 79 boende, efterfrågan är idag lägre och vi behöver
inte nyttja samtliga platser, verksamheten anpassar personal efter beläggning
Fastställa antalet avdelningar på Brännagården till 5
Inte i nuläget gå vidare med att utreda möjligheten att sälja kortboplatser till andra
kommuner i Norrbotten
För närvarande inte utreda alternativ användning av lokaler på Brännagården för till
exempel hemtjänst eller platser för LSS-vård
Fastställa grundbemanningen på Brännagården till 39 årsarbetare
Avvaktar Skl:s genomlysning av alla verksamheter inom socialnämndens områden
Ta in offert för minimibemanning av sjuksköterskor från bemanningsföretag för sommaren.
Rapport till socialnämnden och eventuellt beslut i frågan
Genomföra satsning på rekrytering av sommarvikarier genom annonsering och
boendeerbjudanden. Rapport till socialnämnden och eventuellt beslut i frågan
Samlokalisera och samordna de nuvarande tre hemtjänstgrupperna i kommunens egna
lokaler i centralorten. Fortsatt utredning och en första rapport till nämnden i maj
Se över möjligheten om hur hemtjänsten kan förstärka vid toppar på särskilda boenden.
Tjänstemännen utreder frågan vidare och återkommer med rapport till nämnden i juni
För personliga assistenter fullfölja antagen handlingsplan och regelbundet rapportera
resultatet till nämnden
Snarast påbörja arbetet med Budget 2016, plan 2017-2018 genom att tillsätta en budgetgrupp
bestående av socialnämndens arbetsutskott, socialchef, ekonomichef och vid behov
kommunchef och personalchef
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13. Hemsjukvården lokaliseras i kommunens egna lokaler. Detta sker i samråd med de
anställda. Tjänstemännen fortsätter utreda frågan”

Fackliga MBL § 11 förhandlingar är genomförda
----------

Ledamöterna Bengt-Erik Rolfs (s), Otto Larsson (s) m.fl. yrkar på avslag till
beredningens förslag med motivering att man bl.a. inväntar vårpropositionens utfall
som innehåller riktade pengar till socialnämndens område samt att socialnämnden
med anledning av det arbetar vidare på att hitta besparingspotential för att uppnå
en budget i balans.
Ledamot Kristina Olofsson (v), Maria Nilsson m.fl. yrkar bifall till beredningens
förslag
Efter avslutad överläggning finner kommunfullmäktiges ordförande Christina Hjelm
(c) att det finns två förslag till beslut:
1 Ledamöterna Kristina Olofsson (v), Maria Nilsson (v) m.fl. yrkande om bifall till
beredningens förslag
2 Ledamöterna Bengt-Erik Rolfs (s), Otto Larsson (s) m.fl. yrkar på avslag till
beredningens förslag med motivering att man bl.a inväntar vårpropositionens
utfall som innehåller riktade pengar till socialnämndens område samt att
socialnämnden med anledning av det arbetar vidare på att hitta
besparingspotential för att uppnå en budget i balans.
Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på förslagen och finner
efter avslutad omröstning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
beredningens förslag ”Att tillskjuta extra medel med 1,200 tkr för 2 extra nattjänster
på Brännagården så att socialnämnden kan anta detaljbudget år 2015”

Kommunstyrelsen beslutar
-

Från kommunfullmäktige äska om tillskjutande av extra medel med 1,200 tkr för 2
extra nattjänster på Brännagården så att socialnämnden kan anta detaljbudget år
2015

-

Uppdra till socialchefen att genomföra erforderliga MBL förhandlingar

-

Ärendet rubriceras åter till kommunfullmäktiges sammanträde 27 april 2015

Justerares signatur

28

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-04-27

Beslutsunderlag
1. Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-03-18 § 20 Ekonomi, verksamhet och
arbetsformer, 2015-03-31, se Dnr 265-2015
2. Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-13 § 50

Protokollsutdrag till:
-Socialnämnden
-Inga-Lill Johansson, ekonomichef

Justerares signatur
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2015-04-27

Kf § 25

Dnr 263-2015

Kommunala avgifter (Hemsjukvård)
Kommunfullmäktige beslutar
-

Att ta ut en avgift på 250 kronor per besök av distriktssköterska, sjuksköterska,
arbetsterapeut och sjukgymnast

-

Att ta ut en avgift på 250 kronor när arbetsterapeut eller sjukgymnast åker för att
hämta igen utlånade hjälpmedel

-

Att avgiftsbefrielse för personer som är 85 år och äldre

-

Att de nya avgifterna ska gälla från och med 1 maj 2015
Ledamot Anne Jakobsson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag.
Bakgrund
Socialnämnden 2015-03-18 § 29 har lämnat in förslag till beslut till
kommunfullmäktige:
”Kommunförbundet Norrbotten har tagit fram förslag till beslut om kommunala
avgifter inom den kommunaliserade hälso- och sjukvården i ordinärt boende.
Kommunförbundet föreslår kommunerna att höja avgiften till 200 kr.
Hjälpmedel finns inte alltid tillbaka efter användning och därför har enhetschef
Sofia Bengtsson föreslagit att socialnämnden tar ut en avgift på 250 kronor även när
personalen hämtar tillbaka hjälpmedel i hemmen.
Socialnämndens beslutar:

-

Ta ut en avgift på 250 kronor per besök av distriktssköterska, sjuksköterska,
arbetsterapeut och sjukgymnast
Ta ut en avgift på 250 kronor när arbetsterapeut eller sjukgymnast åker för att
hämta igen utlånade hjälpmedel
Avgiftsbefrielse för personer som är 85 år och äldre
De nya avgifterna ska gälla från och med 1 maj 2015.”
-----------Ledamot Anne Jakobsson (s) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att ta ut en
avgift på 200 kronor per besök av distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut
och sjukgymnast i övrigt yrkar hon bifall till beredningens förslag

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

2015-04-27

Ledamot Maria Nilsson (v) yrkar bifall till beredningens förslag
Efter avslutad överläggning finner kommunfullmäktiges ordförande att det finns två
förslag till beslut:
1 Ledamot Anne Jakobsson (s) yrkande på att kommunfullmäktige beslutar att ta ut
en avgift på 200 kronor per besök av distriktssköterska, sjuksköterska,
arbetsterapeut och sjukgymnast i övrigt yrkar hon bifall till beredningens förslag
2 Ledamot Maria Nilsson (v) yrkande om bifall till beredningens förslag
Kommunfullmäktiges ordförande Christina Hjelm (c) ställer proposition på
förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med beredningens
förslag
Kommunstyrelsens förslag
-

Att ta ut en avgift på 250 kronor per besök av distriktssköterska, sjuksköterska,
arbetsterapeut och sjukgymnast

-

Att ta ut en avgift på 250 kronor när arbetsterapeut eller sjukgymnast åker för att
hämta igen utlånade hjälpmedel

-

Att avgiftsbefrielse för personer som är 85 år och äldre

-

Att de nya avgifterna ska gälla från och med 1 maj 2015

1.
2.
3.
4.

Beslutsunderlag
Kommunförbundet Norrbottens sammanträdesprotokoll 2014-02-04 § 91
Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2015-02-08
Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2015-03-18 § 29
Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-13 § 68

Protokollsutdrag till:
-Socialnämnden
-Ekonomikontoret Inga-Lill Johansson

Justerares signatur
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2015-04-27

Kf § 26

Dnr 278-2015

Avgifter Bränna camping år 2015
Kommunfullmäktige beslutar

-

Anta samma avgifter för Bränna Camping år 2015 som för år 2014 i enlighet med
kommunfullmäktige 2014-04-28 § 27 beslut
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-28 § 27 att anta följande avgifter för Bränna
camping år 2014:
”Stugor 4-bädds med wc
700:Lägenheter 6-bädds med
wc och dusch
1250 :Husvagnsplatser med el
250 :Långtidsboende erbjudande
få 7:e natten gratis.”
Badavgifter föreslås vara oförändrade.

Överkalix IF föreslår enligt tekniska avdelningen oförändrade avgifter för år 2015.
Kommunstyrelsens förslag
-

Anta samma avgifter för Bränna Camping år 2015 som för år 2014 i enlighet med
kommunfullmäktige 2014-04-28 § 27 beslut

Beslutsunderlag
1. Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 2014-04-28 § 27
2. Tekniska avdelningen, 2015-04-15, se Dnr 278-2015
3. Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-13 § 69

Protokollsutdrag till:
- Överkalix IF
- Teknikska kontoret, Per Larsson

Justerares signatur
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2015-04-27

Kf § 27
Valärende
Kommunfullmäktige beslutar
-

Godkänna Katarina Karlsson(c) Boheden 34, 956 93 Överkalix avsägelse av
förtroendeuppdrag som ordinarie ledamot i socialnämnden samt ersättare i
socialnämndens arbetsutskott

-

Utse Jonas Persson (c) Hultet 74, 956 93 Överkalix till ny ledamot i
socialnämnden

-

Godkänna Jonas Karlsson(s) Vännäsberget Karl-Oskarsv 4, 956 92 Överkalix
avsägelse av förtroendeuppdrag som ordinarie ledamot i barn- och
utbildningsnämnden , dess arbetsutskott samt i kulturgruppen

-

Utse Kristina Åhl, (s) Svartbyvägen 216, 956 93 Överkalix till ny ledamot i barnoch utbildningsnämnden

Bakgrund
Jonas Karlsson (s) har avsagt sig sina uppdrag i barn- och utbildningsnämnden.
Sammankallande för kommunfullmäktiges för kommunfullmäktiges valberedning
Kristina Olofsson (v) föreslår att kommunfullmäktige utser följande:
-

Utser Kristina Åhl, (s) Svartbyvägen 216, 956 93 Överkalix till ny ledamot i barnoch utbildningsnämnden

Katarina Karlsson (c) har avsagt sig sina uppdrag i socialnämnden
Sammankallande för kommunfullmäktiges för kommunfullmäktiges valberedning
Kristina Olofsson (v) föreslår att kommunfullmäktige utser följande:
-

Utser Jonas Persson (c) Hultet 74, 956 93 Överkalix till ny ledamot i
socialnämnden

Protokollsutdrag till:
-Berörda ledamöter och ersättare
-Socialnämnden & Barn- & utbildningsnämnden
-Kommunkansliet
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