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Tid och plats

Måndagen den 10 februari 2014 kl. 09.00-15:00
sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix

Beslutande

Birgitta Persson (s)
Anne Jakobsson(s)
Christina Hjelm (c)
Mikael Larsson (v)
Bengt-Erik Rolfs (s)
Maria Partanen (s) ers. för Monica Wäppling
Gunnar Nilsson (c)
Lennart Holm (s)
Maria Nilsson (v)
Matz Flink (m) ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare:
Anna-Lena Eriksson, kommunsekr.
Maria Henriksson, kommunchef
Kenneth Sköld, teknisk chef § 21, Erik Nilsson, handl § 21

Utses att justeras

Christina Hjelm (c)

Justeringens plats och tid

Kommunförvaltningen, 2014-02-13 Paragrafer §§ 12-21

Sekreterare

Anna-Lena Eriksson

Ordförande

Birgitta Persson (s)

Justerare

Christina Hjelm (c)
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Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-02-10
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Kommunstyrelsen
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Ks § 12
Information
Kommunstyrelsen beslutar

-

Godkänna och lägga informationen till handlingarna

Bakgrund
Redovisning av delgivningar
Bilaga 1
-------------------Redovisning av delegationsbeslut
Bilaga 2
Redovisade under sammanträdet i pärmen för delegationsbeslut, numrerade 1-27
-------------------Kurser
Bilaga 3
Anmälan till kurs görs av anställda till närmaste chef och för förtroendevalda till
respektive nämndsordförande
-------------------Protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks-au 2013-12-16 §§ 98-100
Ks-au 2013-12-16 §§ 101-110
Ks-au 2014-01-27 §§ 1-7
----------------Protokoll från personalkontoret (redovisas i pärm under sammanträdet)
2013-11-18 §§ 145-159
2013-12-04 §§ 160-168
2013-12-12 §§ 169-175
2014-01-13 §§ 1-25

Dnr 708-2013
Dnr 55-2014
Dnr 60-2014
Dnr 77-2014

-----Ledamoten Gunnar Nilsson (c) medverkar och informerar om Vattenrådets
verksamhet, prioriteringsområden mm.
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Torgny Olofsson Polisförbundet medverkar och informerar om den nya
polisorganisationen samt om skrivelsen från Polisförbundet Förbundsområde
Norrbotten ”Förändringar av verksamhet och organisation vid polismyndigheten i
Norrbotten” se Dnr 131-2014.
-----Ledamot Christina Hjelm (c), informerar om regionala kollektivtrafikmyndighetens
förslag om inrättande av ”Flygbil”.
----Erik Nilsson, handläggare medverkar och informerar om resultatet i Kkik- rapporten
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Dnr 636-2013

Förslag till nya avgifter gällande ansökan och tillsyn av
serveringstillstånd enligt alkohollagen
Kommunstyrelsens förslag
-

Anta förslag till nya avgifter gällande ansökan och tillsyn av serveringstillstånd
enligt alkohollagen enligt beslutsunderlag

Bakgrund
Enligt alkohollagen 8 kap. 10 § ges kommunerna rätt att ta ut avgifter för såväl
tillståndsansökan som för den löpande tillsynen. Avgiften ska täcka kommunens kostnad för
handläggning och tillsyn, därför är det nödvändigt att regelbundet se över avgifterna.
I alkohollagen (2010:1622) som trädde i kraft 2011 har tillstånd och rättigheter tillkommit.
De nya möjligheterna att söka serveringstillstånd medför att de ansökansavgifter som finns
måste kompletteras med nya rubriceringar för att svara mot den handläggning som görs av
kommunen som är tillståndsmyndighet.
Samtidigt bör en justering av befintliga avgifter göras då merparten av avgifterna fastställts
2007, sedan dess har handläggningskostnaderna ökat med ca 20 %.
När det gäller nyansökan för stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten har
handläggningstiden också räknats om. Alkohollagen ställer krav på en omfattande utredning
av tillståndsmyndigheten och därför beräknas avgiften nu på fler arbetstimmar.
Beskrivning av ärendet
En ny alkohollag (2010:1622) började gälla 1 januari 2011. Flertalet av bestämmelserna i den
tidigare lagen fördes över till den nya lagen, men lagen har också inneburit ett antal nya
bestämmelser gällande tillstånd och rättigheter. Handläggningen av tillstånden ska liksom
tidigare göras av kommunen. Enligt 8 kap 10 § alkohollagen får kommunen ta ut avgift för
prövning av ansökan om serveringtillstånd enligt grunder som beslutas av
kommunfullmäktige.
För att tydliggöra de ansökningsmöjligheter som finns enligt alkohollagen bör de nu gällande
ansökningsavgifterna kompletteras med fler rubriceringar.

Förslag till beslut
Nya ansöknings- och tillsynsavgifterna för kommunens handläggning av ärenden
enligt alkohollagen föreslås antas enligt bilaga 1.
Arbetsutskottets förslag
-

Anta förslag till nya avgifter gällande ansökan och tillsyn av serveringstillstånd
enligt alkohollagen enligt beslutsunderlag

Beslutsunderlag
1 Avgifter gällande ansökan och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen,
2013-12-16, se Dnr 636-2013
2 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-12-16 § 103
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Dnr 601-2013

Missiv från Regionala kollektivtrafikmyndighetenÖverlåtelse av färdtjänst och riksfärdtjänst-Överkalix kommun
Kommunstyrelsens förslag
-

Att Överkalix kommun överlåter sina uppgifter enligt ”Lag om färdtjänst
(1997:736 t.o.m 2010:1068)”, §§ 4 och 6 samt ”Lag om riksfärdtjänst
(1997:735)”, 3 § till Kommunalförbundet Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighet

-

Att överlåtelsen sker tidigast 2014-01-01 och vid tidpunkt som överenskommelsen
mellan den enskilda kommunen och myndigheten

-

Att eventuella tidigare tecknade avtal eller beslut om färdtjänst mellan Överkalix
kommun och Kommunalförbundet Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighet/Länstrafiken i Norrbotten AB upphävs

Bakgrund
Med detta missiv bifogas ett dokument med beslutssatser som beskriver dels
tillvägagångssättet för Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet ska
överta kommunens uppgifter beträffande färdtjänst och riksfärdtjänst enligt gällande
lagstiftning dels fördelar, arbetsuppgifter, etc gällande övertagandet.
De nio kommunerna i Norrbotten (Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk. Kalix,
Pajala, Älvsbyn, Överkalix, Övertorneå) som sedan tidigare överlåtit färdtjänsthantering
gällande beställningscentral har idag ett fullmäktigebeslut (kan vara från hösten 2011) som
innehåller beslut om överlåtelse av färdtjänsthantering (beställningscentral) från kommunen
till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten (RKM) och Länstrafiken i Norrbotten
AB (LTN). Detta beslut måste kommunen först upphäva för att sedan fatta ett nytt
heltäckande beslut som innefattar att RKM övertar hela färdtjänsthanteringen, allt från
tillståndsgivning/-prövning, regelverk, avgifter, upphandling, betalningsadministration,
statistik, samordning till beställningsmottagning. Efter att detta beslut är fattat i
kommunfullmäktige och RKM tagit del av beslutet kommer RKM tillsammans med
kommunen att besluta om ett datum för övertagande. Regionala kollketivtrafikmyndigheten
och Länstrafiken i Norrbotten AB för gärna ytterligare diskussioner med kommunen om så
önskas.
Förslag till beslut:
- Att Överkalix kommun överlåter sina uppgifter enligt ”Lag om färdtjänst (1997:736 t.o.m
2010:1068)”, §§ 4 och 6 samt ”Lag om riksfärdtjänst (1997:735)”, 3 § till
Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

-

Att överlåtelsen sker tidigast 2014-01-01 och vid tidpunkt som överenskommelsen mellan
den enskilda kommunen och myndigheten

-

Att eventuella tidigare tecknade avtal eller beslut om färdtjänst mellan Överkalix
kommun och Kommunalförbundet Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighet/Länstrafiken i Norrbotten AB upphävs
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-

Att Överkalix kommun överlåter sina uppgifter enligt ”Lag om färdtjänst
(1997:736 t.o.m 2010:1068)”, §§ 4 och 6 samt ”Lag om riksfärdtjänst
(1997:735)”, 3 § till Kommunalförbundet Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighet

-

Att överlåtelsen sker tidigast 2014-01-01 och vid tidpunkt som överenskommelsen
mellan den enskilda kommunen och myndigheten

-

Att eventuella tidigare tecknade avtal eller beslut om färdtjänst mellan Överkalix
kommun och Kommunalförbundet Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighet/Länstrafiken i Norrbotten AB upphävs

Beslutsunderlag
1 Missiv från Regionala kollektivtrafikmyndighetenÖverlåtelse av färdtjänst och riksfärdtjänst-Överkalix kommun, 2013-12-12,
Se Dnr 601-2013
2 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-12-16 § 109
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Dnr 687-2013

Avtal avseende drift av Bränna camping
Kommunstyrelsen beslutar
-

Teckna avtal med Överkalix IF avseende drift av Bränna camping

-

Kommunen äger rätt att häva tecknat avtal med omedelbar verkan:
-om utföraren i väsentligt hänseende inte utför sina åtaganden och om rättelse inte
sker utan dröjsmål efter skriftlig påminnelse
-om utföraren försätts i konkurs, likvidation eller för övrigt på sådant obestånd att
denne inte kan förväntas fullgöra sina skyldigheter
-om utföraren inte betalar skatter eller fullgör andra förpliktelser
-om utföraren inte innehar för uppdragets utförande nödvändiga tillstånd och
godkännande och inte omedelbart införskaffar sådant

-

Överkalix IF äger rätt att häva tecknat avtal med omedelbar verkan:
-Om kommunen i väsentligt hänseende låter bli att fullgöra sina åtaganden och
rättelser inte sker utan dröjsmål eller skriftlig påminnelse

-

Rubricera avtal avseende drift av Bränna Camping till kommunstyrelsens
sammanträde 15 september 2014
Bakgrund
Föreligger avtal avseende drift av Bränna Camping år 2014 mellan Överkalix IF och
Överkalix kommun:

” Detta förslag gäller under förutsättning att kommunstyrelsen antar det och med de

förändringar och/eller tillägg som kommunstyrelsen beslutar om. Mellan Överkalix kommun
(Ökx K), ägare till Bränna Camping och Överkalix Idrottsförening (ÖIF), har följande avtal
träffats för drift av kommunens campingplats Bränna camping:
A. BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR
Till anläggningen hör följande;
1. Byggnader
- Servicebyggnader för badet
- Uthyrningsstugor 5 st
- Uthyrningslägenheter 6 lgh
- Servicebyggnad fribadet (gamla badplatsen)
2. Anläggningar
– Badanläggning
– Parkeringsplats
– Husvagnsparkeringar
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– Minigolfbana
– Gångvägar inom området inkl. parkbelysningar
Områdets omfattning framgår av markering på bifogad ritning.
B. ÖPPETHÅLLANDETIDER
Anläggningen bör hållas öppen under tiden 1 juni till 1 september.
Öppethållande bör vara från kl 08:00 – 22:00.
Under marknadshelgen (från torsdag till söndag) bör personal dessutom finnas tillgänglig för
gästerna under tiden 22:00 – 03:00. Tiden kan justeras efter samråd mellan parterna.
C. SKÖTSEL/EKONOMI
Överkalix kommun svarar för följande:
1. löpande och planerat underhåll av byggnader, badanläggning och elanläggning
2. gräsklippning utanför badanläggningen
3. klorering av badbassäng
4. successiv anpassning av anläggningen för att erhålla en 4-stjärning camping
5. teckna och svara för fastighets- och maskinförsäkringar
6. ansvara för att bekosta igångsättande och avstängning av VA och övriga anläggningar
7. kostnader för vatten, värme och elström
8. lokal- och markhyror
9. fastställande av taxor (avgifter för camping och bad)
10. abonnemangskostnader för tele/data
11. verksamhetsbidrag ska utgå till Överkalix IF
Överkalix IF svarar för följande:
1. Drift av anläggningen, städning, renhållning, utvändig städning, tillsyn och underhåll av
hela anläggningen inklusive lekutrustningar, eldstäder och liknande anläggningar
2. ansvara för gräsklippning innanför badanläggningen
3. ansvara för regelbunden provtagning av bassängens vatten enligt rutinbeskrivning
4. ansvara för att verksamheten följer de lagar, förordningar och anvisningar som gäller för
hela
5. svara för mindre reparationer som skador på snickerier, glasrutor, byten av dörrlås, byte
av säkringar samt övriga arbeten av enklare underhålls- eller driftskaraktär
6. ansvara för maskiner, bränsle, driftsmaterial mm
7. utföra och bekosta all renhållning och tillse att allt avfall skall vara fraktionssorterat
enligt kommunens renhållningsbestämmelser
8. ansvara för kontakter/marknadsföring av anläggningen
9. ansvara för tillräcklig bemanning med servicepersonal samt upprättande av
personalschema för driften vilket skall motsvara god servicenivå under campingen/badets
öppettider
12. teckna och svara för driftsförsäkringar. Kopia av gällande försäkringsbrev skall lämnas
till Överkalix kommun
13. svara för all exponering och utdelning av information, broschyrer och liknande
Justerares signatur
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14. bemanning och servicepersonal
15. att intäkter från anläggningen enligt fastställd taxa skall tillfalla kommunen
16. bekosta alla förbrukningsvaror för den egna verksamheten och de anläggningar som finns
inom området
17. kostnader för renhållning inom campingområdet
18. kostnader för kontorsmateriel
19. kostnader för post
20. kostnader för annonser, reklam och information
21. föra statistik över bad, camping och stugor. Statistiken redovisas till Överkalix kommun
senast oktober aktuellt redovisningsår
22. Avstämning mellan Överkalix IF och Överkalix kommun görs i oktober och inbetalning
av taxor ska vara inbetalda senast den 31 december
D. BYGGNADERNA- OCH ANLÄGGNINGENS ANVÄNDNING
Byggnader, anläggningar och därtill hörande lös- och fast utrustning ska användas för
det ändamål de är avsedda till. Annan användning är inte tillåten utan ägarens skriftliga
tillstånd. Överkalix kommun äger rätt att bedriva turistinformation i servicebyggnaden.
Kassa- och informationsrum inkl personalrum ska samnyttjas.
E. Avtal
Avtalet ska gälla under perioden 2014-02-15 – 2014-12-31 med möjlighet till förlängning
med ytterligare 1 år. Uppsägning ska ske senast 3 månader före avtalstidens utgång. Om
någon av parterna bryter mot sina skyldigheter enligt avtalet kan avtalet komma att sägas upp
med omedelbar verkan.
Utbetalning av verksamhetsbidrag skall utgå till Överkalix IF med 432 000 kr årligen vid ett
tillfälle efter faktura från Överkalix IF.
Intäkter överstigande 450 000 kr per år skall delas lika mellan Överkalix kommun och
Överkalix IF.
Överkalix IF skall utvärdera och följa upp verksamheten och utan anmodan skriftligt
rapportera detta till kommunen före verksamhetsårets utgång.
Kommunen äger rätt att häva tecknat avtal med omedelbar verkan:
•

om utföraren i väsentligt hänseende inte utför sina åtaganden och om rättelse inte sker
utan dröjsmål efter skriftlig påminnelse

•

om utföraren försätts i konkurs, likvidation eller för övrigt på sådant obestånd att denne
inte kan förväntas fullgöra sina skyldigheter

•

om utföraren inte betalar skatter eller fullgör andra förpliktelser

•

om utföraren inte innehar för uppdragets utförande nödvändiga tillstånd och
godkännande och inte omedelbart införskaffar sådant

Överkalix IF äger rätt att häva tecknat avtal med omedelbar verkan:
•

Om kommunen i väsentligt hänseende låter bli att fullgöra sina åtaganden och rättelser
inte sker utan dröjsmål efter skriftlig påminnelse.

Detta avtal får inte överlåtas på tredje part utan motpartens skriftliga godkännande.”

Arbetsutskottets förslag
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Kommunen äger rätt att häva tecknat avtal med omedelbar verkan:
-om utföraren i väsentligt hänseende inte utför sina åtaganden och om rättelse inte
sker utan dröjsmål efter skriftlig påminnelse
-om utföraren försätts i konkurs, likvidation eller för övrigt på sådant obestånd att
denne inte kan förväntas fullgöra sina skyldigheter
-om utföraren inte betalar skatter eller fullgör andra förpliktelser
-om utföraren inte innehar för uppdragets utförande nödvändiga tillstånd och
godkännande och inte omedelbart införskaffar sådant

-

Överkalix IF äger rätt att häva tecknat avtal med omedelbar verkan:
-Om kommunen i väsentligt hänseende låter bli att fullgöra sina åtaganden och
rättelser inte sker utan dröjsmål eller skriftlig påminnelse

-

Rubricera avtal avseende drift av Bränna Camping till kommunstyrelsens
sammanträde 15 september 2014
Beslutsunderlag
1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-12-09 § 110
2 Kommunstyrelsens protokoll 2014-01-13 § 6
3 Avtal avseende drift av Bränna Camping, 2014-01-27, se Dnr 687-2013
4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-27 § 2

Protokollsutdrag till:
-Överkalix IF
-Kommunchef Maria Henriksson & Teknisk chef Kenneth Sköld
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Dnr 76-2014

Omförhandling av ”Avtal om verksamhetsbidrag för drift och underhåll
av idrottsanläggningar” samt ersättning för marknadsgeneral
Kommunstyrelsen beslutar
- Ersättning för drift och underhåll av kommunens idrottsanläggningar ska för år 2014
vara 544 000 kr, bidraget värdesäkras genom att knytas till index (KPI), uppräkning
from 1/1 2015 under förutsättning att avtalet förlängs.
- Ett incitamentsavtal tecknas för intäkterna från Lappbergsbacken vilket innebär att
Överkalix IF behåller intäkterna för Lappbergsbacken och tar därmed över hela
ansvaret för marknadsföring, evenemang, anordnande av skidskola mm. Taxan ska
även framledes fastställas av kommunfullmäktige och ev. förändringar ska behandlas
vid KF:s septembersammanträde. Redovisning av sålda liftkort ska utan anmodan
lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 maj.
- Ersättning för utförande av uppdraget som marknadsgeneral knyts till funktion och
inte till person och utgår med 50 000 kr per år, bidraget värdesäkras genom att det
uppräknas med index (KPI) from 1/1 2015 under förutsättning att driftsavtalet
förlängs.
- Ärende ”Avtal om verksamhetsbidrag för drift och underhåll av idrottsanläggningar”
rubriceras åter till kommunstyrelsen sammanträde 15 september 2014
Bakgrund
Överkalix IF har påkallat överläggning om ersättningen för drift och underhåll av
kommunens idrottsanläggningar under pågående avtalsperiod. Ett antal möten hållits för
att hitta en lösning för hur drift och underhåll ska kunna skötas av Överkalix IF i fortsättningen
med rimliga ekonomiska förutsättningar
Bakgrunden till den begärda förhandlingen är huvudsakligen kraftigt ökade personalkostnader
med anledning av de försämringar som sker för olika bidragsanställningar. Samtidigt som
lönerna under avtalsperioden ökat med 2-3% årligen så är bidragsnivåerna oförändrade sedan
1994. Idag gör föreningen kraftiga underskott på varje anställd och framtiden är mycket oviss
då lönebidraget sjunker successivt för att helt försvinna inom 4 år. Överkalix IF har också en
allmänt kärvare ekonomi med färre aktiva, minskad lottförsäljning osv.
Överkalix IF har sedan 2004-12-13 ansvarat för drift och underhåll av kommunens
idrottsanläggningar, Storlappbergets skidcentra, Skogshallen samt Överkalix idrottsplats.
Ersättning för arbetet har utgått i form av verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget har avsett
att täcka viss av Överkalix IF anställd personal samt bidra till det frivilliga arbete som
föreningens sektioner lägger ner.
Nuvarande avtalsperiod löper ut 2014-12-31. Det ursprungliga avtalet avsåg tre (3) år, 200901-01 – 2011-12-31 och om avtalet inte sägs upp förlängs avtalet med tre (3) år för varje
tillfälle. Uppsägning ska göras minst 3 månader före avtalstidens utgång. Ersättningen utgår
som ett verksamhetsbidrag och uppgår idag efter indexuppräkning till ca 503 000 kr
(Ursprungligen 490 000 kr).
Överkalix IF har även haft ett incitamentsavtal avseende Lappbergsbacken som inneburit att
man fått tillgodogöra sig intäkterna från liftkorten mot ett aktivt arbete för utveckling av
skidverksamheten. De första avtalsåren uppgick intäkterna till ca 80 000 kr/år för att i
dagsläget ha minskat till ca 30 000 kr/år. Öppettider och bemanning är oförändrade men antalet
åkare har minskat.
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Avtalets utformning som sådant är parterna överens om ska vara oförändrat och ersättningen
ska omfatta bidragsnivå, bemanning och ersättning för frivilliga insatser.

Beredningen föreslår kommunstyrelsen besluta:
•

Ersättning för drift och underhåll av kommunens idrottsanläggningar ska för år 2014 vara
544 000 kr, bidraget värdesäkras genom att knytas till index (KPI), uppräkning from 1/1
2015 under förutsättning att avtalet förlängs.

•

Ett incitamentsavtal tecknas för intäkterna från Lappbergsbacken vilket innebär att
Överkalix IF behåller intäkterna för Lappbergsbacken och tar därmed över hela ansvaret för
marknadsföring, evenemang, anordnande av skidskola mm. Taxan ska även framledes
fastställas av kommunfullmäktige och ev förändringar ska behandlas vid KF:s
septembersammanträde. Redovisning av sålda liftkort ska utan anmodan lämnas till
kommunstyrelsen senast den 31 maj.

•

Ersättning för utförande av uppdraget som marknadsgeneral knyts till funktion och inte till
person och utgår med 50 000 kr per år, bidraget värdesäkras genom att det uppräknas med
index (KPI) from 1/1 2015 under förutsättning att driftsavtalet förlängs.

Arbetsutskottets förslag
- Ersättning för drift och underhåll av kommunens idrottsanläggningar ska för år 2014
vara 544 000 kr, bidraget värdesäkras genom att knytas till index (KPI), uppräkning
from 1/1 2015 under förutsättning att avtalet förlängs.
- Ett incitamentsavtal tecknas för intäkterna från Lappbergsbacken vilket innebär att
Överkalix IF behåller intäkterna för Lappbergsbacken och tar därmed över hela
ansvaret för marknadsföring, evenemang, anordnande av skidskola mm. Taxan ska
även framledes fastställas av kommunfullmäktige och ev. förändringar ska behandlas
vid KF:s septembersammanträde. Redovisning av sålda liftkort ska utan anmodan
lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 maj.
- Ersättning för utförande av uppdraget som marknadsgeneral knyts till funktion och
inte till person och utgår med 50 000 kr per år, bidraget värdesäkras genom att det
uppräknas med index (KPI) from 1/1 2015 under förutsättning att driftsavtalet
förlängs.
- Ärende ”Avtal om verksamhetsbidrag för drift och underhåll av idrottsanläggningar”
rubriceras åter till kommunstyrelsen sammanträde 15 september 2014

Beslutsunderlag
1. Avtal Överkalix idrottsförening, 2014-01-27, se Dnr 76-2014
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-27 § 6

Protokollsutdrag till:
-Överkalix IF
-Kommunchef Maria Henriksson & Teknisk chef Kenneth Sköld
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Dnr 91-2014

Handlingsplan för genomförande av CEMR:s jämställdhetsdeklaration
år 2014-2018
Kommunstyrelsen beslutar
-

Hänskjuta Handlingsplan för genomförande av CEMR:s jämställdhetsdeklaration
år 2014-2018 till kommunstyrelsens sammanträde 14 april 2014

Bakgrund
Föreligger Handlingsplan för genomförande av CEMR:s jämställdhetsdeklaration år
2014-2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Hänskjuta ärende Handlingsplan för genomförande av CEMR:s
jämställdhetsdeklaration år 2014-2018 till kommunstyrelsens sammanträde 10
februari 2014

Beslutsunderlag
1 Handlingsplan för genomförande av CEMR:s
jämställdhetsdeklaration år 2014-2018, 2014-01-27, se Dnr 91-2014
2 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-27 § 3
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Dnr 89-2014

Ändring av kommunfullmäktiges sammanträdestider
Kommunstyrelsens förslag
-

Kommunfullmäktiges sammanträde 15 december 2014 flyttas till 27 oktober
2014

Bakgrund
Med anledning av förändring i kommunallagen så ska det nya kommunfullmäktige
efter valet tillträda snabbare än tidigare dvs fr.o.m 15 oktober 2014
Med anledning av ovanstående föreslås att
Kommunfullmäktige i 15 december 2014 flyttas till 27 oktober 2014.
Arbetsutskottets förslag
-

Kommunfullmäktiges sammanträde 15 december 2014 flyttas till 27 oktober
2014

Beslutsunderlag
1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-27 § 4
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Dnr 84-2014

Ansökan om sponsringsbidrag
Kommunstyrelsen beslutar
-

Bevilja 5000 kr i sponsringsbidrag avseende pensionärsting till PRO mfl

-

Medel anslås från Ansvar 1100 och verksamhet 2204

Bakgrund
Föreligger skrivelse från PRO mfl:
”I vårt utskick där vi vänder oss till Er om sponsringsbidrag för våra direkta fasta kostnader
vill vi nämna följande. Vi och våra föreningar tror att pensionärstinget drar stor publik. Enbart
pensionärer i Norrbotten uppgår till cirka 55000 personer. Märk att pensionärstinget är öppet
för alla. Ung som äldre. Man behöver inte vara pensionär för att delta i pensionärstinget den
16 augusti.
Att inom en radie på 15 mil och med Överkalix som mittpunkt finns 220000 pers. Lägger vi
till några mil i radien når vi cirka 250000 personer. Viktigt är att det blir de främsta
politikerna som kommer till Överkalix den 16aug.
Viktigt är att vi har tur med vädret.
Vi tror att Bränna kommer att fyllas med folk.
Vi tackar i förhand för eventuella sponsringsbidrag.”

Beslutsunderlag
1. Anhållan om sponringsbidrag till Norrlands största pensionärsting, den 16 augusti
2014 i Överkalix, Pro mfl 2014-01-27, se Dnr 84-2014
Protokollsutdrag till:
- PRO mfl
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Dnr 588-2013

Medborgarförslag ”skidspår Tallvik”
Kommunstyrelsen beslutar
-

Översända Medborgarförslag ”skidspår Tallvik” till tekniska kontoret för
utredning

Bakgrund
Kommunmedborgaren Ingegerd Engström har lämnat in ett medborgarförslag:
” Jag, Ingegerd Engström, numera pensionär och boende på Tallvik önskar att kommunen
kunde göra ett skidspår från stranden nedanför Vårdcentralen. Skidspåret skulle följa
landbacken längs älven men inte på denna. Detta för att man ska komma igång med
skidåkningen tidigare på säsongen utan att behöva känna rädsla för svag is på älven. Om inga
hinder föreligger vore det perfekt att spåret går mot söder i kanten av ängarna och runda hela
"udden "för att slutligen komma fram söder om bäcken som ligger precis söder om
Tallviksbron. Därifrån kan man göra ett parallellspår som går tillbaka till starten.
Jag tycker nämligen att man inte ska behöva vara bilburen för att ta sig till skidspåren i
Lappberget. Inte bara för att man måste äga bil, betala och släppa ut dyr bensin i miljön utan
också för att spåren i Lappberget är för "backiga" och för tunga för många av oss vanliga
motionärer, speciellt för oss som är något äldre och har besvär med leder, astma etc.
Friskvård är ju oerhört viktigt för varje människa och motion är lika med friskvård, vilket i
sin tur är kostnadsbesparande med tanke på sjukvård mm. Det är inte roligt att jämt
promenera över till Bränna utan man behöver omväxling med både miljö och sätt att
motionera. På alla de platser jag bott tidigare har jag alltid haft skidspåret in på knuten och
det har inneburit att jag i princip bott i spåret varje kväll/dag.
Jag har själv försökt att spåra med skidorna här på Tallvik men tyvärr orkar jag inte längre
p.g.a hälsoskäl. Här bor dessutom många som säkert skulle nyttja spåret. Många människor
är ju ofta och promenerar i detta område. Därför behövs ett skidspår anser jag.”

Bakgrund
1 Medborgarförslag 2013-11-25 § 58
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-25 §

Protokollsutdrag till:
- Tekniska avdelningen, Kenneth Sköld
- Kommunkansliet
- Ingegerd Engström
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Beslutsattestanter 2014
Kommunstyrelsen beslutar
-

Anta Beslutsattestanter 2014 för kommunstyrelsens
verksamhetsområden samt i övrigt enligt respektive nämnds
attestförteckning

Bakgrund
Föreligger förslag om Beslutsattestanter 2014 från ekonomikontoret,
se Dnr 3-2014

Beslutsunderlag
1 Beslutsattestanter 2014, 2014-02-10, se Dnr 4-2014

Protokollsutdrag till:
- Ekonomikontoret, Inga-Lill Johansson
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