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Tid och plats
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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
Inga-Lill Johansson, ekonomichef § 23

Utses att justeras

Christina Hjelm (c)

Justeringens plats och tid

Kommunförvaltningen, 2014-04-16 Paragrafer §§ 22-38

Sekreterare

Anna-Lena Eriksson

Ordförande

Birgitta Persson (s)
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Christina Hjelm (c)
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Ks § 22
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 8-------------------Kurser
Bilaga 3
Anmälan till kurs görs av anställda till närmaste chef och för förtroendevalda till
respektive nämndsordförande
-------------------Protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks-au 2014-03-03 § 8-12
Ks-au 2014-03-17 §§ 13-23
----------------Protokoll från personalkontoret (redovisas i pärm under sammanträdet)
2014-01-22 §§ 26-41
2014-01-24 §§ 42
2014-02-11 §§ 43-60
2014-03-21 §§ 61-79

Dnr 136-2014
Dnr 148-2014
Dnr 238-2014
Dnr 2014

------Maria Eliasson boendechef samt Anna-Lena Bjälmsjö chef flyktingsamordningen
samt 18+ verksamheten medverkar och informerar om verksamheten, om bl.a. att hela
flyktingverksamheten fungerar bra i Överkalix, verksamheten budgeteras enbart av
statliga medel samt att den inte går med förlust.
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-----Ledamot Christina Hjelm (c) informerar från Leader Polaris årsstämma. Hon
informerar bl.a. att Leader Polaris samt alla övriga leaderområden kommer att
försvinna fr.o.m 2015 . Därefter informerar hon om att nya former för samarbete
kommer bildas i samband med nya strukturfonder .
-----Ledamot Anne Jakobsson (s) informerar från Kommuninvest årsstämma, hon
informerar bl.a. om att varje medlemskommun har 1 röst samt att föreningen i
dagsläget har 280 medlemskommuner. Därefter informerar hon att medlemsavgiften
för deltagande kommun kan kommat att höjas, idag betalar kommunerna 200
kr/invånare.
----Helena Backman VD för Stiftelsen Överkalisbostäder medverkar och informerar om
det kommunala bostadsföretaget. Hon informerar bl.a. att stiftelsen har 320
lägenheter, 5 heltidsanställda, vakansgraden för lägenheter är 1 % samt att stiftelsen
för år 2013 har ett budgetresultat på + 200 tkr.
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Dnr 254-2014

Årsredovisning 2013
Kommunstyrelsens förslag
- Upprättat bokslut och årsredovisning 2013 fastställs enligt bilaga

Bakgrund
Inga-Lill Johansson ekonomichef medverkar och informerar om årsredovisning 2013,
se Dnr 254-2014

Beslutsunderlag
1. Årsredovisning 2013, 2014-04-14, se Dnr 254-2014

Bilaga 4
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Redovisning av motioner under beredning
Kommunstyrelsens förslag
-

Godkänna redovisning av motioner under beredning

Bakgrund

Motion-Angående kostnadsbesparingar
Beslutsunderlag
1. Motion 2013-11-25, se Dnr 638-2013
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-25 § 57
3. Kommunstyrelsen arbetsutskott protokoll 2013-12-16 § 107
Motion-Att K-märka torget
Beslutsunderlag
1. Motion 2013-12-17, se Dnr 694-2013
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-02-24 § 2
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-17 § 16

Arbetsutskottets förslag
-
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Ks § 25
Redovisning av medborgarförslag under beredning
Kommunstyrelsens förslag
-

Godkänna redovisning av medborgarförslag under beredning

Bakgrund
Medborgarförslag Överkalix kommun bygger ramper för Skatebord, inlines osv
Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag 2013-08-07, se Dnr 443-2013
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-09-30 § 46
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-10-21 § 93
4 Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-11 § 72
5 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-25 § 71

Medborgarförslag-Angående upphandling av kost
Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag 2014-01-27, se Dnr 85-2014
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-02-24 § 3
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-17 § 17

Arbetsutskottets förslag
-

Justerares signatur

Godkänna redovisning av medborgarförslag under beredning

ÖVERKALIX KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 26

2014-04-14

44

Dnr 91-2014

Handlingsplan för genomförande av CEMR:s jämställdhetsdeklaration år
2014-2018
Kommunstyrelsens förslag
-

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

Bakgrund
Föreligger 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

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
3 Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-10 § 17
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Dnr 110-2014

Miljösamverkan Norrbotten
Kommunstyrelsen beslutar
-

Att anslå 8888 kr per år i tre år som insats för medverkan i Miljösamverkan
Norrbotten

Bakgrund
Kommunförbundet Norrbotten har tillsammans med kommunerna under ett flertal
år diskuterat möjligheterna till en ökad samverkan vad gäller tillsynsarbetet inom
miljöbalkens område. Nationellt har ett tiotal län/regioner bildat en så kallad
Miljösamverkan där Västra Götaland varit en av pionjärerna inom området.
I Norrbotten har det regionala och lokala samverkansarbetet bedrivits i Tillsynsrådet. Rådet
består av representanter från de fyra inom regionala områdena Fyrkanten, Malmfälten, Östra
Norrbotten och A-kommunerna samt Länsstyrelsen och Kommunförbundet.
På uppdrag av länets kommuner har Kommunförbundet Norrbotten med hjälp av
LTU utvärderat Tillsynsrådets verksamhet. Resultatet har diskuterats vid en träff
med ordföranden och chefer där man konstaterar och föreslår följande;
• Samverkan är nödvändig inom länet för att tillsynsverksamheten ska bli effektiv och
enhetlig för alla kommuner, liten som stor. Detta kräver dock ett engagemang och vilja från
alla för att kunna utvecklas.
•Arbete i tillsynsprojekt är en mycket bra form för samverkan.
•Tillsynsrådet övergår i en regelrätt "miljösamverkan" där en styrgrupp bildas med
kommuner, länsstyrelsen och Kommunförbundet. En projektledare
anställs och miljösamverkan Norrbotten börjar verka våren 2014. Miljösamverkan ska
förenkla och effektivisera tillsynsarbetet genom ett gemensamt
framtagande av till exempel mallar, skriftliga rutiner och handböcker. Allt för att nå tydlighet
och bra vägledning.
Tillsynsrådet har utifrån diskussionerna utarbetat ett konkret förslag till bildandet
av Miljösamverkan Norrbotten. Förslaget diskuterades vid Träffpunkt miljö- och
bygg i Gällivare den14-15/5. Efter justeringar har nu detta förslag behandlats i
kommunernas miljö-och byggnämnder. Samtliga kommuner utom en har lämnat
positivt besked om en start av miljösamverkan Norrbotten.
Enligt plan ska nu frågan hanteras av Kommunförbundet Norrbottens styrelse och
besluta som medfinansiering av projektet med 50 000 kr per år i tre år.

Arbetsutskottets förslag
-

Att anslå 8888 kr per år i tre år som insats för medverkan i Miljösamverkan
Norrbotten

Beslutsunderlag
1 Kommunförbundet Norrbotten § 67, Miljösamverkan Norrbotten, 2014-02-03,
se Dnr 110-2014
2 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-03 § 10
Protokollsutdrag till: Kommunförbundet Norrbotten
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Dnr 632-2013

Motion-Förbättrad medborgarkontakt och dialog
Kommunstyrelsens förslag
-

Anse motionen besvarad

Bakgrund
Kommunfullmäktigeledamoten Sven Nordmark (v) har lämnat in en motion som av
kommunfullmäktige 2013-11-25 § 57 upptogs till beredning:
I ingressen till kommunalrådets veckobrev på kommunens hemsida står följande att
läsa:
"Det här är ett första steg mot en förbättrad medborgarkontakt Tillsammans blir
Man starkare, så var med och bidra till dialogen du också"
Man kan ha sina funderingar kring ordvalet "mot en förbättrad medborgarkontakt",
men jag väljer att tolka det som en önskan om en bättre medborgarkontakt.
För att leva upp till förhoppningarna om en förbättrad dialog, bör även gruppledarna
för de partier som finns representerade i kommunfullmäktige beredas plats på
kommunens hemsida för att delta i denna dialog, om man så önskar.
Om så inte blir fallet, hävdar undertecknad att kommunalrådets veckobrev egentligen
handlar om en monolog.
Undertecknad föreslår att:
Kommunfullmäktige upptar motionen och sänder den till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.
” Det huvudsakliga syftet med Överkalix kommuns webbplats ska vara att publicera
kommunal information samt att vara plattform för tjänster och dialog. Förslagsbrevlåda för
medborgare är en funktion som kan läggas till vid en utveckling av kommunens hemsida.
Överkalix kommun ska inte publicera information som kan uppfattas som kränkande, rasistisk
eller sexistisk. Kommunen ska inte publicera information som kan uppfattas som
opinionsbildande i politisk eller religiös mening. Budskap av kommersiell karaktär ska inte
förekomma på kommunens webbplats.
Näringslivskontoret föreslår att en webbpolicy arbetas fram för Överkalix kommuns externa
webbplats. Policyns innehåll bör beskriva:
• Organisation och ansvar
• Målgrupper
• Domännamn
• Nyttjande av webbplats och domännamn
• Fristående webbplatser
• Innehåll på webbplatsen
• Länkar
• Språkhantering
• Bildpolicy
• Krav på webbplatsen
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Föreningar, byar och samhällen

Policyn bör vidare kopplas till policy för Sociala medier.
Bakgrund
Kommunfullmäktigeledamoten Sven Nordmark (v) har lämnat in en motion som av
kommunfullmäktige 2013-11-25 § 57 upptogs till beredning. I motionen – Förbättrad
medborgarkontakt och dialog föreslår kommunfullmäktigeledamoten Sven Nordmark (v) att
motionen tas upp av kommunfullmäktige och skickas vidare till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.
Ärendets beredning
Näringslivskontoret har tagit del av några andra kommuners policy för externa webbplatser
som t.ex. Skellefteå kommun. Kontakt har även tagits med informationsansvariga i Kalix,
Övertorneå, Arjeplog, Jokkmokk och Arvidsjaurs kommuner.
Slutsatser
En kommunal webbplats är ett forum för information och service. Användare av webbplatsen
för att ge kommunal information är huvudsakligen:
• Kommuners nämnder och styrelser
• Kommuners förvaltningar och dess verksamheter
• Vissa funktioner enligt kommuners delegationsordning när det gäller rätt att informera
Sammanfattningsvis: Information på kommuners webbplatser handlar om kommunal
verksamhet och kommunala aktiviteter.”

Arbetsutskottets förslag
-

Anse motionen besvarad

Beslutsunderlag
1. Motion 2013-11-20, se Dnr 632-2013
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-25 § 57
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-12-16 § 106
4. Näringslivskontorets yttrande 2014-03-17, se Dnr 632-2013
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-17 § 17
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Dnr 176-2011

Medborgarförslag- Kultursamordning i Överkalix kommun
Kommunstyrelsens förslag
-

Anse medborgarförslaget besvarat

Bakgrund

Kommunmedborgare Anneli Nilsson har lämnat in ett medborgarförslag till
kommunfullmäktige 2011-04-26.
-

Kultursamordning i Överkalix kommun

Arbetsutskottets förslag
-

Anse medborgarförslaget besvarat

Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag 2011-02-24, se Dnr 176-2011
2. Kommunfullmäktige 2011-04-26 § 12
3. Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-06-13 § 38
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-10-17 § 85
5. Kommunstyrelsens protokoll 2011-11-14 § 91
6. Kommunfullmäktiges protokoll 2011-11-28 § 68
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-03-19 § 38
8 Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-10 § 30
9 Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-23 § 29
10 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-22 § 101
11 Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-12 § 109
12 Kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-26 § 65
13 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-03-18 § 42
14 Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-15 § 21
15 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-04-29 § 23
16 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-10-21 § 88
17 Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-11 § 72
18 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-25 § 71
19 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-02-27 § 8
20 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-17 § 19
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Dnr 813-2012

Motion- Inrättande av tjänst som kultursekreterare
Kommunstyrelsens förslag
-

Anse motionen besvarad

Bakgrund
Ledamot Håkan Andersson (c) har till kommunfullmäktige 2012-09-24 lämnat in en
motion angående inrättande av kultursekreterare.
-

Att en tjänst som kultursekreterare i Överkalix kommun inrättas

Arbetsutskottets förslag
-

Anse motionen besvarad

Beslutsunderlag
1 Motion 2012-09-10, se Dnr 813-2012
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2012-09-24 § 48
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-22 § 99
4 Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-12 § 108
5 Kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-26 § 64
6 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-03-18 § 41
7 Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-15 § 20
8 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-04-29 § 22
9 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 86
10 Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-11 § 71
11 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-25 § 70
12 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-02-27 § 8
13 Kommunstyrelsens arbetstutskotts protokoll 2013-03-17 § 20
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Dnr 528-2013

Tillbyggnad av Industrihus 2 Olofssons bageri
Kommunstyrelsens förslag
- Godkänna framställan från Olofssons bageri om egen tillbyggnad av industrihus 2
- Anta förslag till avtal om arrende
- Kostnaden för tillbyggnaden får högst uppgå till 3,2 mkr
- Överkalix kommun ingår borgen för Olofssons bageri för lån som upptas för
tillbyggnad av industrihus 2 , dock max 3,2 mkr
- Borgensavgift ska tas ut, denna fastställs separat
- Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fastställa borgensavgiftens storlek
Bakgrund
Olofssons bageri har till kommunen gjort framställan om att i egen regi få bygga ut den
kommunala fastighet där man i dag bedriver verksamhet. Juridiskt kommer tillbyggnaden att
tillhöra Olofssons bageri efter färdigställandet. Ett arrendeavtal måste upprättas som reglerar
markupplåtelsen.
Om beslut fattas som tillåter uppförandet av tillbyggnaden ska samtidigt ett avtal antas som
reglerar hur en eventuell framtida ägarförändring ska hanteras. Överkalix kommun skall, utan
undantag, ha förköpsrätt vid en ev. framtida försäljning av tillbyggnaden.
Överkalix kommun förbinder sig samtidigt att köpa tillbyggnaden om önskan om avyttring
väcks, dock tidigast 5 år efter färdigställandet. Köpeskillingen skall högst uppgå till bokfört
värde.
Avtalet skall även reglera på vilket sätt Olofssons bageri har att fullfölja bokföringsmässiga
årliga avskrivningar. Längsta tillåtna avskrivningstid skall vara 33 år. I övrigt skall regleras
hur drift och underhåll samt kostnader som där uppstår ska regleras under pågående
samnyttjande av hyrda kommunala och av företaget ägda lokalytor.
Kostnaden för tillbyggnaden får inte överstiga 3,2 mkr.
Beslut om tillbyggnad av kommunal fastighet som ska ägas av annan part, samt avtal som
reglerar återköp/försäljning ska som princip fattas av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige kan dock delegera till kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens
arbetsutskott att fullfölja kommunfullmäktiges principbeslut i detaljer om avtalsutformande
och kostnadsnivå inom givna ramar.

Borgen eller pantförskrivning
För tillbyggnad på kommunal fastighet ställer banken särskilda krav på Olofssons bageri.
Antingen krävs kommunal borgen eller att kommunen skall medge pantförskrivning av hela
byggnaden/fastigheten som säkerhet för upptaget lån.
Beredningen föreslår att Överkalix kommun i förekommande fall fattar beslut om att teckna
borgen för Olofssons bageri för lån hänfört till utbyggnaden av industribyggnad 3, dock max
3,2 mkr. För lånet ska kommunen ta ut en borgensavgift som ska bedömas särskilt för detta
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lån. Borgensavgiftens storlek föreslås delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott att
fastställa.
Förslag till beslut,
Kommunfullmäktige beslutar:
- godkänna framställan från Olofssons bageri om egen tillbyggnad av industrihus 2
- anta förslag till avtal om arrende
- kostnaden för tillbyggnaden får högst uppgå till 3,2 mkr
- Överkalix kommun ingår borgen för Olofssons bageri för lån som upptas för
tillbyggnad av industrihus 2 , dock max 3,2 mkr
- Borgensavgift ska tas ut, denna fastställs separat
- delegera till Ksau att fastställa borgensavgiftens storlek

Arbetsutskottets förslag
- Godkänna framställan från Olofssons bageri om egen tillbyggnad av industrihus 2
- Anta förslag till avtal om arrende
- Kostnaden för tillbyggnaden får högst uppgå till 3,2 mkr
- Överkalix kommun ingår borgen för Olofssons bageri för lån som upptas för
tillbyggnad av industrihus 2 , dock max 3,2 mkr
- Borgensavgift ska tas ut, denna fastställs separat
- Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fastställa borgensavgiftens storlek

Beslutsunderlag
1. Skrivelse Tillbyggnad av Industrihus 2 –Olofssons bageri samt
Avtal Arrende, 2014-03-17, se Dnr 528-2013
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-17 § 21
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Dnr 918-2011

Motion- Ökad tillgänglighet på återvinningscentral
Kommunstyrelsens förslag
-Anse motionen besvarad samt översända den för inarbetande till kommande
budgetberedning
Bakgrund
Kommunfullmäktigeledamoten Kristina Åhl (s) har till kommunfullmäktige 2011-0926 § 49 lämnat in en motion:
”Idag med dessa öppettider på Furunäsets miljöcentra (se nedan på sammanställningen)
passar det bäst för pensionärer och arbetslösa. Kommuner i närområdet till oss har förstått att
fler och fler arbetar på annan ort eller på obekväm tid och kan ej besöka miljöcentraler under
kontorstid, därför tillämpar de kvällsöppet samt även lördagsöppet. Min önskan är att så
många som möjligt ska kunna återvinna varor och förpackningar och att de inte ska hamna ute
i vår natur. Därför yrkar jag: Att det är kvällsöppet en dag i veckan och en helgdag per månad.
Furunäset miljöcentral
Öppettider
Måndag
12.00-15.00
Tisdag
12.00-15.00
Onsdag
STÄNGT
Torsdag
12.00-17.00
Fredag
12.00-15.00
Helgdagar har vi stängt
Dag före afton stänger vi kl. 13.00”
Tekniska avdelningen har yttrat sig i ärendet:
” Kristina Åhl har i motion till kommunfullmäktige yrkat på att Furunäsets Miljöcentral
(FMC) ska hålla kvällsöppet en dag i veckan och en helgdag per månad.
Tekniska avdelningen har utrett frågan.
Tekniska avdelningen delar motionärens uppfattning om att öppethållande till åtminstone kl
19:00 en dag per vecka vore en stor tillgänglighetsförbättring för kommunens medborgare
och gäster. När det gäller öppethållande på helger ser Tekniska inte behovet annat än
sommartid (maj – september) och möjligen i samband med storhelger.
Under åren 2009 och framåt har Tekniskas personal minskats och därmed har de flesta
anställda arbetsuppgifter inom mer än ett område. Det medför att man inte kan införa
alternativa öppethållande med befintlig personal. Den tillkommande kostnaden för ökat
öppethållande en kväll per vecka och öppethållande 12 lördagar per år beräknas uppgå till ca
120 kkr/år. I beräkningen ingår att det är 2 personal i tjänst vid kvällsöppet och 3 personal vid
lördagsöppet.”
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Arbetsutskottets förslag
-Anse motionen besvarad samt översända den för inarbetande till kommande
budgetberedning
Beslutsunderlag
1 Motion - Ökad tillgänglighet på återvinningscentral, 2011-09-26, se Dnr 9182011
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2011-09-26 § 49
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-10-17 § 90
4 Kommunstyrelsens protokoll 2011-11-14 § 92
5 Kommunfullmäktiges protokoll 2011-11-28 § 69
6 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-03-19 § 39
7 Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-10 § 31
8 Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-23 § 30
9 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-22 § 100
10 Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-12 § 108
11 Kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-26 § 64
12 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-03-18 § 31
13 Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-15 § 20
14 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-04-29 § 22
15 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 86
16 Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-11 § 71
17 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-25 § 70
18 Tekniska avdelningens yttrande 2014-03-17, se Dnr 918-2011
19 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-17 § 22
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Dnr 588-2013

Medborgarförslag ”Skidspår Tallvik”
Kommunstyrelsen beslutar
-

Avslå medborgarförslaget

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.”

Kommunens enda skidanläggning är Lappbergets skidcentra. Övriga skidspår runtom
i kommunen åligger föreningarna i byarna att ansvara för skötsel samt
upprätthållande av skidspår. Mot bakgrund av det föreslår kommunstyrelsens
arbetsutskott kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslaget.
Arbetsutskottets förslag
-

Avslå medborgarförslaget

Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag 2013-11-25, se Dnr 588-2013
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-25 § § 85
3 Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-10 § 20
4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-17 § 23
Protokollsutdrag till:
-Ingegerd Engström
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Dnr 551-2013

Norrbus
Kommunstyrelsens förslag
-

Anta de reviderade riktlinjerna för barn och unga med sammansatta behov

Bakgrund
Föreligger reviderade riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta
behov.
Socialnämndens arbetsutskott föreslå kommunfullmäktige att anta de reviderade
riktlinjerna för barn och unga med sammansatta behov.

Beslutsunderlag
1 Reviderade riktlinjer för Norrbus, 2013-10-10, se Dnr 551-2013
2 Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2014-03-05 § 3
3 Barn och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2014-03-27 § 30
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Dnr 237-2014

Avgifter Bränna camping 2014
Kommunstyrelsens förslag
-

Anta avgifter för Bränna camping år 2014

Bakgrund
Föreligger avgifter Bränna Camping 2014:
”Överkalix IF har till tekniska avdelningen inkommit med en skrivelse angående priserna för
uthyrning av campingstugorna. Överkalix IF anhåller om att kommunfullmäktige beslutaratt
priserna höjs i enlighet med av Överkalix IF inlämnat förslag. Överkalix IF har jämfört
priserna på campingplatser i närheten av Överkalix. De har därvid funnit att de priser som nu
gäller är låga, och att Överkalix camping har jämförbar om inte något bättre standard jämfört
med övriga campingar, samt att det även finns en badanläggning i direkt anslutning till
campingen. Föreslagen prishöjning innebär en höjning av priset med omkring 28 % med
sjunde natten gratis för långtidsboende. Vidare föreslår ÖIF att priserna för badbiljetter bör
vara oförändrade.”

Överkalix IF skriver följande i sin skrivelse att:
”Efter att ha erhållit uppdraget att sköta/driva campingen har vi i föreningen tittat över
prissättningen på uthyrning av boende på campingen, genom att titta på liknande campingar
i kommunen samt övriga campingars prissättning i vår närhet. Se bifogad bilaga.
Prissättningen på Bränna Campingen är väsentligt lägre än på de andra campingarna i
Överkalix, detta ger fel signaler till besökarna och de företagare som eventuellt har planer på
att utveckla sina campingar. Bränna camping har jämförbar om inte något bättre standard än
med övriga campingar, dessutom finns en badanläggning i anslutning till campingen.
Ytterligare ett skäl till att anpassa prissättningen är att nästintill samtliga intäkter för
boendet kommer från gäster utan för vår kommun.
Priset för badbiljetter bör vara oförändrade både i pris och konstruktion detta för att
uppmuntra barn och ungdomar att nyttja anläggningen.
Med anledning av ovanstående föreslår vi en höjning av hyres/prissättning enligt nedan.
Nuvarande priser
Stugor 4-bädds med wc
550 :Lägenheter 6-bädds med
wc och dusch
975 :Husvagnsplatser med el
195:Långtidsboende erbjudande
få 7:e natten gratis.”

Nya priser
700:1250 :250 :-

Beslutsunderlag
1. Avgifter Bränna camping 2014, 2014-04-10, se Dnr 237-2014
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Dnr 4-2014

Beslutsattestanter 2014 fr.o.m april
Kommunstyrelsen beslutar
-

Anta förslag till beslutsattestanter 2014 fr.o.m april

Bakgrund
Föreligger förslag om Beslutsattestanter 2014 fr.o.m april från ekonomikontoret,
se Dnr 3-2014

Beslutsunderlag
1 Beslutsattestanter 2014, 2014-02-10, se Dnr 4-2014
2 Beslutsattestanter 2014, 2014-04-14, se Dnr 4-2014

Protokollsutdrag till:
-Inga-Lill Johansson,Ekonomikontoret
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Dnr 2014

Budgetprocessen tidplan för budget 2015, plan 2016-2017
Kommunstyrelsen beslutar
-

Anta Budgetprocessen tidplan för budget 2015, plan 2016-2017

Bakgrund
Ekonomikontoret har lämnat förslag till ” Budgetprocessen tidplan för budget 2015,
plan 2016-2017”

Beslutsunderlag
1. Ekonomikontoret, Budgetprocessen tidplan för budget 2015, plan 2016-2017,
2014-04-04, se Dnr 2014
Protokollsutdrag till:
-Inga-Lill Johansson,Ekonomikontoret
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Dnr 248-2014

Ansökan om bidrag till mineraljaktens prispengar och till resor för de
kommunala kontaktpersonerna
Kommunstyrelsen beslutar
- Avslå Ansökan om bidrag till mineraljaktens prispengar och till resor
för de kommunala kontaktpersonerna
Bakgrund
SGU (Sveriges geologiska undersökning) ansöker om bidrag:
”Som ett viktigt komplement till den yrkesmässiga prospekteringen arrangeras
Mineraljakten i Sverige. Årets Mineraljakt arrangeras och del finansieras av
Sveriges geologiska undersökning(SGU). Ekonomiska medel för i första hand
analyser och fältbesök, erhålls i huvudsak från grav och prospekteringsbolag.
LKAB, Boliden, Norrlandsfonden och SGU utgjorde huvudfinansiärer 2013.
Den årliga prissumman på minst 175000 kr är inte finansierad genom dessa
anslag. Prispengar söks hos kommuner och företag i Norrland samt hos Norrlandsfonden.
Årets, liksom föregående års budget, baseras på att kommuner bidrar med
prispengar samt även bekostar ev. resor för kontaktpersonerna.
Mineraljakten bidrar till utvecklingen i Norrland. Som exempel kan nämnas
Lappland Goldminers AB i Lycksele, vars grundare startade i Mineraljakten och
som upptäckte guldfyndigheten Svartliden, vilken fortfarande bryts som
guldgruva. 2015 planeras en gravstart av fältspat i Storuman. Den beräknade
livslängden är 20 år och allt startade med ett mineraljaktsfynd 1970.
Grafitfyndigheten Mattsmyra vid Edsbyn som från början var ett
mineraljaktsuppslag, ligger i dag under bearbetningskoncession. Även Harnäs
guldgravahittadesavmineraljägare.
Dessutom har Mineraljakten på många platser bidragit till fynd av värdefulla
bergmaterial för anläggningsbranschen, såsom granit och kvartsit, för tillverkning
avmakadam. Mineraljakten är även ett utbildnings-och informations organ för Sveriges
geologi och en inkörsport för blivande prospektörer, geotekniker, gruvarbetare
och flera andra yrken, inom branschen. Mineraljakten ger en allmänt större
kunskap om geologi, samt användning av metaller och mineral i vårt samhälle.
Mineraljakten bidrar också som en vägledning inför ungdomars vidareutbildning
till yrkeslivet. Flera har fått arbete genom sin hobby!
Som ett led i den geoundervisning som ofta är bristfällig i skolorna, besöker
Mineraljakten skolor, marknader och mässor för att ge allmänhet, lärare och
elever en insikt i dagens metaller och mineral i vårt samhälle.
Intresset för malm och mineral i Överkalix upplevs som växande och nya
mineraljägare från kommunen har varit i kontakt med oss och vill lära sig mer.
Samtliga bättre Mineraljaktsfynd från 1967 och framåt, finns i en databas och
utgör en viktig information skälla tillsammans med annan information i den
fortsatta mineralletningen.
Årets upplaga av Norrlands mineraljakt pågår till 15 september. Granskning av
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inlämnade prover görs löpande vid SGU:s mineral informationskontor i Malå.
Intressanta prover skickas på kemisk analys och fältbesök görs på fyndplatserna
av SGU och prospekteringsbolag. Under hösten hålls gransknings-och
jurymöten och årets prisutdelningar sker under november och december.
SGU ansöker härmed för Norrlands Mineraljakt 2014 om kommunalt bidrag till
Prispengar och till de kommunala kontaktpersonernas resor och utlägg,
(förslagsvis 5-10000kr, men alla bidrag mottages tacksamt).
Vi önskar Ert beslut i god tid före jurymötet i oktober 2014, då årets priser
beslutas.”

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, Ansökan om bidrag till mineraljaktens prispengar och till resor för de
kommunala kontaktpersonerna, 2014-04-03, se Dnr 248-2014
Protokollsutdrag till:
- SGU (Sveriges geologiska undersökning)
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