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Ks § 39
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 15-26
-------------------Kurser
Bilaga 3
Anmälan till kurs görs av anställda till närmaste chef och för förtroendevalda till
respektive nämndsordförande
-------------------Protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks-au 2014-05-05 §§ 24-38
Ks-au 2014-05-19 §§ 39-56
----------------Protokoll från personalkontoret (redovisas i pärm under sammanträdet)
2014-04-10 §§ 80-92
2014-05-21 §§ 93-115

Dnr 391-2014
Dnr 397-2014

-------------Ledamöterna Bengt-Erik Rolfs (s) samt Christina Hjelm (c) informerar om
nationaldagsfirandet, att det var ett bra arrangemang samt uppskattat av nya svenska
medborgare
------------Kommunstyrelsen genomför studiebesök på Länstrafiken i Norrbottens län AB för
information om verksamheten samt om organisationen för hela länets kollektivtrafik.
Detta då organisationen är underställd Regionala Kollektivtrafikmyndigheten
Norrbotten.
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Dnr 290-2014

Nya regler i kommunallagen angående lokalt partistöd
Kommunstyrelsens förslag
-

Utbetalning av lokalt partistöd sker enbart till ett parti som är en juridisk person

-

Utbetalning av lokalt partistöd utges inte till partier som inte kunnat bemanna en
eller flera platser i fullmäktige

-

Varje parti skall utse en särskild granskare som ska granska om redovisningen ger
en rättvisande bild av vad partistödet använts till. Granskarens rapport över
granskningen ska bifogas redovisningen

-

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till
fullmäktige senast 30 juni året efter det att stödet lämnats

-

Partistöd betalas inte ut till ett parti om inte partiet lämnar redovisning och
granskningsrapport

Bakgrund
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1 februari 2014.
Reglerna tillämpas fr.o.m. mandatperioden 2014-2018 och innebär följande. Lokalt partistöd
ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun respektive
landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd
får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas
till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad
lokal partiförening som kan ta emot stödet.
Rätten till partistöd är enligt lag kopplat till om ett parti är representerat i fullmäktige. Med
de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa partistödet för ett parti som inte
kunnat bemanna en eller flera platser i fullmäktige fr.o.m. 2014 års val.
Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts
för sitt ändamål. Redovisningen ska ske per kalenderår och vara inlämnad till kommunen
senast per den 30 juni året efter att stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts
ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild hur partistödet
använts.
Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Fullmäktige får i
de förväg antagna reglerna för partistöd besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som
inte i tid lämnar in redovisning respektive en granskningsrapport. Till denna skrivelse bifogas
(Sveriges kommuner och landstings CIRKULÄR 14:12 samt lag om ändring i
kommunallagen 1991:900 SFS 2013:1053).
Kommunskansliet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
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- Utbetalning av lokalt partistöd utges inte till partier som inte kunnat bemanna en
eller flera platser i fullmäktige
- Varje parti skall utse en särskild granskare som ska granska om redovisningen ger
en rättvisande bild av vad partistödet använts till. Granskarens rapport över
granskningen ska bifogas redovisningen
- Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till
fullmäktige senast 30 juni året efter det att stödet lämnats.
- Att stöd till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport inte ska
erhålla något partistöd.
Arbetsutskottets förslag
-

Utbetalning av lokalt partistöd sker enbart till ett parti som är en juridisk person

-

Utbetalning av lokalt partistöd utges inte till partier som inte kunnat bemanna en
eller flera platser i fullmäktige

-

Varje parti skall utse en särskild granskare som ska granska om redovisningen ger
en rättvisande bild av vad partistödet använts till. Granskarens rapport över
granskningen ska bifogas redovisningen

-

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till
fullmäktige senast 30 juni året efter det att stödet lämnats

-

Partistöd betalas inte ut till ett parti om inte partiet lämnar redovisning och
granskningsrapport

Beslutsunderlag
1. Skrivelsen om Nya regler i kommunallagen angående lokalt partistöd,
2014-04-28, se Dnr 290-2014
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-05-05 § 25
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Dnr 192-2014

Medborgarförslag-Angående fönstrena i sporthallen
Kommunstyrelsen beslutar
-

Anse medborgarförslaget besvarat

Bakgrund
Kommunmedborgaren Kristina Isaksson har lämnat in ett medborgarförslag:
”Har under vintern besökt sporthallen ett otal gånger för att se basketmatcher och då
har de slagit mig att skall ha det så där fult kring fönstrena i hallen
Trasiga mörkläggningsgardiner samt gardinerna som hänger snett och vint och
behöver nog förnyas. Många lag som kommer från andra håll i Norrbotten skall väl
inte behöva se detta ”ELÄNDE” kan väl inte kosta så mycket att åtgärda detta. Jag
vet inte vems ansvar det är och vilken förvaltning det berör, men ta tag i detta och se
till att förnya.”

Med anledning av att upprustning av sporthallen pågår, där fönstrena är en del av
upprustningsarbetet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen besluta att anse medborgarförslaget besvarad
Arbetsutskottets förslag
-

Anse medborgarförslaget besvarat

Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag 2014-03-06, se Dnr 192-2014
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-28 § 12
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-05-05 § 27

Protokollsutdrag till:
-Kristina Isaksson
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Dnr 285-2014

Godkännande av reviderad bolagsordning BD-pop AB
Kommunstyrelsens förslag
-

Godkänna reviderad bolagsordning för BD-pop

Bakgrund
Med anledning av förändringar i Kommunallagen behöver
Bolagsordningarna i de kommun- och landstingsägda bolagen revideras.
Initialt har PwC anlitats för att se över bolagsordningarna och komma med
förslag på ändringar. Förslagen har bearbetats av landstinget för att sedan
behandlats och godkänts av ägarrepresentanter på ägarsamråd för respektive
bolag den 21mars 2014.
De av ägarsamrådet godkända bolagsordningarna är nu föremål för
godkännande i respektive ägares fullmäktige innan de kan fastställas vid en
bolagsstämma.
Viktigt att notera är att inga ändringar i bolagsordningarna i sak förändrar
bolagens verksamhetsinriktning utan är anpassningar till kraven
kommunallagen samt i övrigt redaktionella ändringar.
För er kommun gäller detta:
•BD Pop AB
•Filmpool Nord AB
•Investeringar i Norrbotten AB
•IT Norrbotten AB
•Norrbottens Energikontor AB
För varje bolag bifogas reviderad bolagsordning samt en version där alla
ändringar är utmärkta.

Arbetsutskottets förslag
-

Godkänna reviderad bolagsordning för BD-pop

Beslutsunderlag
1. Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun- och landstingsägda
bolag, BD pop AB, Filmpool Nord AB, Investeringar i Norrbotten AB, IT
Norrbotten AB, Norrbottens Energikontor AB, 2014-04-23, se Dnr 285-2014
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-05-05 § 30
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Dnr 285-2014

Godkännande av reviderad bolagsordning Filmpool Nord AB
Kommunstyrelsens förslag
-

Godkänna reviderad bolagsordning för Filmpool Nord AB

Bakgrund
Med anledning av förändringar i Kommunallagen behöver
Bolagsordningarna i de kommun- och landstingsägda bolagen revideras.
Initialt har PwC anlitats för att se över bolagsordningarna och komma med
förslag på ändringar. Förslagen har bearbetats av landstinget för att sedan
behandlats och godkänts av ägarrepresentanter på ägarsamråd för respektive
bolag den 21mars 2014.
De av ägarsamrådet godkända bolagsordningarna är nu föremål för
godkännande i respektive ägares fullmäktige innan de kan fastställas vid en
bolagsstämma.
Viktigt att notera är att inga ändringar i bolagsordningarna i sak förändrar
bolagens verksamhetsinriktning utan är anpassningar till kraven
kommunallagen samt i övrigt redaktionella ändringar.
För er kommun gäller detta:
•BD Pop AB
•Filmpool Nord AB
•Investeringar i Norrbotten AB
•IT Norrbotten AB
•Norrbottens Energikontor AB
För varje bolag bifogas reviderad bolagsordning samt en version där alla
ändringar är utmärkta.
Arbetsutskottets förslag
-

Godkänna reviderad bolagsordning för Filmpool Nord AB

Beslutsunderlag
1. Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun- och landstingsägda
bolag, BD pop AB, Filmpool Nord AB, Investeringar i Norrbotten AB, IT
Norrbotten AB, Norrbottens Energikontor AB, 2014-04-23, se Dnr 285-2014
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-05-05 § 31
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Dnr 285-2014

Godkännande av reviderad bolagsordning Investeringar i Norrbotten AB
Kommunstyrelsens förslag
-

Godkänna reviderad bolagsordning för Investeringar i Norrbotten AB

Bakgrund
Med anledning av förändringar i Kommunallagen behöver
Bolagsordningarna i de kommun- och landstingsägda bolagen revideras.
Initialt har PwC anlitats för att se över bolagsordningarna och komma med
förslag på ändringar. Förslagen har bearbetats av landstinget för att sedan
behandlats och godkänts av ägarrepresentanter på ägarsamråd för respektive
bolag den 21mars 2014.
De av ägarsamrådet godkända bolagsordningarna är nu föremål för
godkännande i respektive ägares fullmäktige innan de kan fastställas vid en
bolagsstämma.
Viktigt att notera är att inga ändringar i bolagsordningarna i sak förändrar
bolagens verksamhetsinriktning utan är anpassningar till kraven
kommunallagen samt i övrigt redaktionella ändringar.
För er kommun gäller detta:
•BD Pop AB
•Filmpool Nord AB
•Investeringar i Norrbotten AB
•IT Norrbotten AB
•Norrbottens Energikontor AB
För varje bolag bifogas reviderad bolagsordning samt en version där alla
ändringar är utmärkta.
Arbetsutskottets förslag
-

Godkänna reviderad bolagsordning för Investeringar i Norrbotten AB

Beslutsunderlag
1. Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun- och landstingsägda
bolag, BD pop AB, Filmpool Nord AB, Investeringar i Norrbotten AB, IT
Norrbotten AB, Norrbottens Energikontor AB, 2014-04-23, se Dnr 285-2014
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-05-05 § 32
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Dnr 285-2014

Godkännande av reviderad bolagsordning IT-Norrbotten AB
Kommunstyrelsens förslag
-

Godkänna reviderad bolagsordning för IT-Norrbotten AB

Bakgrund
Med anledning av förändringar i Kommunallagen behöver
Bolagsordningarna i de kommun- och landstingsägda bolagen revideras.
Initialt har PwC anlitats för att se över bolagsordningarna och komma med
förslag på ändringar. Förslagen har bearbetats av landstinget för att sedan
behandlats och godkänts av ägarrepresentanter på ägarsamråd för respektive
bolag den 21mars 2014.
De av ägarsamrådet godkända bolagsordningarna är nu föremål för
godkännande i respektive ägares fullmäktige innan de kan fastställas vid en
bolagsstämma.
Viktigt att notera är att inga ändringar i bolagsordningarna i sak förändrar
bolagens verksamhetsinriktning utan är anpassningar till kraven
kommunallagen samt i övrigt redaktionella ändringar.
För er kommun gäller detta:
•BD Pop AB
•Filmpool Nord AB
•Investeringar i Norrbotten AB
•IT Norrbotten AB
•Norrbottens Energikontor AB
För varje bolag bifogas reviderad bolagsordning samt en version där alla
ändringar är utmärkta.

Arbetsutskottets förslag
-

Godkänna reviderad bolagsordning för IT-Norrbotten AB

Beslutsunderlag
1. Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun- och landstingsägda
bolag, BD pop AB, Filmpool Nord AB, Investeringar i Norrbotten AB, IT
Norrbotten AB, Norrbottens Energikontor AB, 2014-04-23, se Dnr 285-2014
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-05-05 § 33
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Dnr 285-2014

Godkännande av reviderad bolagsordning Norrbottens Energikontor AB
Kommunstyrelsens förslag
-

Godkänna reviderad bolagsordning för Norrbottens Energikontor AB

Bakgrund
Med anledning av förändringar i Kommunallagen behöver
Bolagsordningarna i de kommun- och landstingsägda bolagen revideras.
Initialt har PwC anlitats för att se över bolagsordningarna och komma med
förslag på ändringar. Förslagen har bearbetats av landstinget för att sedan
behandlats och godkänts av ägarrepresentanter på ägarsamråd för respektive
bolag den 21mars 2014.
De av ägarsamrådet godkända bolagsordningarna är nu föremål för
godkännande i respektive ägares fullmäktige innan de kan fastställas vid en
bolagsstämma.
Viktigt att notera är att inga ändringar i bolagsordningarna i sak förändrar
bolagens verksamhetsinriktning utan är anpassningar till kraven
kommunallagen samt i övrigt redaktionella ändringar.
För er kommun gäller detta:
•BD Pop AB
•Filmpool Nord AB
•Investeringar i Norrbotten AB
•IT Norrbotten AB
•Norrbottens Energikontor AB
För varje bolag bifogas reviderad bolagsordning samt en version där alla
ändringar är utmärkta.

Arbetsutskottets förslag
-

Godkänna reviderad bolagsordning för Norrbottens Energikontor AB

Beslutsunderlag
1. Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun- och landstingsägda
bolag, BD pop AB, Filmpool Nord AB, Investeringar i Norrbotten AB, IT
Norrbotten AB, Norrbottens Energikontor AB, 2014-04-23, se Dnr 285-2014
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-05-05 § 34
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Dnr 694-2013

Motion-Torget
Kommunstyrelsens förslag
-

Anse attsatsen ”att man undersöker möjligheten att K-märka torget” i motionen
besvarad

-

Anse attsatsen ”att man skyndsammast flyttar de motorvärmarplatser som
kommunen har på torget/framsidan av vita huset till baksidan av vita huset”
bifallen

Ledamöterna Mikael Larsson (v), Kristina Olofsson (v), Christina Hjelm (c), Gunnar
Nilsson (s) reserverar sig mot beslutet
Bakgrund
Ledamöterna Gunnar Nilsson (c), Kennerth Moberg (mp), Matz Flink (m) Göran Larsson
(fp) samt Mikael Larsson (v) i har till kommunfullmäktige 2014-02-24 lämnat in en motion:
” Sedan länge har torget varit den naturliga mötesplatsen för ortens ungdomar. Det är
även det ställe varifrån merparten av begravningstågen utgår ifrån, samt den givna
parkeringsplatsen för bland annat kyrkobesökare och kunder som besöker de närliggande
butikerna, fikar på Brännvalls eller äter på Nettans. Torget har använts på detta sätt sedan
åtminstone 1950-talet och vi vill därför med denna motion:
*att man undersöker möjligheten att K-märka torget
*att man skyndsammast flyttar de motorvärmarplatser som kommunen har på
torget/framsidan av vita huset till baksidan av vita huset.”
Tekniska avdelningen Kenneth Sköld har yttrat sig i ärendet:
”I en motion till Kommunfullmäktige har ledamöterna Gunnar Nilsson (c), Kennerth Moberg
(mp), Matz Flink (m), Göran Larsson (fp) och Mikael Larsson (v) lämnat in motion om:
•
•

Möjligheten att K-märka torget
Att man skyndsamt flyttar de motorvärmarplatser som kommunen har på torget, flyttas
till personalparkeringen mot Älvgatan.

När det gäller möjligheten att K-märka Torget, så finns inte det begreppet längre.
En yta som Torget kan skyddas av bestämmelse i detaljplan som begränsar möjligheterna till
förändring. En sådan bestämmelse bör, om den blir aktuell, tas fram med största försiktighet
för att inte allt för mycket begränsa framtida generationers möjlighet att förändra och
förbättra sin livsmiljö. Tekniska avdelningen har på uppdrag av budgetberedningen
(september och oktober 2013) och genom beslut om medel i kommunfullmäktige i november
2013, tagit fram en lösning för att förbättra Torgets funktioner.
Tekniska avdelningen har uppfattat uppdraget från KF enligt följande:
-att man förstärker bilden av Torget som mötesplats
-ökar säkerheten för gående och cyklande
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-förbättrar den fysiska tillgängligheten för besökande till kommunens förvaltning
-bibehåller Torget som en central plats att parkera personbilar.
Under vintern/våren har en plan för Torget och belysning av Storgatan (enligt budget) tagits
fram. Med den lösning som nu föreligger anses att samtliga krav enligt ovan väl uppfylls.
Genom den sammanhållna gångyta som skapas mellan kyrkan och förvaltningsbyggnadens
ingång skapas en yta som är trafiksäker för alla som behöver passera ytorna. Gångytan kan
med fördel användas för lek, vila och allmänna aktiviteter eller samvaro i enskilda grupper.
Till ytan planeras Torggranen också flyttas, som därmed inte hindrar gående och inte
skymmer sikten för trafiken på Storgatan, som den gör med nuvarande placering.
Den nya lösningen medför en väl och jämt upplyst yta med större plats för både
gående/cyklande och för personbilar. Ytan för parkeringar ökar från ca 950 m2 till ca 1 100
m2, medan antalet parkeringsplatser beräknas minska med 4. Detta kan kompenseras med att
de 6 parkeringar som nu finns på ytan kan flyttas till annat ställe. Till detta kommer att
parkeringsplatser för rörelsehindrade”
----------

Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Persson (s) yrkar att första attsatsen i
motionen är besvarad mot bakgrund av tekniska avdelningens svar samt att andra
attsatsen i motionen är bifallen mot bakgrund att parkeringsplats för
motorvärmarplatser som kommunen idag har flyttas till personalparkeringen på
baksidan
Ledamot Mikael Larsson (v) yrkar att motinens båda attsatser bifalls i sin helhet.
Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Persson (s) finner efter avslutad överläggning
att det finns två förslag till beslut:
1. Ledamot Birgitta Perssons (s) yrkande att första attsatsen i motionen är besvarad
mot bakgrund av tekniska avdelningens svar samt att andra attsatsen i motionen
är bifallen mot bakgrund att parkeringsplats för motorvärmarplatser som
kommunen idag har flyttas till personalparkeringen på baksidan
2. Ledamot Mikael Larssons (v) yrkande att motinens båda attsatser bifalls i sin
helhet.
Kommunstyrelsen ordförande ställer förslagen mot varandra genom omröstning: 5 st
röstar JA till kommunstyrelsens ordförande Birgitta Persson (s) yrkande samt 4 st
röstar JA till ledamot Mikael Larsson (v) yrkande.
Efter avslutad omröstning finner kommunstyrelsens ordförande att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta bifalla kommunstyrelsens ordförande Birgitta
Perssons (s) yrkande att första attsatsen i motionen är besvarad mot bakgrund av
tekniska avdelningens svar samt att andra attsatsen i motionen är bifallen mot
bakgrund att parkeringsplats för motorvärmarplatser som kommunen idag har flyttas
till personalparkeringen på baksidan
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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
4. Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-14 § 24
5. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-28 § 18
6. Tekniska avdelningens yttrande 2014-06-02, se Dnr 694-2013
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Dnr 230-2013

Förfrågan om markköp del av Grelsbyn 3:24 i Grelsbyn
Kommunstyrelsen beslutar
-

Tekniska avdelningen inarbetar även den nu aktuella delen (B enligt bilaga) av
Grelsbyn 3:24 i det förslag som ska tillställas kommunfullmäktige inom ramen
för beslut dnr 217-2014 (bifogas)

-

Den del som markerats som område A på bilaga inte lämnas ut till försäljning

-

Uppdra till teknisk chef Kenneth Sköld att kontakta Anders Malmér i ärendet

Bakgrund
Föreligger förfrågan från Anders Malmer, Umeå angående köp av mark i Grelsbyn.
Anders Malmers förslag till utökning av Grelsbyn 10:40 skulle, om det genomförs, ha
fördelen att den skulle säkerställa tillfart på egenmark till 10:40.
Större delen av det berörda markområdet är odlad mark som också i framtiden skulle kunna
lämpa sig för villafastigheter. Efterkontroll med Bygg-och miljönämnden visar det sig att den
del( A i bilaga) av Grelsbyn 3:24 som berörs av infarten till10:40, till
stor del omfattas av detaljplan som föreskriver grönområde.
Detaljplanlagt grönområde kan inte överföras till annan fastighet utan ändring av detaljplan,
och därför kan försäljning av denna del inte bli aktuell.
Den del av 3:24 som är belägen mellan 10:40 och älven (B i bilaga) kan vara attraktiv för
många. Marken bör därför, om den ska säljas, lämnas ut på anbud till allmänheten.
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta att;
- Tekniska avdelningen inarbetar även den nu aktuella delen (B enligt bilaga) av
Grelsbyn3:24 i det förslag som ska tillställas kommunfullmäktige inom ramen för beslut
dnr 217-2014 (bifogas)
- Den del som markerats som område A på bilaga inte lämnas ut till försäljning

Arbetsutskottets förslag
-

Tekniska avdelningen inarbetar även den nu aktuella delen (B enligt bilaga) av
Grelsbyn3:24 i det förslag som ska tillställas kommunfullmäktige inom ramen för
beslut dnr 217-2014 (bifogas)

-

Den del som markerats som område A på bilaga inte lämnas ut till försäljning

Beslutsunderlag
1. Begäran om markköp, 2013-04-14, se Dnr 230-2013
2. Tekniska avdelningen yttrande, 2013-10-30, se Dnr 230-2013
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-05-05 § 29
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-05-19 § 40
Protokollstutdrag till: -Kenneth Sköld teknisk chef, Anders Malmer
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Dnr 353-2014

Näringslivsstrategi för Överkalix kommun 2014-2020
Kommunstyrelsens förslag
-

Anta Näringslivsstrategi för Överkalix kommun 2014-2020

Bakgrund
Föreligger Näringslivsstrategi för Överkalix kommun 2014-2020, se Dnr 353-2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Översända Näringslivsstrategi för Överkalix kommun 2014-2020 till
kommunfullmäktiges partigrupper för yttrande.

-

Yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 9 juni 2014

-

Övriga partier som är representerade enbart i kommunfullmäktige lämnar
skriftligt yttrande till kommunstyrelsens sammanträde 9 juni 2014

-

Rubricera ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 9 juni 2014 för beslut

Beslutsunderlag
1 Näringslivsstrategi för Överkalix kommun 2014-2020, 2014-05-19, se Dnr 3532014
2 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-05-19 § 49
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Dnr 357-2014

Samarbetsavtal mellan Överkalix & Pajala kommun beträffande
räddningstjänsten
Kommunstyrelsens förslag
-

Godkänna Samarbetsavtal mellan Överkalix & Pajala kommun beträffande
räddningstjänsten för tiden 1 september 2014 t.o.m 31 december 2015

Bakgrund
Föreligger Samarbetsavtal mellan Överkalix & Pajala kommun beträffande
räddningstjänsten, se Dnr 357-2014
Arbetsutskottets förslag
-

Godkänna Samarbetsavtal mellan Överkalix & Pajala kommun beträffande
räddningstjänsten för tiden 1 september 2014 t.o.m 31 december 2015

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

-

Uppdra till Maria Henriksson kommunchef att genomföra erfoderliga fackliga
MBL förhandlingar

Fackliga erfoderliga MBL-förhandlingar är genomförda
Beslutsunderlag
1 Samarbetsavtal mellan Överkalix & Pajala kommun beträffande räddningstjänsten,
2014-05-19, se Dnr 363-2014
2 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-05-19 § 42
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Dnr 355-2014

Budgetdirektiv och preliminära ramar för 2015-2017
Kommunstyrelsens förslag
-

Anta Budgetdirektiv och preliminära ramar för 2015-2017 enligt bilaga

Bakgrund
Ekonomikontoret har lämnat in förslag till Budgetdirektiv och preliminära ramar
2015-2017, se Dnr 355-2014
Arbetsutskottets förslag
-

Anta Budgetdirektiv och preliminära ramar för 2015-2017 enligt bilaga

Beslutsunderlag
1. Budgetdirektiv och preliminära ramar för 2015-2017, 2014-05-19, se Dnr 3552014
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-05-19 § 43

Justerares signatur

78

ÖVERKALIX KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 52

2014-06-09

79

Dnr 304-2014

Avtal samt riktlinjer för surfplatta
Kommunstyrelsens förslag
-

Anta Avtal samt riktlinjer för användande av surfplatta

-

Uppdra till IT-avdelningen att kontakta berörd politiker för undertecknade av avtal

Bakgrund
Föreligger avtal samt riktlinjer för användande av surfplatta, se Dnr 304-2014.
Arbetsutskottets förslag
-

Anta Avtal samt riktlinjer för användande av surfplatta

Beslutsunderlag
1 Avtal samt riktlinjer för användande av surfplatta, 2014-05-05, se Dnr 304-2014
2 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-05-05 § 35
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-05-19 § 45
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Dnr 306-2014

Kulturplan för Överkalix kommun 2014-2016
Kommunstyrelsens förslag

-

Anta Kulturplan för Överkalix kommun 2014-2016

Bakgrund
”Bibliotekschef Roger Melin har utarbetat förslag till kulturplan för Överkalix
kommun. Bilaga 1
Kulturplanen är presenterad för nämndens kulturgrupp samt varit utsänd på
remiss till politiska partier, kulturföreningar, studieförbund och skola.
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta:
Att kulturplan för Överkalix kommun skall kompletteras med punkter angående
den lokala dialekten samt jaktens betydelse ur ett kulturellt perspektiv.
Kulturgruppen inom nämnden har berett ärende vid möte 2014-04-23.
Barn- och Utbildningsnämnden beslutar:
Att godkänna bibliotekschefs förslag till kulturplan.
Att översända förslag till kulturplan till Kommunstyrelsen för antagande.”

Arbetsutskottets förslag
-

Anta Kulturplan för Överkalix kommun 2014-2016

Beslutsunderlag
1 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-04-24 § 27
2 Kulturplan 2014-05-05, se Dnr 306-2014
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-05-05 § 36
4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-05-19 § 46
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Dnr 348-2014

Årsredovisning 2013- Revisionsberättelse Överkalix Värmeverk AB
Kommunstyrelsens förslag
-

Godkänna Årsredovisning 2013 samt revisionsberättelse för Överkalix Värmeverk
AB

Bakgrund
Föreligger Årsredovisning 2013 Överkalix Värmeverk AB samt Revisionsberättelse
Överkalix Värmeverk AB, se Dnr 348-2014
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 9 juni 2014

Beslutsunderlag
1. Årsredovisning 2013 –Revisionsberättelse Överkalix Värmeverk AB, 2014-0515, se Dnr 348-2014
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-04-19 § 50
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Dnr 339-2014

Ändring av mottagarkonto för kommunala skattemedel och
utjämningsbidrag mm
Kommunstyrelsen beslutar
-

Begära ändring av mottagarkontot för kommunala skattemedel och
utjämningsbidrag

-

Begäran undertecknas av kommunchef Maria Henriksson samt kommunstyrelsens
ordförande Birgitta Persson (s) två i förening

Bakgrund
Överkalix kommun har efter upphandling av banktjänster tilldelat Sparbanken Nord
upphandlingskontrakt. De kommunala skattemedel och utjämningsbidrag mm som
tidigare betalats till kommunens plusgiro ska därför framöver betalas till konto i
Sparbanken Nord.
Ekonomikontoret föreslår Ks besluta
- Begära ändring av mottagarkonto för kommunala skattemedel och utjämningsbidrag
mm
-Begäran skickas till Skatteverket Likvidgruppen, 831 87 Östersund
-Begäran undertecknas av Maria Henriksson, Birgitta Persson, Anne Jakobsson, två i
förening.
Arbetsutskottets förslag
-

Begära ändring av mottagarkontot för kommunala skattemedel och
utjämningsbidrag

-

Begäran undertecknas av kommunchef Maria Henriksson samt kommunstyrelsens
ordförande Birgitta Persson (s) två i förening

Beslutsunderlag
1 Ekonomikontoret, 2014-05-13, se Dnr 339-2014
2 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-05-19 § 52
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Dnr 282-2014

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för att servera starköl, vin och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i Blåskoleparken i samband
med Överkalix sommarmarknad 2014.
Kommunstyrelsen beslutar
-

Ärendet utgår från dagens sammanträde p.g.a ändring i ansökan

Ledamot Niclas Hökfors (s) anmäler jäv och deltar ej i beslut
Bakgrund
Landins Restaurang och Camping AB har lämnat in en ansökan tillfälligt
serveringstillstånd.
Landins Restaurang och Camping AB avser bedriva matservering i avgränsat område i
Blåskoleparken under Överkalix sommarmarknad. Mot bakgrund av att ansökning
ändrats under tiden utgår ärendet från dagordningen.
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Dnr 283-2014

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd gällande för servering av starköl,
vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på matservering inom
marknadsområdet under Överkalix sommarmarknad 2014
Kommunstyrelsen beslutar
-

Att bevilja tillfälligt serveringstillstånd för att servera starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten på matservering inom avgränsat område på
marknadsplats på Storgatan 5

-

Att servering får ske mellan kl.11.00 - 23.00 den 17, 18, 19 juli 2014 samt mellan
kl. 11.00 -17.00 den 20 juli 2014

-

Att tillståndshavaren har att följa Överkalix kommuns ”Vägledning för
brandsäkerhet vid festivaler och stora evenemang”

-

Att leverans av alkoholdryck kan ske till Storgatan 5 den 15 juli 2014, där också
förvaring kan ske fram till att servering får påbörjas

Bakgrund
Jockfalls turist & konferens AB har lämnat in en ansökan tillfälligt serveringstillstånd. Jockfalls
turist & konferens AB avser bedriva matservering på Storgatan 5 under sommarmarknaden. På
menyn kommer olika laxrätter samt rostbiff och potatissallad finns. För denna verksamhet
ansöks om tillfälligt serveringstillstånd för att servera starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten.
Serveringsytan kommer att utgöras av ca 100 - 120 sittplatser vid bord på en fysiskt avgränsad
yta på den aktuella marknadsplatsen. Ingen underhållning på kvällstid planeras.
Ansökta serveringstider är mellan kl.11.00 - 23.00 den 17, 18, 19 juli samt mellan kl. 11.00 17.00 den 20 juli. Ingen underhållning på kvällstid planeras.
Leverans av alkoholdryck kommer att ske till Storgatan 5 den 5 juli, där också förvaring
kommer att ske fram till att servering tillåts.
Aktuella förhållanden
Jockfalls turist & konferens AB har sedan många år serveringstillstånd för att servera alkohol på
sin anläggning i Jockfall, det nu gällande tillståndet ger rätt till att servera starköl, vin, andra
jästa alkoholdrycker och spritdrycker till allmänheten året runt (Dnr 280-2010). Sökanden har
branschkunskap och kunskap om alkohollagens tillämpning. Innehavarna har genomgått kursen
Ansvarsfull alkoholservering.
Alkohollagens krav
Enligt alkohollagen får serveringstillstånd meddelas endast då sökande visar att hen med hänsyn
till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att
utöva verksamheten.
Krav ställs även på att sökanden ska ha kunskap om alkohollagstiftningen, det kravet är uppfyllt
då sökanden har permanent serveringstillstånd sedan många år tillbaka och också genomgått
fortbildning i lagens tillämpning.

Justerares signatur

ÖVERKALIX KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-06-09

85

Vidare är det krav på att tillagad mat ska serveras, vid ansökan har en meny bifogats som är i
överensstämmelse med alkohollagens krav.
För att säkerställa att sökande uppfyller kravet beträffande ekonomisk skötsamhet har
registerutdrag inhämtas från Skattemyndigheten och Kronofogden, där framkommer inget som
talar emot sökandens lämplighet.
Ett remissyttrande har också inhämtats från Polismyndigheten som inte har något att erinra mot
sökandes lämplighet.
Polismyndigheten har inte heller något att erinra om utskänkningsställets lokalisering ur
ordningssynpunkt. Polisen bedömer att ett behov av ordningsvakter inte föreligger.
Yttranden har även inhämtats från bygg- och miljönämnd, socialnämnd och Räddningstjänsten.
Bygg- och miljönämnd har inget att erinra, Jockfalls turist & konferens AB har anmält tillfällig
registrering av livsmedelsverksamhet på den planerade fastigheten.
Räddningstjänsten ser inget hinder förutsatt att Överkalix kommuns råd i ”Vägledning för
brandsäkerhet vid festivaler och stora evenemang” följs.
Socialnämnden har inget att erinra.
Förslag till beslut
Sökanden uppfyller de krav som alkohollagen ställer om lämplighet utifrån personliga och
ekonomiska förhållanden och om kunskaper i lagstiftningen. Enligt ansökan kommer sökanden
att tillhandahålla lagad mat på en avgränsad serveringsyta med 120 sittplatser. Inga synpunkter
mot utskänkningsställets lokalisering ur ordningssynpunkt finns.
I inhämtade remissvar från bygg- och miljönämnd samt från socialnämnden finns inga
invändningar mot ansökan. Räddningstjänsten ser inga hinder förutsatt att sökanden följer
Överkalix kommuns föreskrifter ”Vägledning för brandsäkerhet vid festivaler och stora
evenemang”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att besluta:
•

att bevilja tillfälligt serveringstillstånd för att servera starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten på matservering inom avgränsat område på
marknadsplats på Storgatan 5

•

att servering får ske mellan kl.11.00 - 23.00 den 17, 18, 19 juli 2014 samt mellan
kl. 11.00 -17.00 den 20 juli 2014

•

att tillståndshavaren har att följa Överkalix kommuns ”Vägledning för brandsäkerhet
vid festivaler och stora evenemang”

•

att leverans av alkoholdryck kan ske till Storgatan 5 den 15 juli 2014, där också
förvaring kan ske fram till att servering får påbörjas
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Beslutsunderlag
1. Ansökan serveringstillstånd, Storgatan 5 140717-140720 ”sommarmarknad”, 201404-23, se Dnr 283-2014
2. Anhållan om yttrande, 2014-04-25, se Dnr 283-2014
3. Yttrande serveringstillstånd
4. Polisens yttrande serveringstillstånd, 2014-05-12, se Dnr 283-2014
5. Yttrande angående ansökan serveringstillstånd, 2014-06-03, se Dnr 283-2014
6. Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Storgatan 5 140717-140720, Se Dnr 2832014
7. Socialnämndens arbetsutskott 2014-06-04 § 24, 2014-06-09, se Dnr 283-2014
BILAGA!! Hur man överklagar!!
Protokollsutdrag till:
-Jockfalls turist och konferensanläggning AB
-Erik Nilsson Alkoholhandläggare
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Dnr 402-2014

Delegation för beslut gällande tillfälliga serveringstillstånd till allmänhet
mellan 10 juni och 17 augusti 2014
Kommunstyrelsen beslutar
-

Delegera till kommunstyrelsens ordförande Birgitta Persson (s) samt Erik Nilsson
två i förening att fatta beslut för tillfälliga serveringstillstånd till allmänhet mellan
10 juni och 17 augusti 2014

Bakgrund
Under sommaren förekommer tillställningar och evenemang av tillfällig karaktär och
ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till allmänhet kan bli aktuella.
Enligt den gällande delegationsordningen för serveringstillstånd (KS 2012-11-12 § 99)
så tas beslut i dessa ansökningar av kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Ur delegationsordningen gällande tillfälliga tillstånd:
9:4

Beslut i fråga om tillfälligt tillstånd för servering
till allmänhet under enstaka tidsperiod

Kommunstyrelse

9:5

Beslut i fråga om tillfälligt tillstånd för servering
till allmänhet under enstaka tillfälle

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

9:6

Beslut om tillfälligt utökad serveringstid vid
enstaka tillfälle till stadigvarande tillstånd till
allmänheten och slutna sällskap

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Efter kommunstyrelsens sammanträde den 9 juni kommer inte möjlighet till beslut att
finnas innan den 18 augusti då kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder.
För att säkerställa att beslut kan tas inom rimlig tid bör en tillfällig delegation som
omfattar tillfälliga tillstånd till allmänheten under sommarmånaderna ges till personer
eller funktion som kan ansvara för dessa.
Beslutsunderlag
1. Delegation avseende serveringstillstånd till allmänhet memma mellan tiden 2014-0610-2014-08-17, 2014-06-09, se Dnr 402-2014
Protokollsutdrag till: -Birgitta Persson (s) kommunstyrelsens ordförande samt Erik Nilsson alkoholhandläggare
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Dnr 399-2014

Regler för Firmateckning
Kommunstyrelsens förslag
- Anta regler för Firmateckning
Bakgrund
Föreligger från Ekonomikontoret regler för Firmateckning, se Dnr 399-2014
Beslutsunderlag
1.Regler för Firmateckning, 2014-06-09, se Dnr 399-2014
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Dnr 398-2014

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda att tillämpas på förtroendevalda som väljs första gången i
samband med valet 2014
Kommunstyrelsen beslutar
- Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 18 augusti 2014
Bakgrund
Föreligger ”Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda att tillämpas på förtroendevalda som väljs första gången i samband med
valet 2014”
Personalutskottet föreslår KF anta:
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPFKL)-2013-10-20 samt
Ändring i bestämmelser om ekonomiska förutsättningar till förtroendevalda i Överkalix
kommun. (§9 Omställningsstöd/pension)
Beslutsunderlag
1 Personalutskottets protokoll 2014-05-21 § 107
2 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda att
tillämpas på förtroendevalda som väljs första gången i samband med valet 2014,
2014-06-09, 398-2014
Protokollsutdrag till:
-Personalutskottet
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