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Plats och tid

Måndagen den 12 januari 2015, kl.09.00-12.00-13.00-16.00

Beslutande

Mikael Larsson (v)
Anne Jakobsson (c)
Gunnar Nilsson ers. för Sarah
Karlsson (c)
Bengt-Erik Rolfs (s)
Kristina Olofsson (v)
Maria Partanen (s)
Christina Hjelm(c)
Niclas Hökfors (s) §§ 1-24,26-29
Peter Larsson ers. för Matz
Flink (m)

Leif Nilsson (s) ej tjg. Ersättare
Birgitta Persson (s) ej tjg.
ersättare, ersättare för Niclas
Hökfors (s) § 25

Övriga deltagare

Anna-Lena Eriksson, kom sekr
Maria Henriksson,
kommunchef

Birgitta Larsson, näringslivschef
§§ 12,19,25
Kenneth Sköld, teknisk chef
§§28,14

Utses att justera

Niclas Hökfors (s) §§ 1-24,26-29

Christina Hjelm (c) § 25
Paragrafer §§1-29

Justeringens plats och
tid

Sekreterare

Anna-Lena Eriksson

Ordförande

Mikael Larsson (v)

Justerare

Niclas Hökfors (s) §§ 1-24,26-29
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Ks § 1
Val av KHPR (Kommunala handikapp - & pensionärsrådet) 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
Utse följande sammansättning för KHPR mandatperioden 2011-2014:
Ledamöter:
PRO:
Bernt Nilsson, Tvärån 3, 956 91 Överkalix
Lars Andersson, Rönnvägen 1, 956 32 Överkalix
SPF:
Göran Jakobsson, björkholmen 11, 956 92 Överkalix
Svenska Kommunalpensionärens förbund avd 93 Överkalix:
Gun Ekblom, Kypasjärvivägen 30, 956 93 Överkalix
Synskadades Riksförbund (SRF):
Doris Willberg, Svartbyvägen 149, 956 93 Överkalix
Hjärt & lungsjukas förening i Överkalix:
Karl-Erik Nilsson, Kvarnvägen 16, 956 32 Överkalix
Hörselskadades förbund:
Agneta Karlsson, Västra nybyvägen 51, 956 92 Överkalix
FUB:
Carin Wallgren, Storgatan 5, 956 31 Överkalix
Kommunens representanter:
(c) Christina Hjelm, Ruonavägen 68, 956 93 Överkalix
(s) Anne Jakobsson, Jockfall Storvägen 23, 956 92 Överkalix
(v) Maria Nilsson, Ertsjärv31, 956 98 Lansjärv
Ersättare:
PRO:
Majken Isaksson, Boheden 4, 956 93 Överkalix
Per Rauman, Björkholmen 1, 956 92 Överkalix
SPF:
Inge Vikman Torgvägen 4 956 32 Överkalix
Hjärt & lungsjukas förening i Överkalix:
Anders Wilén, Nygatan 2, 956 31 Överkalix
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Hörselskadades förbund:
Petra Karlsson, Västra Nybyvägen 59 956 92 Överkalix
FUB:
Bo-Gunnar Wennberg, Älvgatan 4, 956 31 Överkalix
Kommunens representanter:
(c) Kristina Isaksson, Älvgatan 20, 956 31 Överkalix
(s) Maria Partanen, Boheden 5, 956 93 Överkalix
(fp)Thomas Nilsson, Västra Rödupp 84, 956 84 Överkalix

Ordförande:
(c) Christina Hjelm, Ruonavägen 68, 956 93 Överkalix
Vice ordförande:
(v) Maria Nilsson, Ertsjärv31, 956 98 Lansjärv

Bakgrund
Mot bakgrund att det är ny mandatperiod föreligger val av KHPR (Kommunala
handikapp - & pensionärsråd) för åren 2014-2018.

Protokollsutdrag till:
- Berörda Ledamöter & Ersättare
- Lönekontoret
- Berörda myndigheter, föreningar & organ

Justerares signatur
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Ks § 2
Val av UNGSAM mandatperioden 2015-2018

Kommunstyrelsen beslutar
Utse följande sammansättning för UNGSAM mandatperioden 2014-2018:
Ks-repr.
(c) Sarah Karlsson 1 tjänsteman

+ (s) Maria Partanen

Socialnämndens repr.
(s) Maria Nilsson+ 1tjänsteman

+ ()

Barn- och utbildningsnämndens repr.
(s)

+ ()

Elevrådet Strandskolan
Elevrådet Gymnasieskolan
Ungdomsrådet
Ungdomssamordnare Jonas Karlsson
Polisen Leif Nilsson
Överkalix församling
Överkalix IF Ruth Henriksson
Kurator
Elevhälsan
Studieförbunden (Vuxenskolan, ABF och Studiefrämjandet)
Bakgrund
Mot bakgrund av ny mandatperiod måste val ske av ny sammansättning för
UNGSAM genomföras för mandatperioden 2014-2018:
Ledamot Anne Jakobsson (s) föreslår att kommunstyrelsen utser Maria Partanen (s)
till ordinarie ledamot i UNGSAM, Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson
(v) föreslår att kommunstyrelsen utser Sarah Karlsson (c) som ordinarie ledamot i
UNGSAM. Efter avslutad överläggning finner kommunstyrelsen att det finns 2
förslag till beslut till ordinarie ledamot i UNGSAM.
1) Ledamot Anne Jakobssons (s) förslag att utse Maria Partanen till ordinarie
ledamot i UNGSAM

Justerares signatur
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2) Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larssons (v) förslag att utse Sarah
Karlsson (c) som ordinarie ledamot i UNGSAM
Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på förslagen genom
handuppräckning, Ja-röstar de som röstar till förmån för att kommunstyrelsen utser
Sarah Karlsson (c) till ordinarie ledamot i UNGSAM, Nej-röstar de som röstar till
förmån att man utser Maria Partanen (s) till ordinarie ledamot i UNGSAM.
Omröstningen utfaller med 5-ja röster samt 4 nej-röster.
Kommunstyrelsens ordförande finner att kommunstyrelsen utser Sarah Karlsson (c)
till ordinarie ledamot i UNGSAM

Protokollsutdrag till:
- Ledamöter och ersättare
- Styrelse & nämnder
- Berörda myndigheter 6 föreningar

Justerares signatur
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Ks § 3
Val av ombud enligt begravningslagen
Kommunstyrelsen beslutar

Utse följande ombud enligt begravningslagen mandatperioden 2014-2018:
(v) Eva Persson, Vännäsvägen 149, 956 92 Överkalix
Bakgrund
Mot bakgrund att det är ny mandatperiod föreligger val av ombud enligt
begravningslagen för åren 2014-2018.
Ledamot Anne Jakobsson (s) förslår att kommunstyrelsen utser Ove Henriksson(s)
Boheden 13, 956 93 Överkalix till ombud enligt begravningslagen
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v) föreslår att kommunstyrelsen
utser Eva Persson (v), Vännäsvägen 149, 956 92 Överkalix till ombud enligt
begravningslagen. Efter avslutad överläggning finner kommunstyrelsen att det finns
2 förslag till beslut till ombud enligt begravningslagen.
1) Ledamot Anne Jakobssons (s) förslag att utse Ove Henriksson (s) till ombud
enligt begravningslagen
2) Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larssons (v) förslag att utse Eva Persson
(v) till ombud enligt begravningslagen
Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på förslagen genom
handuppräckning. Ja röstar de som röstar till förmån för att kommunstyrelsen utser
Eva Persson (v) till ombud enligt begravningslagen. Nej röstar de som röstar för att
kommunstyrelsen utser Ove Henriksson (s) till ombud enligt begravningslagen.
Omröstningen utfaller med 5-ja röster samt 4 nej-röster.
Kommunstyrelsens ordförande finner att kommunstyrelsen utser Eva Persson(v) till
ombud enligt begravningslagen.
Protokollsutdrag till:
- Berörda Ledamöter & Ersättare
- Lönekontoret
- Berörda myndigheter, föreningar & organ

Justerares signatur
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Ks § 4
Överkalix teaterförening, val av kommunens repr.
Kommunstyrelsen beslutar

Utse följande sammansättning för Överkalix teaterförening åren 2014-2018:

(mp) Hans Lönnelid, Kvarnvägen 27, 956 32 Överkalix
(s) Birgitta Persson, Kälvudden 10, 956 91 Överkalix
(c) Håkan Andersson, Allsån 123, 956 92 Överkalix
Bakgrund
Mot bakgrund att det är ny mandatperiod föreligger val av Överkalix teaterförening,
för åren 2014-2018.

Protokollsutdrag till:
- Berörda Ledamöter & Ersättare
- Lönekontoret
- Berörda myndigheter, föreningar & organ

Justerares signatur
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Ks § 5
Lokal Översiktsplan-Översiktsplanegrupp
Kommunstyrelsen beslutar
Utse följande sammansättning för Överksiktsplanegruppen åren 2014-2018:
(c) Gunnar Liljebäck, Ö Stråkan 5, 956 92 Överkalix
(s) Berith Drugge, Tvärån 124, 956 91 Överkalix
(c) Gunnar Nilsson, Udden 4, 956 91 Överkalix
(s) Niclas Hökfors, Torgvägen 2, 956 32 Överkalix
(v) Mikael Larsson, V Lomträsk 86, 956 92 Överkalix
Ordförande
(c) Gunnar Liljebäck, Ö Stråkan 5 956 92 Överkalix
Vice ordförande
(c) Gunnar Nilsson, Udden 4, 956 91 Överkalix
Bakgrund
Mot bakgrund att det är ny mandatperiod föreligger val av sammansättning för
Översiktsplanegrupp, för åren 2014-2018.
Ledamot Anne Jakobsson (s) föreslår att kommunstyrelsen utser Berith Drugge (s)
till vice ordförande i Översiktsplanegruppen, kommunstyrelsens ordförande Mikael
Larsson (v) föreslår att kommunstyrelsen utser Gunnar Nilsson (c), Udden 4, 956 91
Överkalix till vice ordförande i Översiktsplanegruppen.
Efter avslutad överläggning finner kommunstyrelsen att det finns 2 förslag till beslut
till vice ordförande i Översiktsplanegruppen.
1) Ledamot Anne Jakobssons (s) förslag att utse Berith Drugge (s) till vice
ordförande i Översiktsplanegruppen
2) Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larssons (v) förslag att utse Gunnar
Nilsson (c) vice ordförande i Översiktsplanegruppen
Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på förslagen genom
handuppräckning. Ja röstar de som röstar till förmån för att kommunstyrelsen utser
Gunnar Nilsson (c) till vice ordförande i Översiktsplanegruppen. Nej röstar de som

Justerares signatur
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röstar till förmån att kommunstyrelsen utser Berith Drugge (s) till vice ordförande i
Översiktsplanegruppen. Omröstningen utfaller med 5-ja röster samt 4 nej-röster.
Kommunstyrelsens ordförande finner att kommunstyrelsen utser Gunnar Nilsson
(c) till vice ordförande i Översiktsplanegruppen.
Protokollsutdrag till:
- Berörda Ledamöter & Ersättare
- Lönekontoret
- Berörda myndigheter, föreningar & organ

Protokollsutdrag till:
- Berörda Ledamöter & Ersättare
- Lönekontoret
- Berörda myndigheter, föreningar & organ
- Bygg- och miljönämnden

Justerares signatur
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Ks § 6
Val av ombud till bolagsstämman, samt representant för NENET (Norrbottens
Energikontor AB) 2015-2018

Kommunstyrelsen beslutar
-

Hänskjuta val av ombud till bolagstämma, samt representant för NENET
(Norrbottens Energikontor AB) för åren 2014-2018 till kommunstyrelsens
nästkommande sammanträde

Bakgrund
Mot bakgrund att det är ny mandatperiod föreligger val av ombud till bolagstämma,
samt representant för NENET (Norrbottens Energikontor AB) för åren 2014-2018.

Justerares signatur
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Ks § 7
LOTS (Lokal trafiksäkerhetsgrupp)
Kommunstyrelsen beslutar

Utse följande representation för LOTS-trafiksäkerhetsgrupp åren 2014-2018:
Ordinarie: (m) Matz Flink, Kangis 119, 956 91 Överkalix
Ersättare: (s) Bengt-Erik Rolfs , Nygatan 15, 956 31 Överkalix

Bakgrund
Föreligger val till LOTS (Lokal trafiksäkerhetsgrupp) mandatperioden 2014-2018

Protokollsutdrag till:
- Bengt-Erik Rolfs (s)
- Matz Flink (m)
- Lönekontoret

Justerares signatur

12

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-01-12

Ks § 8
Val av representant vid alkoholtillsyn
Kommunstyrelsen beslutar
Utse följande representant vid alkoholtillsyn åren 2014-2018:
(c) Gunnar Nilsson, Udden 4, 956 91 Överkalix
-

Uppdra till alkoholhandläggare att utforma en arbetsbeskrivning som
bemyndigar alkoholhandläggarens uppdrag

Bakgrund
Föreligger val av representant vid alkoholtillsyn mandatperioden 2014-2018

Protokollsutdrag till:
-Gunnar Nilsson (c)
-Erik Nilsson, alkoholhandläggare

Justerares signatur
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Ks § 9
Vattenrådet (Vattenmyndigheten) representanter samt kontaktpolitiker för
vattenfrågor
Kommunstyrelsen beslutar
Utse följande representation i Vattenrådet (Vattenmyndigheten – Bottenviken) för
mandatperioden 2014-2018. Valet avser representanter i Kalix 6 Töreälvens vattenråd
(VRO 3) samt Sangis & Keräsjokis vattenråd (VRO 2):
Kalix & Töreälvens vattenråd:
Ordinarie: (c) Gunnar Nilsson, Udden 4, 956 91 Överkalix
Ersättare: (c) Christina Hjelm, Ruonavägen 61, 956 93 Överkalix
Sangisälvens & Keräsjokis vattenråd:
Ordinarie: (c) Christina Hjelm, Ruonavägen 61, 956 93 Överkalix
Ersättare: (c) Gunnar Nilsson, Udden 4, 956 91 Överkalix
Kontaktpolitiker vattenfrågor:
Ordinarie: (c) Gunnar Nilsson, Udden 4, 956 91 Överkalix
Ersättare: (s) Birgitta Persson, Kälvudden 10, 956 91 Överkalix
Bakgrund
Mot bakgrund att det är ny mandatperiod föreligger val av ny representant i
Vattenrådet (Vattenmyndigheten – Bottenviken) för mandatperioden 2014-2018.
Valet avser representanter i Kalix 6 Töreälvens vattenråd (VRO 3) samt Sangis &
Keräsjokis vattenråd (VRO 2). Det föreligger även val av kontaktpolitiker för
vattenfrågor för mandatperioden 2014-2018.
Ledamot Anne Jakobsson (s) föreslår att kommunstyrelsen utser ledamot Niclas
Hökfors (s) som ersättare i Sangisälvens & Keräsjokis vattenråd samt att man utser
ledamot Birgitta Persson (s) som ordinarie kontaktpolitiker för vattenfrågor.
Kommunstyrelsen ordförande Mikael Larsson (v) föreslår att kommunstyrelsen
utser ledamot Gunnar Nilsson (c) som ersättare i Sangisälvens & Keräsjokis

Justerares signatur
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vattenråd, samt ledamot Gunnar Nilsson (c) till ordinarie kontaktpolitiker i
vattenfrågor
Efter avslutad överläggning finner kommunstyrelsen att det finns 2 förslag till beslut
till ersättare i Sangisälvens & Keräsjokis vattenråd samt ordinarie kontaktpolitiker i
vattenfrågor.
1) Ledamot Anne Jakobssons (s) förslag att utse ledamot Niclas Hökfors (s) som
ersättare i Sangisälvens & Keräsjokis vattenråd, samt ledamot Birgitta Persson (s)
som ordinarie kontaktpolitiker i vattenfrågor
2) Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larssons (v) förslag att utse ledamot
Gunnar Nilsson (c) som ersättare i Sangisälvens & Keräsjokis vattenråd, samt
ledamot Gunnar Nilsson (c) som ordinarie kontaktpolitiker i vattenfrågor
Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på förslaget ”val av ersättare i
Sangisälvens & Keräsjokis vattenråd” genom handuppräckning. Ja röstar de som
röstar till förmån för att kommunstyrelsen utser ledamot Gunnar Nilsson (c) som
ersättare i Sangisälvens & Keräsjokis vattenråd. Nej röstar de som röstar till förmån
för att kommunstyrelsen utser ledamot Niclas Hökfors (s) som ersättare i
Sangisälvens & Keräsjokis vattenråd. Omröstningen utfaller med 4-ja röster samt 4
nej-röster.
Kommunstyrelsens ordförande finner att kommunstyrelsen utser ledamot Gunnar
Nilsson (c) som ersättare i Sangisälvens & Keräsjokis vattenråd
Fortsättningsvis ställer kommunstyrelsens ordförande proposition på förslaget som
”ordinarie ledamot som kontaktpolitiker i vattenfrågor” genom handuppräckning.
Ja-röstar de som röstar till förmån för att kommunstyrelsen utser ledamot Gunnar
Nilsson (c) som ordinarie ledamot som kontaktpolitiker i vattenfrågor. Nej röstar
de som röstar till förmån för att kommunstyrelsen utser ledamot Birgitta Persson (s)
som ordinarie ledamot som kontaktpolitiker i vattenfrågor. Omröstningen utfaller
med 5-ja röster samt 4 nej-röster.
Kommunstyrelsens ordförande finner att kommunstyrelsen utser ledamot Gunnar
Nilsson (c) som ordinarie ledamot i kontaktpolitiker för vattenfrågor

Protokollsutdrag till:
- Berörda Ledamöter & Ersättare
- Lönekontoret
- Berörda myndigheter

Justerares signatur
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Ks § 10

Dnr 3-2015

Beslutsattestanter 2015
Kommunstyrelsen beslutar
- Anta Beslutsattestanter 2015 för kommunstyrelsens verksamhetsområden samt i
övrigt enligt respektive nämnds attestförteckning

Bakgrund
Föreligger från ekonomikontoret förslag till Beslutsattestanter 2015, se dnr 3-2015.

Beslutsunderlag
1. Beslutsattestanter 2015, 2015-01-02, se Dnr 3-2015

Protokollsutdrag till:
- Ekonomikontoret

Justerares signatur
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Ks § 11

Dnr 9-2015

Anvisningar för årsredovisning 2014
Kommunstyrelsen beslutar
-

Anta anvisningar för årsredovisning 2014

Bakgrund
Föreligger från ekonomikontoret anvisningar för årsredovisning 2014, se Dnr 9-2015.

Beslutsunderlag
1. Anvisningar för årsredovisning 2014, 2015-01-09, se Dnr 9-2015

Protokollsutdrag till:
-Ekonomikontoret

Justerares signatur
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Ks § 12

Dnr 733-2014

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

Översända ärendet till kommunfullmäktiges partigrupper för yttrande

-

Yttrandet skall vara kommunkansliet tillhanda senast 12 mars 2015

-

Ärendet rubriceras åter till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 16
mars 2015

-

Uppdra till miljöinspektör Jonathan Kjellin att begära förlängd svarstid på
yttrandet till 30 april 2015

Bakgrund
Föreligger begäran om yttrande från Länsstyrelsen i Norrbottens län:
”Angående Vasa Vind AB:s ansökan om tillstånd att anlägga och driva 150
vindkraftverk på Hällberget i Överkalix kommun”
Beslutsunderlag
1. Skrivelse Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2014-12-01, se Dnr 733-2014

Protokollsutdrag till:
-Jonathan Kjellin, miljöinspektör
-Kommunfullmäktiges partigrupper

Justerares signatur
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Ks § 13

Dnr 602-2014

Offentlig privat samverkan-IP Only
Kommunstyrelsen beslutar
- Ärendet utgår från dagordningen
Bakgrund
”IT Norrbotten har på samtliga kommuners uppdrag i Norrbotten genomfört en
utredning om ”Effektivisering av stadsnäten samt finansiering av
bredbandsutbyggnaden” i Norrbotten.
Utifrån denna utredning har IT Norrbotten gjort en kvalificering av tänkbara
leverantörer inför en s.k. förhandlad upphandling avseende leverantör till
kommunerna. I kvalificeringsfasen var det ett företag som fick högsta
utvärderingsresultatet IP-Only.
Utifrån resultatet från kvalificeringsarbetet beslutade 11 kommuner att ge IT
Norrbotten i uppdrag att ta fram ett underlag till ramavtal som motsvarar
intentionerna i frågeställningarna till IP-Only innehållande bland annat finansiering
av stadsnätens aktiva utrustning, finansiering av fiberutbyggnaden i respektive
kommun baserat på den kartläggning som nu görs, gällande fibertillgång samt
projekterade kostnader för detsamma samt kommunikationsoperatörsrollen i
Norrbotten. Målsättningen är att ett förslag till ramavtal skall vara framtaget till
november månad 2014. Samtliga hittillsvarande producerade dokument i detta
ärende bifogas. IT Norrbotten har nu startat upp förhandlingsarbetet med IP-Only.
(Inför kommunens beslut kommer IT Norrbotten VD, Tony Blomqvist att besöka
samtliga kommunstyrelser fysiskt alternativt via video).
IT Norrbotten föreslår kommunstyrelsen besluta
- Att godkänna det föreslagna ramavtalet
- Att teckna ett avropsavtal med IP-Only att gälla from 2015-01-01”
Beslutsunderlag
1 Kompletterande utredning om samverkansmodell 3 - Offentlig privat samverkan,
2014-10-02, se Dnr 602-2014
2 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-20 § 77’
3 Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10 § 90
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Ks § 14

Dnr 17-2015

Nyttjanderättsavtal del av Grelsbyn 3:24
Kommunstyrelsen beslutar
-

Anta Nyttjanderättsavtal mellan Överkalix kommun och GA Management AB
avseende del av Grelsbyn 3:24

Bakgrund
Troll Lappland AB Grand Arctic hotell har ansökt om serveringstillstånd på
grönområden nedanför hotellet, samt parkering framsida av hotellet.
Området ägs av Överkalix kommun, Dnr 623-2014 se även Dnr 489-2014 . För att
ansökan om serveringstillstånd ska kunna handläggas krävs att ett
nyttjanderättsavtal avseende del av Grelsbyn 3:24 upprättas mellan Överkalix
kommun samt hotell Grand Arctic tillhörande koncern GA management AB.
Kommunstyrelsen beslutar
-Uppdra till tekniska avdelningen Kenneth Sköld att upprätta nyttjanderättsavtal
-Ärendet rubriceras åter till kommunstyrelsens sammanträde 12 januari
2015

Beslutsunderlag
1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-20 § 80
2 Tekniska avdelningen, 2014-11-10, se Dnr 623-2014
3 Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10 § 93
4 Nyttjanderättsavtal del av Grelsbyn 3:24, 2015-01-12, se Dnr 17-2015

Protokollsutdrag till:
-Kenneth Sköld teknisk chef
-Erik Nilsson, alkoholhandläggare
-GA management AB
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Ks § 15

Dnr 15-2015

SÖN- Gemensam administrativ lönehantering i kommunerna
Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå
Kommunstyrelsens förslag
-

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

-

Uppdra till kommunchef Maria Henriksson att utföra erforderliga MBL
förhandlingar enligt §§ 11 & 19

Bakgrund
Kenneth Björnfot Kalix kommun deltagare i SÖN-projekt föredrar ärendet:
Projektet Samverkan inom specificerade områden i Östra Norrbotten, SÖN, har skapats av
Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå kommuner för att pågå under perioden mars
2013 till och med februari 2015. Syftet är att få tillstånd en långsiktig samverkan mellan
kommunerna inom valda områden för att gemensamt öka möjligheterna att trygga
kompetensförsörjning och förutsättningar för framgångsrik regional hållbar utveckling i
östra
Norrbotten. Projektet ägs och koordineras av Högskoleförbundet Östra Norrbotten och
styrgruppen består av kommunalråd och kommunchefer för de fyra kommunerna.
Kommunerna i östra Norrbotten står inför många utmaningar. Det innebär att tydliga
prioriteringar av kommunernas resurser behöver göras. I en inte allt för avlägsen framtid är
det troligt att många mindre kommuner i Sverige kommer att behöva formera större
enheter för att kunna genomföra ålagda uppdrag med önskvärd kvalitet och med ökad
kostnadseffektivitet ,och för att vara attraktiva arbetsgivare för nya kompetenser med både
kvalificerade och utvecklande arbetsuppgifter.
I SÖN-projektet har en förstudie genomförts som avser en gemensam lönehanterings process, se
bilaga "Förstudie avseende gemensam löneprocess i Östra Norrbotten".
Utifrån förstudien och gemensamma diskussioner föreslår styrgruppen att arbetet med att
tillskapa en gemensam administrativ lönehanteringsprocess startar. Vidare föreslår
styrgruppen att detta sker genom
Att bilda ett gemensamt kommunalt bolag som ägs till lika delar av kommunerna
Att fastställa bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal i respektive
kommunfullmäktige
Att gemensamt utforma en finansieringsmodell för de tjänster kommunerna köper
av bolaget
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Att rekrytera en verkställande direktör för bolaget
Att berördpersonal inom löneadministration överförs till bolaget
(någon fysisk förflyttning av personal är inte meningen här)
Att också utreda om det finns andra administrativa stödtjänster och/eller
specialistfunktioner som kan ingå i bolaget
Kostnaderna för detta bedöms bestå av och uppgå till
Rekrytering av VD
40 000kr
Verksamhetsutveckling och standardisering av rutiner och
processer för berörd personal, nulägesanalyser samt utveckling
/effektivisering av IT-stöd , per kommun 125000kr
500000kr
Migrering och driftssättning av gemensam server ,ca
200000kr
TOTALT
740000kr
Dvs per kommun
185000kr
Årliglönekostnad för arbetande VD, ca

850000kr

Förslag till beslut
Styrgruppen för SÖN-projektet föreslår att Kommunfullmäktige i berörda
kommuner
beslutar
att godkänna och påbörja arbetet med att utforma en gemensam administrativ
lönehantering för de fyra kommunerna Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå
Beslutsunderlag
1. Gemensam lönehantering, 2015-01-12, se Dnr 15-2015

Justerares signatur

22

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-01-12

Ks § 16

Dnr 544-2014

Projekt "Närradio i samhällets tjänst"
Kommunstyrelsens förslag
-

Att godkänna avtal mellan Överkalix folkradio och Överkalix kommun om att
sända kommunfullmäktige sammanträde

-

Att sända kommunfullmäktiges sammanträde genom Överkalix folkradio

Ledamöterna Anne Jakobsson (s), Maria Partanen (s), Bengt-Erik Rolfs (s) samt
Niclas Hökfors (s) reserverar sig mot beslutet
Bakgrund
Folkpartiet Liberalerna har lämnat in en projektansökan, Projekt ”Närradio i
samhällets tjänst”, se Dnr 544-2014. Under dagens sammanträde lämnas in ett nytt
Avtalsförslag i samverkan med Överkalix folkradio avseende sändningar av
kommunfullmäktiges sammanträden
Ledamot Anne Jakobsson (s) yrkar på avslag mellan Överkalix folkradio samt
Överkalix kommun med motivering att tidigare projekt med att webbsända
kommunfullmäktige fortsätter, samt att ledamot Niclas Hökfors (s) anser att
Överkalix Folkradion idag företräds av ledande politisk styrda organ i Överkalix och
att det därför föreligger en jävssituation i beslutet. Därför yrkar han att sända
politiska möten skall utföras av en politiskt oberoende närradioförening, men även
på att arbetet med arbetet med de projekt om webbsändningar som genomförts på
försök fullföljs. Slutligen yrkar han att kommunstyrelsen beslutar om avslag på avtal
mellan Överkalix folkradio och Överkalix kommun om att sända
kommunfullmäktiges sammanträden.
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v) yrkar bifall till avtal mellan
Överkalix Folkradio och Överkalix kommun samt att kommunfullmäktiges
sammanträden sänds via Överkalix Folkradio.
Efter avslutad överläggning finner kommunstyrelsen att det finns 2 förslag till beslut
till vice ordförande i översiktsplanegruppen.
1) Ledamöterna Anne Jakobssons (s) samt ledamot Niclas Hökfors (s) yrkande om
avslag av avtal mellan Överkalix kommun och Överkalix folkradio med eget lagt
förslag om webbsända kommunfullmäktige möten
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2) Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larssons (v) yrkande om bifall till avtal
mellan Överkalix kommun och Överkalix folkradio om webbsända
kommunfullmäktige möten
Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på förslagen genom
handuppräckning. Ja-röstar de som röstar till förmån för att Kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige bifalla avtal mellan Överkalix kommun och Överkalix
folkradio om webbsända kommunfullmäktige möten
Omröstningen utfaller med 5-ja röster samt 4 nej-röster.
Kommunstyrelsens ordförande finner att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta Att godkänna avtal mellan Överkalix folkradio och
Överkalix kommun om att sända kommunfullmäktige sammanträde. Att sända
kommunfullmäktiges sammanträde genom Överkalix folkradio
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-Ärendet rubriceras åter till kommunstyrelsens sammanträde 12 januari 2015
-Uppdra till Överkalix Folkradio att lämna in skriftlig policy avseende
Överkalix Folkradios sändningsverksamhet.

1
2
3
4

Beslutsunderlag
Projektansökan, 2014-11-04, se Dnr 544-2014
Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10 § 99
Avtal Överkalix folkradio, 2014-12-08, se Dnr 544-2014
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-12-08 § 92
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Ks § 17

Dnr 437-2014

Framtidsvecka i Norrbotten
Kommunstyrelsen beslutar
-

Uppdra till kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v) att förhandla med
Naturskyddsföreingen om bidragsstorlek för deltagande i framtidsveckan detta
med tanke på jämförande kommuners kostnader att delta i projekt i förhållande
till kommunstorlek bl.a. per invånare

Bakgrund
Naturskyddsföreningen Norrbotten har lämnat in en skrivelse:
Kennerth Moberg Överkalix medlem i naturskyddsföreningen medverkar och
informerar om projektet: ” Naturskyddsföreningen i Norrbottens län avser att
genomföra Framtidsvecka i Norrbotten under en vecka våren 2015 i Norrbottens alla
kommuner. Genom samarbete med kommunen och studieförbund folkhögskolor,
företag och andra organisationer som arbetar mot ett ekologiskt långsiktigt hållbart
samhälle skall vi under Framtidsveckan anordna publika arrangemang på flera
platser i kommunen för allmänheten. Arrangemangen skall ha ett hållbarhets- och
omställningsperspektiv. Som en del av projektet skall vi ge ut en tidningsbilaga
omfattande c:a 44 sidor i samarbete med Norrbottens Media Bilagan skall följa NSD,
NK, PT och Haparandabladet. Varje deltagande kommun skall disponera en sida för
att visa på vilka arrangemang som genomförs i kommunen under den veckan. För
genomförande av Framtidsveckan önskar vi ha Er, Överkalix kommun, som
samarbetspartner. Vi önskar att Ni deltar med olika arrangemang under
Framtidsveckan, arrangemang med hållbarhets- och omställningsperspektiv.
Vi önskar också att vi far ett projektbidrag från Er för att kunna genomföra
projektet. I ansökan om projektbidrag från kommunerna har vi tagit hänsyn till
kommunernas storlek.”
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
– Ärendet rubriceras åter till kommunstyrelsens sammanträde 12 januari 2015
Beslutsunderlag
1 Projektansökan ”Framtidsvecka i Norrbotten”, 2014-06-24, se Dnr 4372014
2Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-08-18 § 62
3Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-12-08 § 93
Protokollsutdrag till:-Mikael Larsson (v) ksordf. -Naturskyddsföreningen
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Ks § 18

Dnr 769-2014

Ny projektidé – Kreativa och kulturella näringar
Kommunstyrelsen beslutar
-

Avslå ansökan Ny projektidé –kreativa och kulturella näringar

Ledamöterna Anne Jakobsson (s), Maria Partanen (s), Bengt-Erik Rolfs (s) samt
Niclas Hökfors (s) reserverar sig mot beslutet
Bakgrund
Föreligger projektidé från Växhuset i enlighet med projektidé Kreativa och
kulturella näringar.
Ledamöterna Bengt-Erik Rolfs (s), Birgitta Persson (s) yrkar bifall till projektidé
kreativa kulturella näringar. Med motivering att projektidén är väl underbyggd och
syftar till att skapa en grund för att utveckla den kulturella och kreativa näringen i
Överkalix, som bl.a. innefattar användandet av prästgården.
Ledamot Kristina Olofsson (v) samt kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson
(v) yrkar på avslag till projektansökan.
Efter avslutad överläggning finner kommunstyrelsen att det finns 2 förslag till beslut
till ansökan kreativa och kulturella näringar.
1) Ledamöterna Anne Jakobssons (s) samt Bengt-Eriks Rolfs (s) yrkande om bifall
till projektidé kreativa kulturella näringar. Med motivering att projektidén är väl
underbyggd och syftar till att skapa en grund för att utveckla den kulturella och
kreativa näringen i Överkalix, som bl.a. innefattar användandet av prästgården.
2) Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larssons (v) samt ledamot Kristina
Olofssons (v) yrkande om avslag till projektidén
Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på förslagen genom
handuppräckning. Ja-röstar de som röstar till förmån för ledamot Kristina
Olofssons (v) samt kommunstyrelsens ordförande Mikael Larssons (c) förslag till
avslag till projektidén. Nej –röstar de som röstar på ledamöterna Anne Jakobsson
(s) och Bengt-Erik Rolfs (s) förslag om bifall till ansökan om kreativa och kulturella
näringar. Omröstningen utfaller med 4-ja röster samt 4 nej-röster. Ledamot
Christina Hjelm (c) avstår att delta i omröstningen.
Kommunstyrelsens ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar avslå
projektansökan ”projektidé –kreativa och kulturella näringar”
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Ärendet rubriceras åter till kommunstyrelsens sammanträde 12 januari 2015

Beslutsunderlag
1. Projektidé Kreativa och kulturella näringar, 2014-12-08, se Dnr 769-2014
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-12-08 § 98

Protokollsutdrag till:
-Birgitta Larsson, näringslivschef
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Ks § 19

Dnr 777-2014

Hela Sverige ska leva-kommunbygderåd
Kommunstyrelsen beslutar
- Bilda en arbetsgrupp, med 2 politiker, 1-2 tjänstemän samt 2 ideella föreningar att
utreda förutsättningar samt form av bildande av kommunbygderåd
- Utse ledamöterna Sarah Karlsson (c) Hultet 74, 956 93 samt Bengt-Erik Rolfs (s)
Nygatan 15 956 31 som politiker att delta i arbetsgruppen
- Utse Maria Karlsson Överkalix IF samt Tord Henriksson
Lansjärvs folkets hus förening att delta i kommunbygderåd
- Arvodering för deltagande i projekt från de ideella föreningar sker i form av
förlorad arbetsförtjänst
Bakgrund
Birgitta Larsson, näringslivschef medverkar och informerar med möte om Hela
Sverige ska leva angående bildande av kommunbygderåd
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Ärendet rubriceras åter till kommunstyrelsens sammanträde 12 januari 2015

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-12-08 § 99

Protokollsutdrag till:
-Birgitta Larsson, näringslivschef
-Sarah Karlsson (c)
-Bengt-Erik Rolfs (s)
-Tord Henriksson, Lansjärvs folkets hus förening
-Maria Karlsson, Överkalix IF
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Ks § 20

Dnr 773-2014

Förslag på webbhanteringspolicy
Kommunstyrelsens förslag
-

Godkänna förslag till webbhanteringspolicy
Bakgrund
Britt-Louise Spets projektanställd medverkar och informerar om förslag till
webbhanteringspolicy,
Arbetsutskottets förslag

-

Godkänna förslag till webbhanteringspolicy

Beslutsunderlag
1. Webbhanteringspolicy, 2014-12-08, se Dnr 773-2014
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-12-08 § 100
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Ks § 21

Dnr 768-2014

Beslut om nyupplåning och omsättning av lån
Kommunstyrelsen beslutar
-

Att ekonomichef har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2015
nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2015, med totalt 15 miljoner kr.

-

Att ekonomichef har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2015 omsätta
lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under år 2015

-

Att kommunchef kan ersätta ekonomichef
Bakgrund
I samband med beslut om budget 2015 så fattas även beslut om att
kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån och att nyupplåna, d v s öka kommunens
skulder under år 2015, med totalt 15 mkr.
I ”Regler för firmateckning” framgår vem som undertecknar reverser i samband
med omsättning och nyupplåning.
Det framgår däremot inte i delegationsordningen eller i ovan nämnda dokument
vem som har rätt att fatta beslut om att omsätta eller nyupplåna. När beslut lämnas
till långivaren är låntagaren bunden till överenskommelsen.

Kommunkansliet föreslår kommunstyrelsen besluta
•
•

•

att ekonomichef har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2015
nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2015, med totalt 15 miljoner kr.
att ekonomichef har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2015 omsätta
lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under år 2015.
att kommunchef kan ersätta ekonomichef
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Arbetsutskottets förslag

-

Att ekonomichef har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2015
nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2015, med totalt 15 miljoner kr.

-

Att ekonomichef har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2015 omsätta
lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under år 2015

-

Att kommunchef kan ersätta ekonomichef

Beslutsunderlag
1. Ekonomikontoret, 2014-12-04, se Dnr 768-2014
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-12-08 § 103

Protokollsutdrag till:
-Ekonomikontoret
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Ks § 22

Dnr 626-2014

Internbudget 2015 kommunstyrelsen plan 2016 & 2017
Kommunstyrelsen beslutar
-

Anta budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen för budget år 2015, plan
2016-2017
Bakgrund
Föreligger förslag till internbudget 2015 för kommunstyrelsen budget år 2015 plan
2016-2017
Fackliga erforderliga MBL förhandlingar är genomförda.
Arbetsutskottets förslag

-

Anta budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen för budget år 2015, plan
2016-2017

Beslutsunderlag
1. Ekonomikontoret, 2014-12-08, se Dnr 626-2014
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-12-08 § 104

Protokollsutdrag till:
-Ekonomikontoret
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Ks § 23

Dnr 801-2014

Förslag till ändring av partistöd
Kommunstyrelsen beslutar
-Översända till kommunfullmäktiges partigrupper för yttrande
-Yttrandet skall vara kommunkansliet tillhanda senast 23 januari 2015
-Ärendet rubriceras åter till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 26
januari 2015
Bakgrund
Föreligger förslag från kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v) om
förändringar i beloppen för partistöd.

Beslutsunderlag
1 Överkalix Framtid 2014-12-19, se Dnr 801-2014
2.Socialdemokraterna, 2015-01-12, se Dnr 801-2014

Protokollsutdrag till:
-Kommunfullmäktiges partigrupper
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Ks § 24

Dnr 671-so14

Remiss av förslag till ny verksamhetsstrategi 2015-2019 för Svenskt Vatten
Kommunstyrelsen beslutar

-

Godkänna förslag till ny verksamhetsstrategi 2015-2019 för Svensk Vatten

Bakgrund
Föreligger remiss av förslag till ny verksamhetsstrategi 2015-2019 för Svensk Vatten,
se Dnr 674-2014.

Arbetsutskottets förslag
-

Godkänna remiss av förslag till ny verksamhetsstrategi 2015-2019 för Svensk Vatten

Beslutsunderlag
1. Remiss av förslag till ny verksamhetsstrategi 2015-2015 för Svensk Vatten, 2014-11-05,
se Dnr 671-2014
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-12-08 § 89

Protokollsutdrag till:
-Svenskt Vatten
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Ks § 25

Dnr 25-2015

Nystartsrådgivning

Kommunstyrelsens beslutar
- Uppdra till Birgitta Larsson, näringslivschef att tillsammans med Petra Pajala
upphandlare att föra en dialog med lokala bokföringsbyråer samt Överkalix
Utvecklings AB angående offert avseende företagsrådgivning för år 2015
- Uppdra till Birgitta Larsson, näringslivschef att ha kontinuerliga möten med
berörda angående företagsrådgivning
- Uppdra till Birgitta Larsson, näringslivschef att under år 2015 utarbeta ett förslag
hur framtida företagsrådgivningen för Överkalix kommun ska se ut.

Ledamot Niclas Hökfors (s) anmäler jäv och deltar ej i beslut
Bakgrund
Birgitta Larsson, näringslivschef medverkar och informera att efter årskifter 20142015 inte finns någon nystartsrådgivning för företagande i Överkalix kommun.

Protokollsutdrag till:
-Birgitta Larsson, näringslivschef
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Ks § 26
Val av lotterikontrollant
Kommunstyrelsen beslutar
- Utse Tomas Nilsson (fp) Västra Rödupp 84, 956 92 Överkalix till
lotterikontrollant mandatperioden 2014-2018
Bakgrund
Föreligger val av lotterikontrollant mandatperioden 2014-2018

Protokollsutdrag till:
- Thomas Nilsson (fp)
- Lönekontoret
- Berörda myndigheter, föreningar & organ
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Ks § 27
Heart of Lapland insynsplats
Kommunstyrelsen beslutar
- Utse Sarah Karlsson (c) Hultet 74, 956 93 Överkalix som representant för
insynsplats Heart of Lapland
Bakgrund
Föreligger val av insynplats Heart of Lapland mandatperioden 2014-2018
Ledamot Anne Jakobsson (s) föreslår att kommunstyrelsen utser Lennart Holm (s)
Ringvägen 30, 956 32 Överkalix som representant för insynsplats Heart of Lapland
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson föreslår att kommunstyrelsen utser
Sarah Karlsson (c) Hultet 74 956 93 Överkalix som representant för insynsplats Heart
of Lapland.
Efter avslutad överläggning finner kommunstyrelsens ordförande att det finns 2
förslag till beslut:
1) Ledamot Anne Jakobssons (s) förslag att kommunstyrelse utser Lennart Holm (s)
Ringvägen 30, 956 32 Överkalix som representant för insynsplats Heart of Lapland
2)Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larssons (v) förslag att kommunstyrelsen
utser Sarah Karlsson (c) Hultet 74 956 93 Överkalix som representant för
insynsplats Heart of Lapland.
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson ställer proposition på förslagen
genom handuppräckningen. Ja-röstar de som röstar till förmån för att
kommunstyrelsen utser ledamot Sarah Karlsson som representant för insynsplats
Heart of Lapland. Nej röstar de som röstar till förmån för Anne Jakobssons (s)
förslag. Omröstningen utfallen med 5-ja röster samt 4 nej-röster. Kommunstyrelsens
ordförande Mikael Larsson (v) finner att kommunstyrelsen utser
Sarah Karlsson (c) Hultet 74, 956 93 Överkalix som representant för insynsplats
Heart of Lapland.
Protokollsutdrag till:
- Sarah Karlsson (c)
- Berörda myndigheter, föreningar & organ

Justerares signatur

37

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-01-12

Ks § 28

Dnr 28-2015

Utvärdering av system Time Care
Kommunstyrelsen beslutar
-Uppdra till socialnämnden att utvärdera Time Care efter införande
-Återkomma till kommunstyrelsen med information av utvärderingsresultatet

Bakgrund
Föreligger diskussion angående schemaläggningssystemet Time Care

Protokollsutdrag till:
-Socialnämnden

Justerares signatur
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-01-12

Ks § 29

Dnr 16-2015

Arrendeavtal del av Grelsbyn 3:24 ”bastu”

Kommunstyrelsen beslutar
-Anta Arrendeavtal för del av Grelsbyn 3:24 ”bastu”mellan Överkalix kommun och GM
Management AB
-Uppdra till teknisk chef Kenneth Sköld att förhandla om pris för arrende samt tid för
arrende med GM Management AB

Bakgrund
Föreligger arrendeavtal del av Grelsbyn 3:24”bastu” mellan Överkalix kommun och
GM Management AB

Beslutsunderlag
1. Avtal om arrende Överkalix Grelsbyn 3:24, GA Management AB, 2015-01-12, se Dnr
16-2015
Protokollsutdrag till:
-Kenneth Sköld teknisk chef
-GM Management AB

Justerares signatur
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