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Ks § 30
Information
Kommunstyrelsen beslutar
- Godkänna och lägga informationen till handlingarna
Bakgrund
Redovisning av delgivningar
Bilaga 1
-------------------Redovisning av delegationsbeslut
Bilaga 2
Redovisade under sammanträdet i pärmen för delegationsbeslut, numrerade 1 -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 2014-12-08 §§ 87-105
Ks-au 2015-01-26 §§ 1-116
----------------Protokoll från personalkontoret (redovisas i pärm under sammanträdet)
Pu 2014-10-01 §§ 162-168, se Dnr 692-2014
Pu 2014-10-10 § 169, se Dnr 691-2014
Pu 2014-11-11 §§ 170-184, se Dnr 745-2014
Pu 2014-12-09 §§ 185-210, se Dnr 19-2015
Pu 2015-01-19 §§ 1-15, se Dnr 117-2015
Erik Nilsson, projektledare deltar och redogör för kommunens resultat i KKIKprojektet för år 2014.
---------
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Ledamot Birgitta Persson (s) informerar från sista mötet med Kommunförbundet
Norrbotten i den politiska samverkans beredningen om bl.a. beroendecentrum .
-------Ledamöterna Bengt-Erik Rolfs (s), Anne Jakobsson (s) samt Kristina Olofsson (v)
informerar övergripande om samverkansmöte med NLL (Norrbottens läns
landsting) om bl.a. kulturområdet om samverkan mellan länens bibliotek samt att
regelbundna samverkans träffar skall genomföras med NLL och den nästa blir under
hösten 2015
-------Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v) informerar om möte med
Trafikverket, ang. bl.a E10an
-------Ledamot Christina Hjelm (c) tillika ordförande i Stiftelsen Överkalixbostäder AB
informerar om bl.a. hyreshöjning fr.o.m. 1 April 2015 med 1,25 %
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Ks § 31

Dnr 793-2014

Reglemente bygg- och miljönämnden
Kommunstyrelsens förslag
-Anta reglemente för bygg- och miljönämnden
Bakgrund
Föreligger reglemente för bygg- & miljönämnden, se Dnr 793-2014.
Arbetsutskottets förslag
-Anta reglemente för bygg- och miljönämnden

Beslutsunderlag
1. Bygg- & miljönämndens protokoll 2014-12-04 § 115
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-26 §31

Justerares signatur

5

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-02-09

Ks § 32

Dnr 801-2014

Förslag till ändring av lokalt partistöd
Kommunstyrelsens förslag
-

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

-

Partistödet skall därefter indexuppräknas årligen efter gällande prisbasbelopp

Ledamöterna Anne Jakobsson (s), Bengt-Erik Rolfs (s) Niclas Hökfors (s) samt
Maria Partanen (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag
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Bakgrund
Föreligger förslag från kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v) om
förändringar i beloppen för partistöd. Nedan finns olika förslag på vad de olika
partierna yrkar på för förändringar.
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v) har lämnat följande förslag:
” Förslag till förändring av partistöd
Att gälla för 2015och framåt.
Grundarvode per parti 10000kr
Arvode per mandat 12.5% av ett prisbasbelopp per mandat. Prisbasbeloppet för 2015 är
44500kr
12,5% av detta utgör 5563 kronor/mandat
Socialdemokraterna:
Grundbidrag 10000 kr
13 mandat a 5563 kr=72319kr
Summa 82319 kronor/år
Vänsterpartiet
Grundbidrag 10000kr
7 mandat a 5563kr=38941kr
Summa 48941 kronor/å r
Centerpartiet
Grundbidrag10000kr
7 mandat a 5563kr=38941kr
Summa 48941 kronor/å r
Moderaterna
Grundbidrag 10000kr
2 mandat a5563kr=l l126kr
Summa 21126 kronor/å r
Miljöpartiet
Grundbidrag 10000kr
1 mandat a 5563=5563kr
Summa15563kronor/å r
Kommunens kostnad för partistöd 2015 är: 216 890kronor. Besparing för kommunen mot
nuvarande system är ca 116000 kronor. ”

Kommunstyrelseledamöterna Bengt-Erik Rolfs (s), Anne Jakobsson (s), Maria
Partanen (s), Niclas Hökfors (s), Birgitta Persson (s) samt Leif Nilsson (s) har lämnat
följande förslag:

Justerares signatur

7

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-02-09

”Arbetarpartiet i Överkalix föreslår med anledning av aktualiserad sänkning av partistödet,
att sänkningen leder till att varje parti som företräds i vårt kommunfullmäktige får ett årligt
partistöd om 8000 kr/år per mandat. Detta ger en besparing på 90 000 kr/år per och
fördelas rättvist i förhållande till mandat. Partistödet följer sedan den årliga
indexuppräkningen.”

Kommunfullmäktigeledamoten Hans Lönnelid (mp) har lämnat in förslag:
” Vi vill återgå till det gamla partistödet.”
Ledamot Anne Jakobsson (s) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag om ändring
av det lokala partistödet.
Efter avslutad överläggning finner kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v)
att det finns 2 förslag till beslut:
1) Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larssons (v) yrkande om ändringar i det
lokala partistödet.
2) Ledamot Anne Jakobssons (s) yrkande om förändringar i det lokala partistödet.
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v) ställer proposition på förslagen
och finner att kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med
kommunstyrelsens ordförande Mikael Larssons (v) förslag om ändringar i partistöd.
Arbetsutskottets förslag
-

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

Ledamöterna Anne Jakobsson (s) och Bengt-Erik Rolfs (s) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget lagt förslag
---Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v) yrkar bifall till eget lagt förslag.
Ledamot Bengt-Erik Rolfs (s) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag om
ändring av det lokala partistödet.
Efter avslutad överläggning finner kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v)
att det finns 2 förslag till beslut:
3) Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larssons (v) yrkande om ändringar i det
lokala partistödet.
4) Ledamot Bengt-Erik Rolfs (s) yrkande om förändringar i det lokala partistödet.
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v) ställer proposition på förslagen
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelsens ordförande
Mikael Larssons (v) förslag om ändringar i partistöd.
Beslutsunderlag
1 Överkalix Framtid 2014-12-19, se Dnr 801-2014
2.Socialdemokraterna, 2015-01-12, se Dnr 801-2014
3.Kommunstyrelsens protokoll 2015-01-12 § 23
4.Kommunstyrelsens arbetstutskotts protokoll 2015-01-26 § 5
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Ks § 33

Dnr 12-2015

Ändring av detaljplanerat område för fastighet Jock 4:19
Jockfall Överkalix
Kommunstyrelsen beslutar
-

Godkänna ändring av detaljplanerat område för fastighet Jock 4:19

-

Överkalix kommun bekostar ändringen av detaljplan för fastighet Jock 4:19

Bakgrund
Jockfall Turist & konferens AB arrendator av Jock 4:19 Jockfall Överkalix, har lämnat
in en skrivelse angående ändring av detaljplanerat område för fastighet Jock 4:19.
”Jockfall AB är i fas att fortsätta utvecklingen av campingen i Jockfall. Vi har planer att
uppföra fem stugor på ca 40 kvm för året-runt-boende samt bastu och renovering av
servicehus.
Vi vill med denna skrivelse uppmana Överkalix kommun att göra en planändring samt stå
för de kostnader som planändring samt stå för de kostnader som planändringen medför.
Planändringen följer den skiss som tidigare inlämnats till tekniska avdelningen vid
Överkalix kommun.
Vår fortsatta investering kommer troligen att landa på 5-6 miljoner kronor. Vi skulle
uppskatta om kommunen inte tog ut något arrende utan att Jockfall AB får arrendera
campingområdet för 0 kr.
Vi kan även tänka oss ett köp av marken och ser gärna att det är något som kommunen
planerar för under innevarande mandatperiod då detta rekommenderas av Länsstyrelsen vi
denna typ av investeringar.
Då gällande näringslivsstrategi betonar vikten av att ”utveckla det näringsliv som finns på
orten”, hålla en god service, enkla rutiner och rimligha handläggningstider” samt ”öka
intäkterna från marknader utanför kommunen” hoppas vi på en snabb handläggning av
detta ärende”

Arbetsutskottets förslag
-

Godkänna ändring av detaljplanerat område för fastighet Jock 4:19

-

Överkalix kommun bekostar ändringen av detaljplan för fastighet Jock 4:19
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Avslå begäran om ändring av arrendeavgift till 0 kr och vidhåller
kommunfullmäktiges 2009-11-28 § 44 beslut om långtidsarrende

Beslutsunderlag
1. Ändring av detaljplanerat område för fastighet Jock 4:19, Jockfall Överkalix, 201501-12, se Dnr 12-2015
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-26 § 10

Protokollsutdrag till:
-Jockfall Turist & konferens AB
-Bygg & miljönämnden
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Ks § 34

Dnr 60-2015

Ansökan Överbryggningsfinansiering Heart of Lapland
Perioden 2015-01-01-2015-08-31
Kommunstyrelsen beslutar
-

Bifalla ansökan om överbryggningsfinansiering för Heart of Lapland för perioden
2015-01-01-2015-08-31 med 4000 kr per månad

Bakgrund
Heart of Lapland Överkalix har lämnat in en ansökan:
” Bakgrund
Heart of Lapland är den gemensamma plattformen för besöksnäringen i Haparanda, Kalix,
Pajala, Överkalix, Övertorneå. Den gemensamma organisationen verkar för samverkan och
samordning av resurser i syfte att stärka östra Norrbottens attraktions och konkurrenskraft
som destination. Till grund för utvecklingsarbetet har den vision, profil och de strategiska
riktlinjer som togs fram under den så kallade Kraftprocessen Up2Us i länet legat.
Utanför högsäsong så arbetar personalen (destinationsmedarbetare) med incoming
verksamhet, deltar på mässor, marknadsför vårt område, arbetar med destinations webben,
sociala medier, producerar broschyrer osv. Allt för att locka fler besökare till området. Vi
jobbar intimt tillsammans med Swedish Lapland i projektet från ord till handling. Överkalix
marknadsförs framöver enligt: Överkalix a part of Swedish Lapland. Överkalix har under
2014 fått en egen sida i vår webb: overkalixinswedishlapland.com. Ett arbete pågår för att
fullt ut integrera Heart of Lapland i Swedish Lapland. Syftet är att bli starkare och synligare
på en internationell marknad. Och inte minst att kunna nyttja Swedish Laplands nätverk
och spetskompetens. Allt för att få fler besökare till Överkalix och regionen.
I samtliga kommuner, förutom Haparanda har Heart of Lapland drivit turistbyråerna
(besökscentren), som idag är en naturlig del i destinationsutvecklingen. Vår personal jobbar
för hela vårt område där vi drar nytta av varandras kompetenser.
Nuvarande finansiering:
Nuvarande projekt, överbryggningsfinansieringen från ord till handling 2014 genomförs i
samverkan med Swedish Lapland, Landstinget, Länsstyrelsen och Kommunerna. Samtliga
kommuner i Norrbottens län deltar i projektet. Projekt period är 1/1 2014--31/12 2014.
Framtida verksamhet och finansiering from hösten 2015
Som bekant är nya strukturfonderna försenade, senaste informationen är att fonderna
öppnas för ansökan mitten februari 2015 för beslut sommaren 2015. Vi avser att gemensamt
med Swedish Lapland och samtliga övriga destinationer i regionen ansökan om ett nytt
innovativt projekt. Det är vår förhoppning att Överkalix vill vara delaktiga i denna
framtidssatsning inom turism. Projektet är redovisat vid möte i Överkalix kommunhus
2014-12-18. Från Swedish Lapland deltog Annika Fredriksson VD samt Ove Forsberg Heart
of Lapland.
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Överbryggningsfinansiering specifikt Överkalix Kommun
Syftet är att upprätthålla driften av verksamheten och viss marknadsaktivitet, webb,
databas, evenemang osv. Men även förbereda, formera och implementera den regionala
strategin inför kommande strukturfondsprojektet.
Överbryggnings Finansiering sökes med 4.000 kr/månad för perioden 1/1-2015—31/8-2015
Det innebär att vi fortsatt, om än med reducerad fart kan bibehålla:
-Drift av webb samt uppdateringar dito. www.overkalixinswedishlapland.com
-Drift och underhåll av bokningssystemet CityBreak
-Påbörja arbetet med uppdaterad broschyr
-Medverkan diverse mässor gemensamt med Swedish Lapland
-Fortsatt drift och uppdateringar TellUs systemet databas för turistbyråerna.
-Fortsätta utveckla bokningsfunktionen på webben
-Fortsatt aktivitet på sociala medier
-Uppdateringar evenemang osv på destinationswebben
-Fortsatt samverkan med växelfunktion för området: 0771-74 74 74
-Viss marknadsaktivitet, NordNorge, Finland
-Fortsatt samverkan med andra destinationer och inom destinationen
Focus för vår verksamhet blir att driva besökare till området, utåtriktad verksamhet mot
internationella
och nationella inresande besökare. Om än med reducerad kraft.”

Arbetsutskottets förslag
-

Bifalla ansökan om överbryggningsfinansiering för Heart of Lapland för perioden
2015-01-01-2015-08-31 med 4000 kr per månad

Beslutsunderlag
1. Heart of Lapland- Ansökan om överbryggningsfinansiering, 2015-01-19, se Dnr 602015
2.Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-26 § 14
Protokollsutdrag till:
-Heart of lapland/Swedish lapland
-Birgitta Larsson, näringslivschef
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Ks § 35

Dnr 59-2015

Ansökan om medfinansiering till strukturfondsprojekt
”Hela Swedish Lapland mot 2020”
Kommunstyrelsen beslutar
-

Bifalla ansökan om medfinansiering till Swedish Lapland Visit board med 262500
kr verksamhetsåret 2015, 525 000 kr verksamhetsåret 2016 samt 525 000 kr
verksamhetsåret 2017

Bakgrund
Swedish Lapland har lämnat in en ansökan om medfinansiering:
” Ansökan om medfinansiering till strukturfondsprojekt "Hela Swedish Lapland mot
2020"
Besöksnäringen är idag en strategiskviktig näring i regionen gällande tillväxt och
sysselsättning, där näringen i regionen satt som mål att fördubbla omsättningen till år 2020.
För att kunna arbeta strategiskt och smart med affärskritiska faktorer för tillväxt har
Swedish Lapland Tourism och de lokala destinationsbolagen valt en tydlig väg mot
samverkan där vi samlar insatser och aktiviteter i ett gemensamt strukturfondsprojekt.
Vilket också är något som de regionala finansiärerna Norrbottens länsstyrelse och
Norrbottens läns landsting, förordar.
För kommande strukturfondsperiod vill vi genomföra ett gemensamt projekt inom
Verksamhetsområdena "Destinationsutveckling", Affärs-och produktutveckling" och
"Marknadsutveckling". Utöver arbetet inom verksamhetsområdena är projektets mål att
formera en ny dynamisk kunskapsorganisation 3.0 med en effektiv och smart användning av
våra gemensamma resurser och spetskompetenser där vi också allokerar resurser för
besöksnäringens tillväxt hos externa aktörer och möjliggörare. I detta arbete ingår att
tillsammans med det lokala destinationsbolaget inventera lokala unika resurser och
spetskompetenser som krävs för tillväxt hos företag i regionen och på den lokala
destinationen.
Destinationsbolaget Heart of Lapland och kommunerna inom destinationen har redan
börjat denna resa mot samverkan över kommungräns och skapat en gemensam
organisation. Detta arbete, som visat sig framgångsrikt, kommer fungera som referens för
den gemensamma organiseringen inom hela Swedish Lapland.
Vi ser att ett gemensamt strukturfondsprojekt mellan Swedish Lapland Visitorsboard och
de lokala destinationsbolagen/kommunerna kommer ge oss större möjlighet att arbeta med
de viktiga affärskritiska faktorerna för tillväxt samt skapa en organisering och inriktning för
att ge de rätta förutsättningarna för fördubblad omsättning i näringen till år 2020.
Vi ansöker om medfinansiering från Överkalix kommun till vårt gemensamma
strukturfondsprojekt "Hela Swedish Lapland mot 2020" med;
2015:262.500 kr i kontanter
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2016:525.000 kr i kontanter
2017:525.000 kr i kontanter
Utöver detta så kommer Swedish Lapland och Överkalix kommun förhandla om
medfinansiering rörande specifika insatser såsom utformning av gestaltningsprogram med
exempelvis ca 150.000kr/år, destinationsutveckling med lokalspecifika satsningar och
inriktningarca150.000kr/år, Hyreskostnader ca 100.000kr/år samt sätta in personella
resurser i projektet med ca 220.000kr/år.”

Arbetsutskottets förslag
-

Bifalla ansökan om medfinansiering till Swedish Lapland Visit board med 262500
kr verksamhetsåret 2015, 525 000 kr verksamhetsåret 2016 samt 525 000 kr
verksamhetsåret 2017

Beslutsunderlag
1. Swedish Lapland ansökan om medfinansiering, 2015-01-19, se Dnr 59-2015
2.Kommunstyrelsens arbetsutskottets protokoll 2015-01-26 § 14

Protokollsutdrag till:
-Heart of lapland/Swedish lapland
-Birgitta Larsson, näringslivschef
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Ks § 36

Dnr 32-2015

Bredband till byn-Svartbyn
Kommunstyrelsen beslutar
-

Att Överkalix kommun kan medverka vid utarbetande av projektplan / ansökan
samt upphandling.

-

Att Överkalix kommun i förekommande fall ska kunna ’förskottera’ främst
arbetsinsats och material inom pågående projekt.

-

Beslut om kostnader / förskottering inom bredbandsprojekt fattas av kommunchef

-

Budget för medverkan skall fastställas inom ansvar 1100 (Budget 2015-17)
Bakgrund
Föreligger skrivelse från boende i byn SVARTBYN / Överkalix Dnr# 32-2015 där framställan
om utbyggnad av BREDBAND med fiberteknik inom byn framförs.
För utbyggnad av bredbandsnät är kommunens möjligheter i nuläget begränsade. Det stöd
som idag finns är främst kanalisationsstödet (PTS) inom landsbyggds utvecklings projekt
kan medel finnas, regeringen / lsty arbetar i nuläget med utformning / fördelning av medel
inom landsbyggdsprogrammet 2014-2020. Detta beräknas att vara klart under våren 2015.
Om medel kan nyttjas för bredbands utbyggnad är i nuläget inte helt klarlagt. Med
utgångspunkt i tidigare erfarenheter borde det vara en fördel att ett sådant projekt initieras
från byn (Boendeförening)
Överkalix kommun kan bistå ett sådant projekt. Detta sker med förutsättningen att
kanalisationsstöd (PTS) och / eller bredbandsstöd (Lsty) kan sökas och beviljas. Byn
(Boendeförening) ska i ev. byautvecklings projekt anses som huvudman samt ansvara för
projekt / projekt ansökan samt projekt redovisning i stort. Se fastställd bredbands
policy ’BREDBAND till byn’ Ks beslut Dnr# 20-2014 samt inriktningsbeslut KsAu Dnr# 5582013.

-

Inriktning / Fortsättning:
Ett projekt alt. byautvecklings projekt bör initieras under verksamhetsåret 2015, Byaförening
/ Boendeförening i byn Svartbyn är huvudman. Överkalix kommun kan medverka vid
utarbetande av projektplan / ansökan. Upphandling av utbyggnad bör ske senast hösten
2015 med planerad byggstart tidigast vår/sommar 2016.

Justerares signatur

16

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-02-09

I förekommande fall kan Överkalix kommun ’förskottera’ främst tjänster såsom
projektledning / projektering och ev. material inom uppstartade projekt. Sådan kostnad
skall åter redovisas inom respektive projektet. Projektredovisning (Kostnader) förs på för
varje projekt avsedda projektnummer.
Kontakt: Svartbyn / Hulda Wirsen ordf. byaföreningen 073-9075763 / Bert Persson,
Byålderman 070-374 02 87
Överkalix kommun / Göran Larsson 070-6327883

-

Överkalix kommun har i nuläget möjlighet att ansöka om s.k. kanalisations stöd. Stödet
utgår med max 50% av totalkostnad för kanalisation, utrymme för övrig finansiering
(Medfinansiering) skall inräknas i ev. landsbyggds utvecklings projekt, sådan finansiering
kan vara t.ex. anslutningsavgifter, medfinansiering från tilltänkt tjänsteleverantör, annan
finansiering från näringsliv / fonder / stiftelser / EU samt arbetsinsats från boende m.m

-

Överkalix kommuns andel av finansiering kan i praktiken inte överstiga den del som
omfattas av nedan föreslagna medfinansiering såsom ’förskottering’ av material och
arbetskostnad av rörförläggning - Sådan kostnad skall åter redovisas inom projektet. Andra
kostnader t.ex. optofiber kabel, inskarvning / inmätning samt aktiv utrustning omfattas inte
av kanalisations stöd och måste därför omfattas av landsbyggds utvecklings projekt.
Övrigt / Orientering
Övriga EU/PTS regler rörande upphandling, öppet nät, robusta nät m.m. måste beaktas inom
projektet

-

Förslag till beslut (Överkalix kommun)(KsAu)
Att Överkalix kommun kan medverka vid utarbetande av projektplan / ansökan samt
upphandling.

-

Att Överkalix kommun i förekommande fall ska kunna ’förskottera’ främst arbetsinsats och
material inom pågående projekt.

-

Beslut om kostnader / förskottering inom bredbandsprojekt fattas av kommunchef (Separat
beslut)

-

Budget för medverkan skall fastställas inom ansvar 1100 (Budget 2015-17)”

Beslutsunderlag
1 Ansökan bredband Svartbyn, 2015-01-15, se Dnr 32-2015
2 Yttrande ansökan bredband, 2015-01-23, se Dnr 32-2015
Protokollsutdrag till: -Göran Larsson, IT-avd,-Maria Henriksson, kommunchef -Svartbyns intresseförening
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Ks § 37

Dnr 85-2012

Campingplats nedanför Grand Arctic hotell
Kommunstyrelsen beslutar
-

Återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott

-

Genomföra dialogmöte med berörda angående campingplatserna nedanför
hotellet

Ledamot Niclas Hökfors (s) anmäler jäv och deltar ej i beslut
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar området nedanför Grand Arctic hotell.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Uppdra till kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v),
Kommunstyrelsens vice ordförande Sarah Karlsson (c) samt ledamot Bengt-Erik
Rolfs (s) att föra dialog med ägarna av Grand Arctic hotell angående
campingplats nedanför Grand Arctic Hotell

-

Ärendet rubriceras åter till kommunstyrelsens sammanträde 9 februari 2015

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-26 § 6

Justerares signatur

18

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-02-09

Ks § 38
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Dnr 77-2015

Projekt-Nystarten, Arbetsträning med handledare
Kommunstyrelsen beslutar
-

Att godkänna förslag till projekt – Nystarten
samt anslå 100 000 kr från Ansvar 1100, verksamhet 2204

Bakgrund
Överkalix kommun har fått förfrågan från Arbetsförmedlingen om att stå som huvudman
för ett projekt riktat mot arbetssökande som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin och som
står långt från arbetsmarknaden. Några av aktiviteterna kan vara arbetspraktik,
arbetsträning eller förstärkt arbetsträning. Deltagarna kan vara ungdomar, nyanlända,
utförsäkrade, funktionshindrade med behov av extra stöd.
Deltagarnas ersättning samt kostnader för försäkringar ombesörjs av arbetsförmedlingen
men det kan också vara personer som uppbär försörjningsstöd.
Arbetsförmedlingen anvisar 1-2 handledare, antalet avgörs av antalet deltagare och vilka
aktiviteter som blir aktuella.
Överkalix kommun projektanställer handledarna under perioden 150301 – 161231. För
handledare utgår lönebidrag, nystartsjobb eller den bidragsform som är aktuell för
personerna ifråga. Handledare ska ha avtalsenlig lön och kommunen står för försäkringar
och övriga omkostnader.
Projektet läggs under kommunstyrelsen, Maria Henriksson och Erik Jönsson ansvarar för
projektet. Erik Jönsson går in som chef/arbetsledare för handledarna.
Arbetsförmedlingen ansvarar för projektdeltagarna, studie- och yrkesvägledning,
arbetsförmågebedömningar, uppföljande samtal osv.
För varje deltagare får kommunen en dagersättning som kan uppgå till 150 – 800 kr per dag.
Ersättningens storlek avgörs av personens behov av individuell handledning. I vissa fall
utgår en ersättning för personligt biträde med högst 60 000 kr per år.
Antalet deltagare uppgår till 10-12 personer. Aktiviteter kan vara mindre reparationer och
målning av möbler från Furunäsets Miljöcentral, produkterna säljs sedan där. Röjning av sly
under sommarhalvåret, resurs i arbetsterapin, tvätt av kommunens bilar. Aktiviteterna får
avlasta men inte ersätta ordinarie personal, varje verksamhet får ta fram vilka
arbetsuppgifter som kan bli aktuella.
Preliminärbudget:
Kostnader
2 Handledare (Lön 2 * 23 000 kr, po 38 %
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Lönebidrag/Nystartsjobb (14 453 kr * 2)

28 906 kr/månad

20

346 872 kr/år

Nettokostnad lön handledare:

414 888 kr

Nyttjande av befintlig lokal (6300 * 12)

(75 600 kr)

Leasing av minibuss eller liknande

48 000 kr

Bränsle, oljebyte

24 000 kr

Skyddskläder

15 000 kr

Datorer

16 000 kr

Förbrukningsartiklar: toapapper, block, pennor, personalsocialt

24 000 kr

Summa övriga kostnader (exkl. lokal):

132 000 kr

Totalt kostnader:

546 888 kr

Intäkter
Lägsta intäkt beräknas på 10 personer i sysselsättning med ersättning på 150 kr/dag
10 personer * 150 kr/dag * 22 dagar/månad

360 000 kr

(Vid ett snitt på 10 personer med 400 kr/dag:
10 * 400 * 22 = 1 056 000 kr)
Utgår 1 Handledararvode, max 5000 kr/månad/individ spec. behov

60 000 kr

Intäkter, lågt räknat

420 000 kr

Nettokostnad, kan komma att medföra kommunal finansiering:

126 888 kr

Arbetsutskottets förslag
-

Att godkänna förslag till projekt – Nystarten
samt anslå 100 000 kr från Ansvar 1100, verksamhet 2204

-

Uppdra till beredningen att genomföra erforderliga MBL-förhandlingar

-

Ärendet rubriceras kommunstyrelsen för beslut den 10 februari 2015

Fackliga erfoderliga MBL-förhandlingar §§ 11 & 19 är genomförda
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2015-01-26, se Dnr 77-2015
2.Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-26 § 13
Protokollsutdrag till: Maria Henriksson, kommunchef, -Siv Larsson, personalchef, Ekonomikontoret
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Ks § 39

Dnr 56-2015

Invest in Norrbotten medfinansiering
Kommunstyrelsen beslutar
-

Medfinansiera deltagande i projekt Invest in Norrbotten med 75 000 kr/år för
åren 2015-2018

-

Medel anslås från ansvar 1700 samt verksamhet 2203

Bakgrund
Föreligger förslag från Invest in Norrbotten om medfinansiering i projekt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Ställa sig positiv till Invest in Norrbottens strukturfondsprojekt

-

Ärende om medfinansiering rubriceras åter till kommunstyrelsens sammanträde
9 februari 2015

Göran Littorin, Invest i Norrbotten medverkar och informerar om Invest in
Norrbottens verksamhet.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse Invest in Norrbotten AB, 2015-01-19, se Dnr 56-2015
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-26 § 16

Protokollsutdrag till:
-Invest in Norrbotten AB
-Birgitta Larsson, näringslivschef
-Ekonomikontoret

Justerares signatur
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Ks § 40
Val av ombud/ägarrepresentant och ersättare för ombud/ägarrepresentant i
Filmpool Nord AB;s bolagsstämma mandatperioden 2014-2018
Kommunstyrelsen beslutar
-

Utse kommunstyrelsens vice ordförande Sarah Karlsson(c), Hultet 74 956 93
Överkalix som ombud/ägarrepresentant i Filmpool Nord AB;s bolagsstämma
mandatperioden 2014-2018

-

Utse kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v) V.Lomträsk 86 956 92
Överkalix som ersättare för ombud/ägarrepresentant i Filmpool Nord AB;s
bolagsstämma mandatperioden 2014-2018

Bakgrund
Föreligger val av ombud/ägarrepresentant och ersättare för ombud i Filmpool Nord
AB;s bolagsstämma mandatperioden 2014-2018

Protokollsutdrag till:
- Kommunförbundet Norrbotten
- Norrbottens läns landsting
- Kommunkansliet
- Sarah Karlsson (c)
- Mikael Larsson(v)

Justerares signatur
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Ks § 41
Val av ombud/ägarrepresentant och ersättare för ombud/ägarrepresentant i
NENET AB;s bolagsstämma mandatperioden 2014-2018
Kommunstyrelsen beslutar
-

Utse ersättare i kommunstyrelsen Göran Larsson (fp) Allsån 65, 956 92 Överkalix
som ombud/ägarrepresentant i NENET AB;s bolagsstämma mandatperioden
2014-2018

-

Utse kommunstyrelsens vice ordförande Sarah Karlsson (c) Hultet 74, 956 93
Överkalix som ersättare för ombud/ägarrepresentant i NENET AB;s
bolagsstämma mandatperioden 2014-2018

Bakgrund
Föreligger val av ombud/ägarrepresentant och ersättare för
ombud/ägarrepresentant i NENET AB;s bolagsstämma mandatperioden 2014-2018

Protokollsutdrag till:
-Kommunförbundet Norrbotten
-Norrbottens läns landsting
-Kommunkansliet
-Göran Larsson (fp)
-Sarah Karlsson(c)

Justerares signatur
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Ks § 42
Val av ombud/ägarrepresentant och ersättare för ombud/ägarrepresentant i
Investeringar i Norrbotten AB;s bolagsstämma mandatperioden 2014-2018
Kommunstyrelsen beslutar
-

Utse kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v) V.Lomträsk 86, 956 92
Överkalix som ombud/ägarrepresentant i Investeringar i Norrbotten AB;s
bolagsstämma mandatperioden 2014-2018

-

Utse kommunstyrelsens vice ordförande Sarah Karlsson (c) Hultet 74, 956 93
Överkalix som ersättare för ombud/ägarrepresentant i Investeringar i
Norrbotten AB;s bolagsstämma mandatperioden 2014-2018

Bakgrund
Föreligger val av ombud/ägarrepresentant och ersättare för
ombud/ägarrepresentant i Investeringar i Norrbottens AB;s bolagsstämma
mandatperioden 2014-2018

Protokollsutdrag till:
-Kommunförbundet Norrbotten
-Norrbottens läns landsting
-Kommunkansliet
-Mikael Larsson(v)
-Sarah Karlsson(c)

Justerares signatur
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Ks § 43
Val av ombud/ägarrepresentant och ersättare för ombud/ägarrepresentant i IT
Norrbotten AB;s bolagsstämma mandatperioden 2014-2018
Kommunstyrelsen beslutar
-

Utse ersättare i kommunstyrelsen Göran Larsson (fp), Allsån 65 956 92 Överkalix
som ombud/ägarrepresentant i IT Norrbotten AB;s bolagsstämma
mandatperioden 2014-2018

-

Utse kommunstyrelsens vice ordförande Sarah Karlsson (c) Hultet 74 956 93
Överkalix som ersättare för ombud/ägarrepresentant i IT Norrbotten AB;s
bolagsstämma mandatperioden 2014-2018

Bakgrund
Föreligger val av ombud/ägarrepresentant och ersättare för
ombud/ägarrepresentant i IT Norrbottens AB;s bolagsstämma mandatperioden
2014-2018

Protokollsutdrag till:
-Kommunförbundet Norrbotten
-Norrbottens läns landsting
-Kommunkansliet
-Göran Larsson (fp)
-Sarah Karlsson (c)

Justerares signatur
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Ks § 44

Dnr 98-2015

Projektgrupp och ansvarig för BREDBAND
Kommunstyrelsen beslutar
-

Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut i ärendet

-

Ärendet rubriceras åter till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2
mars 2015

Bakgrund
Föreligger behov att formellt utse projektgrupp för fortsatt utbyggnad av BREDBAND i
Överkalix kommun, inom projektgruppen skall nödvändiga funktioner för verkställande av
beslutade projekt säkerställas. Övergripande plan beskrivs i strategi dokumentet ’Bredband
till byn’ Dnr# 20-2014. Med utgångspunkt i denna utformas avdelade projekt för utbyggnad
i etapper. Projektplaner och ansökningshandlingar upprättas inom respektive projekt.
Ekonomisk redovisning samt projektredovisning sker i enlighet med dom krav som ställs i
samband med beviljade ansökningar. Dessa återfinns bl.a. på www.jordbruksverket.se
Ansökning inom program 2014--2020 sker via e-tjänst hos lantbruksverket, handläggning
sker vid länsstyrelsen. Behörig från kommunen ska utses och ges fullmakt att lämna in
ansökan. Denne måste förses (Skall ha) giltig e-legitimation (e-id handling)
I samband med detta ställs vissa krav vad avser projekt och dess organisation. Ansökan skall
lämnas in av behörig person med fullmakt från huvudman, ekonomiansvarig och ansvarig
kunnig upphandlare skall vidare bindas till projektgrupp.
För pågående och planerad BREDBANDS utbyggnad avser Överkalix kommun att utse
(Tillförordna) behörig person för att hantera ansökning av projektmedel från bl.a.
Jordbruksverket. I projekt skall även utses: Projektansvarig/Projektledare, ekonomiansvarig,
upphandlingsansvarig.
Överkalix kommun / Data-IT föreslår Ks besluta
- att tillsätta projektgrupp
- att utses projektansvarig, samt utge fullmakt till denne enl. ovan.
- att utse ekonomiansvarig för BREDBANDS projekt
- att utse upphandlings ansvarig för BREDBANDS projekt
länkar för e-ansökan på jordbruksverket.se
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/stod/foretagsochprojektstod.4.37e9ac461
44f41921cd21af6.html
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http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/foretagsochprojektstod/foreta
gsstod/sokforetagsochprojektstod.4.37e9ac46144f41921cd2128a.html

Beslutsunderlag
1. Projektgrupp och ansvarig för BREDBAND, 2015-01-28, se Dnr 98-2015
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Ks § 45

Dnr 140-2015

Norra Lappland business arena
Kommunstyrelsen beslutar
-

Bifalla 10000 kr i engångskostnad för att skriva projektansökan Norra Lappland
business arena

-

Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut i ärendet

Bakgrund
Birgitta Larsson, näringslivschef medverkar och informerar om projekt Norra
Lappland business arena:
” Rekommendation
Under förutsättning att programområdet beviljas bidrag från strukturfonderna för att
bedriva projektverksamhet, rekommenderar Näringslivskontoret kommunstyrelsen att fatta
beslut om att medverka i kommande strukturfondsprojekt under arbetsnamn Norra
Lappland Business Arena.
Bakgrund
Inför kommande programperiod har en konstellation bestående av Kiruna- Gällivare-,
Pajala-, Jokkmokk-, Arvidsjaur- och Arjeplog kommuner beslutat att gå samman i en
koordinerad satsning på gemensam näringslivsutveckling inom programområdet.
Programområdet är öppet för att ta med fler kommuner i projektet som Överkalix och
Övertorneå.
Visionen är att inom programområdet ha tillskapat ett centrum med specifika kompetenser
och resurser som generator för affärsutveckling, tillväxt och nyföretagande oberoende av
administrativa gränser och där de kommunala gränserna i detta sammanhang minskat i
betydelse.
Den gemensamma problemformuleringen utgår från det uppenbara behovet av att
expandera antalet företag och andelen sysselsatta inom näringslivet. Detta är grunden för
långsiktig överlevnad och utveckling inom vårt programområde.
Vilka skäl motiverar projektet - grundproblemet
Projektområdet karaktäriseras till stor del av ett småskaligt verksamt näringsliv med lokal
marknad, till stor del beroende av några få dominerande större företag. För en gynnsam
utveckling inom programområdet är grundproblemet att antalet sysselsättningstillfällen
inom näringslivet är för litet i kombination med att näringslivets struktur är för ensidig.

Justerares signatur
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Vilka är orsakerna?
Bedömningen är att de tyngst vägande orsakerna är:
•
•
•
•

Ett successivt minskande befolkningsunderlag inom programområdet medför att den lokala
basen för ett offensivt företagande är för svag. Möjligheterna att finna kompetent personal
är ett hinder
Företagens beroende av den lokala marknaden är för stort
Företagen saknar i många fall tillräckliga nätverk som ger goda förutsättningar för tillväxt
och utveckling
Företagen saknar ofta egna produkter och kompetens att sälja utanför den egna regionen
och på export
Vilka är följderna?
Demografi och befolkningsutveckling inom projektområdet är ett hinder för en positiv
näringslivsutveckling och kompetensförsörjning.
Företagens beroende av den lokala marknaden medför hög sårbarhet vid
konjunktursvängningar och strukturella omvandlingar.
Avstånden till större marknader och kompetenscentra försvårar uppbyggnad av nätverk och
kompetens.
Avsaknad av egna produkter och tjänster bidrar till ökad sårbarhet.
Projektets övergripande mål
Framförallt har projektet bidragit till näringslivets tillväxt inom programområdet genom att
antalet företag och sysselsatta har ökat. Näringslivet är i högre grad diversifierat med större
andel egna, unika produkter och tjänster. Företagens marknad har vidgats och
konkurrenskraften bland företagen inom programområdet har stärkts.
Projektmål
Antalet företag och antalet sysselsatta inom små och medelstora företag ska öka inom
projektområdet.
Delmål 1
Effektiv samverkansmodell skapad emellan kommunerna. Modellens syfte är att reducera
administrativa gränsdragningar, samutnyttja specifik kompetens i respektive kommun,
underlätta uppbyggnad av företagsnätverk.
Delmål 2
Affärsförbindelser och nätverk bland företagen inom projektområdet ska öka i antal och
omfattning.
Delmål 3
Försäljning av produkter och tjänster till kunder utanför den lokala marknaden ska öka i
volym.
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Delmål 4
Andel innovationer, egna produkter och tjänster ska öka.
Exempel på projektets aktiviteter
Delmål 1:
•

Inventera och engagera kompetenspersoner med ansvar för varje nod

•

Fastställa arbetsformer för rådgivning

•

Inventera och utveckla arbetsmetodik som bygger på modern teknik
Delmål 2:

•

Kommunvis inventering och därefter sammanställning av möjliga nätverk (exempel
offertsamverkan mot gruvindustrin, livsmedelsproduktion baserad på lokal bärråvara)

•

Genomföra nätverksaktiviteter såsom seminarier, företagsbesök, ev. klusterbildningar

•

Match-making aktiviteter
Delmål 3:

•

Projektet bidrar med kontaktnät gentemot finansiärer och ev. partnerskap

•

Varje kommun inventerar och upprättar lista över potentiella utvecklingsprojekt bland
företag

•

Projektet bidrar med kontaktnät inom juridik (immaterialrätt, licenser m.m.)
Delmål 4:

•

Stöd till nyföretagare och befintliga företag genom att samutnyttja kompetens inom
noderna och projektmedarbetare i kommunerna. Stödet ska vara individuellt och
behovsanpassat.

•

Specifika satsningar för kreativa näringarna ska genomföras. Projektet ska bidra med att
bilda kommunövergripande nätverk, initiera samverkan och bistå för att få fram
ekonomiskt hållbara koncept.

•

Stöd till kvinnors företagande genom nätverksuppbyggnad inom programområdet, även
koppling till befintliga nätverk.

•

Stöd till kvinnors företagande genom individuella behovsanpassade insatser.
Slutsatser
Näringslivsutveckling handlar om att skapa förutsättningar för att företag ska kunna
bedrivas. Ur ett näringslivsperspektiv handlar det bland annat om kommunal service,
översikts- och detaljplanering, stads- och bostadsplanering samt att göra platsen så attraktiv
som möjligt för företag att verka i.
Företagsutveckling är de enskilda företagens behov av externa resurser för exempelvis
utveckling, tillväxt och avveckling. Företagen saknar i många fall tillräckliga nätverk som
kan ge goda förutsättningar för tillväxt och utveckling.
För en enskild glesbygdskommun är det problematiskt att kunna inneha och tillhandahålla
samtliga funktioner som ett företag kan behöva. En koordinerad satsning tillsammans med
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andra kommuner medför synergivinster, kompetensförstärkning och stärkta möjligheter att
åstadkomma positiva effekter på näringslivsutvecklingen inom programområdet.
I Överkalix finns ett behov av att stärka arbetet med fördjupad företagsutveckling för nya
och befintliga företag samt att klassificeringen nyföretagare kan sträcka sig längre än de tre
år som gäller idag. Det finns varierande behov och därför bör rådgivningsinsatserna
paketeras utifrån det enskilda företaget.
Utmaningen är att få alla nya företag att överleva. Det finns ett behov av att jobba för ett
mer integrerat och hållbart näringsliv genom att lägga upp ett flerstegsprogram. Första
steget handlar om det lokala perspektivet och införskaffande av baskunskaper. I steg två
har företaget varit igång en tid och man behöver jobba med fördjupade
affärsutvecklingsfrågor som ekonomi- och marknadsstyrning samt stärka nätverkande och
samverkan på regional nivå.
Beslutspunkter
•
•
•

Att medverka i strukturfondsprojektet i samverkan med programområdet Kiruna, Gällivare,
Jokkmokk, Arjeplog, Arvidsjaur och Pajala kommuner
Att tillskjuta projektet kontant medfinansiering om 200 000 kronor per år under den tänkta
projektperioden juni 2015- juni 2018
Anslå 10 000 kronor för att skriva projektansökan, engångskostnad

”
Beslutsunderlag
1. Skrivelse Näringslivskontoret, 2015-02-09, se Dnr 140-2015

Protokollsutdrag till:
-Näringslivschef Birgitta Larsson
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Ks § 46
Information näringslivskontoret (näringslivsanalys)

Kommunstyrelsen beslutar
-

Godkänna information från näringslivskontoret Näringslivsanalys 2007-2013 för
Överkalix kommun

Bakgrund
Birgitta Larsson, näringslivschef medverkar och informerar om Näringslivsanalys
2007-2013 för Överkalix kommun
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