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Ks § 47
Information
Kommunstyrelsen beslutar
-

Godkänna och lägga informationen till handlingarna

-

Delge kommunstyrelsens ordförande Mikael Larssons (v) svar på ansökan om
tillfälligt skoterförbud inom Överkalix kommun till, Henrik Andersson, Gällivare
skogssameby, Ängeså sameby samt Länsstyrelsen i Norrbottens län

-

Delge kommunstyrelsens vice ordförande Sarah Karlssons (c) svar på skrivelse
från Kalix kommun angående intresse av övertagande av Kalix
Naturbruksgymnasium från Norrbottens läns landsting till Kalix kommun och
Birgitta Larsson näringslivschef

Bakgrund
Redovisning av delgivningar
Bilaga 1
-------------------Redovisning av delegationsbeslut
Bilaga 2
Redovisade under sammanträdet i pärmen för delegationsbeslut, numrerade 22 -37
-------------------Kurser
Bilaga 3
Anmälan till kurs görs av anställda till närmaste chef och för förtroendevalda till
respektive nämndsordförande
-------------------Protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott
Ks-au 2015-03-02 §§ 20-29
Ks-au 2015-03-16 §§ 30-49
-----------------
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Protokoll från personalkontoret (redovisas i pärm under sammanträdet)
Pu 2015-01-28 §§16-28, se Dnr 153-2015
Pu 2014-02-23 §§ 29-45, se Dnr 200-2015
--------------Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v)informerar om svar på skrivelse
på ansökan om tillfälligt skoterförbud inom Överkalix kommun, se Dnr 300-2015
-------------Kommunstyrelsens vice ordförande Sarah Karlsson(c)informerar om svar på
skrivelse från Kalix kommun angående intresse av övertagande av Kalix
Naturbruksgymnasium från Norrbottens läns landsting, se Dnr 294-2015

Protokollsutdrag till:
-Ängeså skogssameby
-Gällivare skogssameby
-Länsstyrelsen i Norrbottens län, rennäringsenheten
-Kalix kommun
-Henrik Andersson, renägare
-Birgitta Larsson, näringslivschef
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Ks § 48

Dnr 173-2015

Riktlinjer för alkoholservering
Kommunstyrelsens förslag
-

Anta Riktlinjer för alkoholservering

Bakgrund
Föreligger från Erik Nilsson, alkoholhandläggare förslag på riktlinjer för
alkoholservering, se Dnr 173-2015
Arbetsutskottets förslag
-

Anta Riktlinjer för alkoholservering

Beslutsunderlag
1. Riktlinjer för alkoholservering, 2015-03-02, se Dnr 173-2015
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-02 § 25
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Ks § 49

Dnr 15-2015

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

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

Bakgrund
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, "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
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
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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

Arbetsutskottets förslag
-

Att godkänna och fortsätta 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
2. Kommunstyrelsens protokoll 2015-01-12 § 15
3. Kommunfullmäktige 2015-02-09 § Kalix kommun beslut, 2015-02-19, se Dnr 152015
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-02 § 27
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Dnr 265-2015

Socialnämnden-ekonomi, verksamhet och arbetsformer
Kommunstyrelsen beslutar
-

Från kommunfullmäktige äska om tillskjutande av extra medel med 1,200 tkr för
2 extra nattjänster på Brännagården så att socialnämnden kan anta detaljbudget
år 2015

-

Uppdra till socialchefen att genomföra erforderliga MBL förhandlingar

-

Ärendet rubriceras åter till kommunfullmäktiges sammanträde 27 april 2015

Bakgrund
Föreligger beslut i socialnämndens sammanträdesprotokoll 2015-03-18 § 20:
”







1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I enlighet med beredningens förslag till detaljbudget för 2015, Plan 2016-2017 med
tillägget att omfördela resurs till Brännagården enligt följande:
Fastställa grundbemanning till 39 årsarbetare (utökning från 34,41) inklusive natt.
De resurser som omfördelades från KS/BUN, totalt cirka 1,150 tkr tillförs
Brännagården
Omställningskostnader under socialchefen tillförs Brännagården med cirka 700 tkr
Från individ- och familjeomsorg omfördela 150 tkr till Brännagården
Från kommunfullmäktige äska om tillskjutande av extra medel med 1,200 tkr för 2
extra nattjänster på Brännagården
Totalt tillförs 3 200 tkr för Brännagården 2015
Brännagården har möjlighet att husera 79 boende, efterfrågan är idag lägre och vi
behöver inte nyttja samtliga platser, verksamheten anpassar personal efter
beläggning
Fastställa antalet avdelningar på Brännagården till 5
Inte i nuläget gå vidare med att utreda möjligheten att sälja kortboplatser till andra
kommuner i Norrbotten
För närvarande inte utreda alternativ användning av lokaler på Brännagården för till
exempel hemtjänst eller platser för LSS-vård
Fastställa grundbemanningen på Brännagården till 39 årsarbetare
Avvaktar Skl:s genomlysning av alla verksamheter inom socialnämndens områden
Ta in offert för minimibemanning av sjuksköterskor från bemanningsföretag för
sommaren. Rapport till socialnämnden och eventuellt beslut i frågan
Genomföra satsning på rekrytering av sommarvikarier genom annonsering och
boendeerbjudanden. Rapport till socialnämnden och eventuellt beslut i frågan
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9. Samlokalisera och samordna de nuvarande tre hemtjänstgrupperna i kommunens
egna lokaler i centralorten. Fortsatt utredning och en första rapport till nämnden i
maj
10. Se över möjligheten om hur hemtjänsten kan förstärka vid toppar på särskilda
boenden. Tjänstemännen utreder frågan vidare och återkommer med rapport till
nämnden i juni
11. För personliga assistenter fullfölja antagen handlingsplan och regelbundet rapportera
resultatet till nämnden
12. Snarast påbörja arbetet med Budget 2016, plan 2017-2018 genom att tillsätta en
budgetgrupp bestående av socialnämndens arbetsutskott, socialchef, ekonomichef
och vid behov kommunchef och personalchef
13. Hemsjukvården lokaliseras i kommunens egna lokaler. Detta sker i samråd med de
anställda. Tjänstemännen fortsätter utreda frågan”

Beslutsunderlag
1. Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-03-18 § 20 Ekonomi,
verksamhet och arbetsformer, 2015-03-31, se Dnr 265-2015
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Ks § 51
Redovisning av motioner under beredning
Kommunstyrelsens förslag
-

Godkänna redovisning av motioner under beredning

Bakgrund
Motion-Angående kostnadsbesparingar
Arbetsutskottets förslag
-

Godkänna redovisning av motioner under beredning

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Motion 2013-11-25, se Dnr 638-2013
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-25 § 57
Kommunstyrelsen arbetsutskott protokoll 2013-12-16 § 107
Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-14 § 24
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-28 § 18
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-20 § 72
Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10 § 87
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 73
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-16 § 33

Justerares signatur

10

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-04-13
2-09
Ks § 52
Redovisning av medborgarförslag under beredning
Kommunstyrelsens förslag
-

Godkänna redovisning av medborgarförslag under beredning

Bakgrund
Medborgarförslag- Ett miljö och upprustningsbidrag till byar utanför
centralorten
Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag, 2014-06-04, se Dnr 388-2014
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-23 § 30
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-08-18 § 60
4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-20 § 73
5 Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10 § 88
6 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 74
7 Tekniska avdelningens yttrande, 2015-03-05, Se Dnr 388-2014
9 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-16 § 39

Medborgarförslag-bidrag till elöverkänsliga
Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag 2014-11-21, se Dnr 717-2014
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-23 § 3
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-16 § 43
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Dnr 443-2013

Medborgarförslag Överkalix kommun bygger ramper för Skatebord, inlines osv
Kommunstyrelsen beslutar

- Att investeringar i multiarena/skatepark utförs enligt planer i budget
- Att förslagsställarna inbjuds till samråd om anläggningarnas lokalisering och
utformning
-Anse medborgarförslaget besvarat
Bakgrund
Föreligger Medborgarförslag Överkalix kommun bygger ramper för Skatebord, inlines osv
från Emil Karlsson:
”Jag vill att ni bygger ramper som man åka cykel, inlines, och sparkcykel i. Det kan byggas
längst in på parkeringen vid fotbollsplanen 4-5 ramper tar inte stor plats och det blir ingen
eller mycket liten åverkan på marken.”
Tekniska avdelningen har yttrat sig i ärendet:
” Föreligger tre olika medborgarförslag där ett stort antal ungdomar föreslår att det byggs
en utebasketplan, Ville och Tobias Bengtsson skriver om behovet av en Fun-park samt ett
förslag från Emil Karlsson från Västra Nybyvägen 29 som vill ha ramper för cykel, inlines
mm.
Man föreslår att basketplanen byggs på befintlig grusplan vid Prisma (Poxkroken) eller intill
Blåskoleparken. Ramper kan, enligt båda förslagen, byggas på den asfalterade parkeringen
intill Överkalix IP.
Eftersom det tre medborgarförslagen liknar varandra har tekniska avdelningen valt att
besvara dem i ett sammanhang.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i budgetbeslut i november 2014 anslagit medel för de rubricerade
objekten i plan för investeringsbudgeten för 2016 och 2017, med 275 000 respektive 100 000
kronor.
Planeringsarbetet för investeringarna bedöms kunna påbörjas vintern 2016 och presenteras
för kommunstyrelsen före upphandling. I planerna ingår att bjuda in motionärerna till
samråd om utformning och lokalisering.
Utebasketplan finns inte i budget.
Att göra planen på de platser som föreslås i medborgarförslagen skulle medföra att det
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måste till schaktnings-, fyllnings- och asfaltarbeten, vilket skulle göra projektet dyrt.
Om planen istället görs på befintliga asfaltytor vid Strandskolan eller södra parkeringen
intill Överkalix IP skulle kostnaderna reduceras till att omfatta inköp av korgar, stolpar och
målning av linjer. Stolparna görs demonterbara så att parkeringen kan användas vid större
arrangemang där parkeringsytorna behövs.
Totala kostnaden för en basketplan bör rymmas inom 30 000 kr.
Förslag till beslut:
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
- att tillskjuta 30 kkr för investering i utebasketplan under sommaren 2015. Basketplanen
förläggs till Strandskolans gård alternativt intill parkering vid Överkalix IP.
- att investeringar i multiarena/skatepark utförs enligt planer i budget
- att förslagsställarna inbjuds till samråd om anläggningarnas lokalisering och
utformning”

Arbetsutskottets förslag
- Att investeringar i multiarena/skatepark utförs enligt planer i budget
- Att förslagsställarna inbjuds till samråd om anläggningarnas lokalisering och
utformning
-Anse medborgarförslaget besvarat
Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag 2013-08-07, se Dnr 443-2013
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-09-30 § 46
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-10-21 § 93
4 Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-11 § 72
5 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-25 § 71
6 Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-14 § 25
7 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-28 § 19
8 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-20 § 73
9 Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10 § 88
10 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 74
11 Tekniska avdelningens yttrande, 2015-03-05, Se Dnr 443-2013
12 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-16 § 34

Protokollsutdrag till:
-Emil Karlsson
-Kenneth Sköld teknisk chef
-Kommunkansliet
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Dnr 183-2014

Medborgarförslag - Att de ska byggas en utebasketplan
Kommunstyrelsen beslutar
- Att tillskjuta 30 kkr för investering i utebasketplan under sommaren 2015.
Basketplanen förläggs till Strandskolans gård alternativt intill parkering vid
Överkalix IP.
- Att förslagsställarna inbjuds till samråd om anläggningarnas lokalisering och
utformning
-Anse medborgarförslaget bifallet
Bakgrund
Kommunmedborgarna Elsa Jönsson och Evelina Isaksson har lämnat in ett
medborgarförslag:
” Vi föreslår att det ska byggas en basketplan.
För att man ska kunna spela basket även på sommaren. För att intresset för basket ska ske
öka både bland tjejer och killar. Man köper in två basketkorgar och asfalterar en plan. Den
skulle kunna placeras på grusplanen vi Prisma/Pox eller nedanför blåskoleparken.”
Tekniska avdelningen har yttrat sig i ärendet:
” Föreligger tre olika medborgarförslag där ett stort antal ungdomar föreslår att det byggs
en utebasketplan, Ville och Tobias Bengtsson skriver om behovet av en Fun-park samt ett
förslag från Emil Karlsson från Västra Nybyvägen 29 som vill ha ramper för cykel, inlines
mm.
Man föreslår att basketplanen byggs på befintlig grusplan vid Prisma (Poxkroken) eller intill
Blåskoleparken. Ramper kan, enligt båda förslagen, byggas på den asfalterade parkeringen
intill Överkalix IP.
Eftersom det tre medborgarförslagen liknar varandra har tekniska avdelningen valt att
besvara dem i ett sammanhang.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i budgetbeslut i november 2014 anslagit medel för de rubricerade
objekten i plan för investeringsbudgeten för 2016 och 2017, med 275 000 respektive 100 000
kronor.
Planeringsarbetet för investeringarna bedöms kunna påbörjas vintern 2016 och presenteras
för kommunstyrelsen före upphandling. I planerna ingår att bjuda in motionärerna till
samråd om utformning och lokalisering.

Justerares signatur

14

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-04-13
2-09

Utebasketplan finns inte i budget.
Att göra planen på de platser som föreslås i medborgarförslagen skulle medföra att det
måste till schaktnings-, fyllnings- och asfaltarbeten, vilket skulle göra projektet dyrt.
Om planen istället görs på befintliga asfaltytor vid Strandskolan eller södra parkeringen
intill Överkalix IP skulle kostnaderna reduceras till att omfatta inköp av korgar, stolpar och
målning av linjer. Stolparna görs demonterbara så att parkeringen kan användas vid större
arrangemang där parkeringsytorna behövs.
Totala kostnaden för en basketplan bör rymmas inom 30 000 kr.
Förslag till beslut:
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
- att tillskjuta 30 kkr för investering i utebasketplan under sommaren 2015. Basketplanen
förläggs till Strandskolans gård alternativt intill parkering vid Överkalix IP.
- att investeringar i multiarena/skatepark utförs enligt planer i budget
- att förslagsställarna inbjuds till samråd om anläggningarnas lokalisering och
utformning”

Arbetsutskottets förslag
- Att tillskjuta 30 kkr för investering i utebasketplan under sommaren 2015.
Basketplanen förläggs till Strandskolans gård alternativt intill parkering vid
Överkalix IP.
- Att förslagsställarna inbjuds till samråd om anläggningarnas lokalisering och
utformning
-Anse medborgarförslaget bifallet
Beslutsunderlag
1Medborgarförslag 2014-03-03, se Dnr 183-2014
2Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-12 § 12
3Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-05-05 § 26
4Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-20 § 73
5Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10 § 88
6Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 74
7Tekniska avdelningens yttrande, 2015-03-05, Se Dnr 183-2014
8Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-16 § 35
Protokollsutdrag till:
-Elsa Jönsson & Evelina Isaksson
-Kenneth Sköld teknisk chef
-Kommunkansliet
-Inga-Lill Johansson, ekonomikontoret
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Dnr 221-2014

Medborgarförslag - Att det ska byggas en Funpark
Kommunstyrelsen beslutar
- Att investeringar i multiarena/skatepark utförs enligt planer i budget
- Att förslagsställarna inbjuds till samråd om anläggningarnas lokalisering och
utformning
-Anse medborgarförslaget besvarat

Bakgrund
Kommunmedborgarna Ville & Tobias Bengtsson har lämnat in ett
medborgarförslag:
”Jag heter Ville och min lillebror heter Tobias. Vi skulle vilja ha en fun-park där vi och våra
kompisar och alla andra i Överkalix kan ha kul med våra cyklar. Sparkcyklar inlines,
skateboard. Vårat förslag på plats är nära sporthallen/camping eller Blåskolepark”.
Tekniska avdelningen har yttrat sig i ärendet:
” Föreligger tre olika medborgarförslag där ett stort antal ungdomar föreslår att det byggs
en utebasketplan, Ville och Tobias Bengtsson skriver om behovet av en Fun-park samt ett
förslag från Emil Karlsson från Västra Nybyvägen 29 som vill ha ramper för cykel, inlines
mm.
Man föreslår att basketplanen byggs på befintlig grusplan vid Prisma (Poxkroken) eller intill
Blåskoleparken. Ramper kan, enligt båda förslagen, byggas på den asfalterade parkeringen
intill Överkalix IP.
Eftersom det tre medborgarförslagen liknar varandra har tekniska avdelningen valt att
besvara dem i ett sammanhang.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i budgetbeslut i november 2014 anslagit medel för de rubricerade
objekten i plan för investeringsbudgeten för 2016 och 2017, med 275 000 respektive 100 000
kronor.
Planeringsarbetet för investeringarna bedöms kunna påbörjas vintern 2016 och presenteras
för kommunstyrelsen före upphandling. I planerna ingår att bjuda in motionärerna till
samråd om utformning och lokalisering.
Utebasketplan finns inte i budget.
Att göra planen på de platser som föreslås i medborgarförslagen skulle medföra att det
måste till schaktnings-, fyllnings- och asfaltarbeten, vilket skulle göra projektet dyrt.
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Om planen istället görs på befintliga asfaltytor vid Strandskolan eller södra parkeringen
intill Överkalix IP skulle kostnaderna reduceras till att omfatta inköp av korgar, stolpar och
målning av linjer. Stolparna görs demonterbara så att parkeringen kan användas vid större
arrangemang där parkeringsytorna behövs.
Totala kostnaden för en basketplan bör rymmas inom 30 000 kr.
Förslag till beslut:
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
- att tillskjuta 30 kkr för investering i utebasketplan under sommaren 2015. Basketplanen
förläggs till Strandskolans gård alternativt intill parkering vid Överkalix IP.
- att investeringar i multiarena/skatepark utförs enligt planer i budget
- att förslagsställarna inbjuds till samråd om anläggningarnas lokalisering och
utformning”

Arbetsutskottets förslag
- Att investeringar i multiarena/skatepark utförs enligt planer i budget
- Att förslagsställarna inbjuds till samråd om anläggningarnas lokalisering och
utformning
-Anse medborgarförslaget besvarat
Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag 2014-03-21, se Dnr 221-2014
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-28 § 12
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-05-05 § 28
4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-20 § 73
5 Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10 § 88
6 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 74
7Tekniska avdelningens yttrande, 2015-03-05, Se Dnr 221-2014
8Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-16 § 36

Protokollsutdrag till:
-Ville & Tobias Bengtsson
-Kenneth Sköld teknisk chef
-Kommunkansliet
-Inga-Lill Johansson, ekonomikontoret
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Dnr 85-2014

Medborgarförslag-Angående upphandling av kost
Kommunstyrelsen beslutar
-

Inför kommande livsmedelsupphandling avses en översyn av kostpolicyn att
genomföras

-

Anse medborgarförslaget besvarat

Bakgrund
Kommunmedborgaren Daniel Cedering har lämnat in ett medborgarförslag till
kommunfullmäktige 2014-02-24:
” Bakgrund:
I Sverige har vi ett starkt djurskydd och hårda miljökrav, det är bra men det fördyrar
produktionen av livsmedel. Det innebär också att livsmedel som produceras utanför
Sveriges gränser och inte behöver följa svensk lagstiftning kan produceras billigare,
importeras och säljas till ett lägre pris än svensk producerade livsmedel. Exempel på vad
som kan
förekomma är vanvårdade och stympade djur, djuruppfödda med felaktig användning av
hormoner och antibiotika med bl.a. antibiotikaresistens som följd, odling av spannmål med
farliga kemiska bekämpningsmedel osv.
EU-parlamentet har nyligen antagit nya direktiv för offentlig upphandling som bl.a. ger
kommunerna större möjlighet att ställa krav på miljö och kvalitet i upphandlingarna.
Jag föreslår att kommunen ändrar kostpolicyn och beslutar att alla råvaror som används i
kommunens kök skall produceras enligt kraven i svensk miljö-och djurskyddslagstiftning.”
Tekniska avdelning har yttrat sig i ärendet:
Föreligger medborgarförslag från Daniel Cedering, Kalixälvvägen 21, angående upphandling
av kost.
Yttrande
I gällande kostpolicy under rubriken "Upphandling och hantering av livsmedel ska stimulera
miljöriktiga och etiska inköp" är det förtydligat att råvarorna ska vara säsongsanpassade,
fisken miljömärkt och animaliska livsmedel producerade med god djuromsorg.
I vår kravspecifikation vid upphandlingen står tydligt och klart att livsmedel som är
upphandlade i detta avtal skall i alla avseenden följa svenska lagar och förordningar samt
EU-regler och förordningar

Förslag till beslut
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Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
med yttrandet från Tekniska avdelningen är medborgarförslaget besvarat.

Arbetsutskottets förslag
-

Inför kommande livsmedelsupphandling avses en översyn av kostpolicyn att
genomföras

-

Anse medborgarförslaget besvarat

Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag 2014-01-27, se Dnr 85-2014
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-02-24 § 3
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-17 § 17
4 Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-14 § 25
5 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-28 § 19
6 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-20 § 73
7 Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10 § 88
8 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 74
9 Tekniska avdelningens yttrande, 2015-03-05, Se Dnr 85-2014
10 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-16 § 37

Protokollsutdrag till:
-Daniel Cedering
-Jeanette Hademalm kostchef
-Kommunkansliet
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Dnr 380-2014

Medborgarförslag-Hundpark i Överkalix
Kommunstyrelsen beslutar
-

Avslå medborgarförslaget med hänsyn till tekniska avdelningens yttrande

Bakgrund
Kommunmedborgaren Moa Pahikka-Aho har till kommunfullmäktige lämnat in ett
medborgarförslag:
”Jag föreslår att Överkalix kommun öppnar en hundpark.
Hundar är ett av Sveriges vanligaste husdjur och intresset för detta djur är stort även i vår
kommun. Med hjälp av en hundpark kan ägare träna, rasta och ge hundarna möjlighet att
leka fritt utan koppeltvång. En hundpark skulle inte bara gynna de redan boende i
Överkalix kommun utan även besökare skulle få ta del av parken. En hundpark skulle på så
sätt höja attraktionsvärdet i kommunen.
För att så många som möjligt ska ha möjlighet att nyttja parken bör den ha en central
placering. Som förslag lägger vi den tomten mitt emot ICA som utan större insatser kan
göras om till en hundpark alternativt den tomma tomten bredvid campingen som även den
skulle passa.
Förslag på regler för hundpart (taget från Göteborgs stad)
- Din hund ska vara frisk när den besöker hundparken
- Är det andra hundar i hundparkenska du först fråga om det är okej att du släpper in din
egen hund.
- Du släpper din hund lös på eget ansvar
- Släng skräpet i papperskorgen som finns i anslutning till hundparken
- Det är inte tillåtet att använda hundparken för organiserad kursverksamhet som
stänger ute enskilda hundägare.
- Se till att din hund inte stör omgivningen mellan 22.00-07.00 (Tillägg från
hundparksregler i Vasa.
Förslag på storlek: 1500-2000 kvm.
Stakethöjd: minst 1,3 m (rek från projektering.nu)
Jag föreslår att Överkalix kommun ser över möjligheten av att göra en hundpark i Överkalix
kommun.”

Tekniska avdelningen har yttrat sig i ärendet:
” Föreligger medborgarförslag om anläggande av hundpark från Moa Pahikka-Aho,
Storbäcken 77.
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I förslaget skriver Moa Pahikka-Aho att en hundpark skulle gynna boende och besökande i
Överkalix. Parken skulle också höja kommunens attraktionsvärde.
I förslaget finns förslag till både utformning och regler för parken. Förslaget är att parken
anläggs på grönytan mellan Ica och Grelsbyn.
Yttrande
En hundpark av den föreslagna typen kräver med stor sannolikhet en huvudman som sköter
markytor och ser till att regler följs. De som kan vara lämpliga att handha verksamheten
och drift/skötsel borde vara föreningar som har hundar och hundverksamhet som sitt syfte.
Området som föreslås är en öppen gräsyta som klipps och underhålls som parkyta. Under
sommarmarknaden används hela ytan för bilparkeringar.
Uppsättning av stängsel runt området skulle försvåra parkeringsmöjligheterna. Området är
ett av de mest och bäst exponerade områdena i kommunhuvudorten och ett staket ska
därför utformas med stor omsorg så att estetiska värden tas i beaktande, och helst, stärks.
Det är tekniska avdelningens mening att det bör gå att finna andra områden som är mer
lämpliga för verksamheten. Det finns t.ex. gräsytor söder om campingen; i området mellan
älven och ungdomsgården, som kunde lämpa sig för verksamheten.
Kostnaden för staketet runt området bedöms bli ca 30 000 kr, och den årliga
driftskostnaden (underhåll, renhållning, städning, gräsklippning mm) bedöms bli ca 10 000
kr.”

Arbetsutskottets förslag
-

Avslå medborgarförslaget med hänsyn till tekniska avdelningens yttrande

Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag, 2014-05-30, se Dnr 380-2014
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-23 § 30
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-08-18 § 59
4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-20 § 73
5 Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10 § 88
6 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 74
7 Tekniska avdelningens yttrande, 2015-03-05, Se Dnr 380-2014
8 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-16 § 38
Protokollsutdrag till:
-Moa Pahikka Aho
-Kenneth Sköld teknisk chef
-Kommunkansliet
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Dnr 618-2014

Medborgarförslag-Lekpark i blåskoleparken
Kommunstyrelsen beslutar
-

Återremittera ärendet till tekniska avdelningen för utredning

Bakgrund
Kommunmedborgaren Alma Isaksson har lämnat in ett medborgarförslag:
”Jag vill att ni ska göra om Blåskoleparken till en lekpark”.
Tekniska avdelningen har yttrandet sig i ärendet:
” Föreligger medborgarförslag från Alma Isaksson, Hedensbyn 212, där hon föreslår
att kommunen anlägger lekpark i Blåskoleparken.
Bakgrund
Kommunen har fem stycken lekparker inom Tallvik/brännaområdet.
Antalet lekparker och den totala mängden lekutrustning är stort i förhållande till antalet
barn i kommunen/området.
Kostnaderna för drift, underhåll och årliga besiktigningar av lekparker är förhållandevis
höga, och en utökning av antalet parker skulle få betydande påverkan på en redan nu låg
budget. Även anläggande av nya lekparker är förenad med höga kostnader, den lilla park
som gjordes på Bladviken 2014 kostade ca 60 000 kr.
Alla medborgare har alltid tillträde till samtliga lekparker i kommunens ägo. Undantag är
lekutrustning inne på badområdet vid campingen, där det, under sommaren, fordras
entréavgift för att komma in.
Förslag till beslut:
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att
avslå medborgaförslaget. ”

Ledamot Kristina Olofsson (v) yrkar på att medborgarförslaget utreds ytterligare,
med motivering bl.a att man utformar en vinterlekpark i dialog med
förslagsställaren
Arbetsutskottets förslag
-

Avslå medborgarförslaget med hänsyn till tekniska avdelningens yttrande

Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag 2014-10-09, se Dnr 618-2014
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 65
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-12-08 § 105
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4 Tekniska avdelningens yttrande, 2015-03-05, Se Dnr 618-2014
5 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-16 § 40
Protokollsutdrag till:
-Alma Isaksson
-Kenneth Sköld teknisk chef
-Kommunkansliet
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Dnr 534-2014

Medborgarförslag-Utsmyckning av det nya torget
Kommunstyrelsen beslutar
-

Anse medborgarförslaget besvarat

-

Översända ärendet till budgetberedningen

Bakgrund
Kommunmedborgaren Eskil Lundgren har lämnat in ett medborgarförslag:
”Föreslår att klocka och temperaturmätare uppsättes, på lämpligt stativ väl synlig
från gatan”
Tekniska avdelningen har yttrat sig i ärendet
”Föreligger medborgarförslag från Eskil Lundgren Rönnvägen 4 om att sätta upp en
klocka och temperaturmätare på nya Torget. Motionären föreslår att anordningen
monteras väl synlig från Storgatan.
Yttrande
Tekniska avdelningen har i sina förarbeten till utformning av Torget haft med att
sätta upp en storbildsskärm där kommunens alla verksamheter och företag kan ha
möjlighet att föra ut aktuell information till medborgaran. En sådan skärm skulle,
uppsatt på rätt ställe, vara ett sätt att snabbt få ut information till de medborgare
som rör sig på Storgatan och Torget.
En enkelsidig skärm som kan lösas från storgatan och hela torget kostar ca 110 000
kr. En dubbelsidig kostar närmare 180 000 kr. Till priset kommer schakt och
uppställningskostnader.”
Arbetsutskottets förslag
-

Anse medborgarförslaget besvarat

-

Översända ärendet till budgetberedningen

Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag, 2014-08-22, se Dnr 534-2014
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-09-29 § 49
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-20 §76
4 Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10 § 88
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6 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 74
7 Tekniska avdelningens yttrande, 2015-03-09, se Dnr 534-2014
8 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-16 § 42
Protokollsutdrag till:
-Eskil Lundgren
-Kenneth Sköld teknisk chef
-Kommunkansliet
-Inga-Lill Johansson ekonomichef
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Dnr 389-2014

Medborgarförslag Äldre och barn får komma med synpunkter gällande torget
samt att en springbrunn anläggs
Kommunstyrelsen beslutar
-

Översända ärendet till budgetberedningen

-

Anse medborgarförslaget besvarat

Bakgrund
Kommunmedborgaren Tord Henriksson har till kommunfullmäktige lämnat in ett
medborgarförslag:
”Det är med glädje Jag ser att Överkalix kommun i sin investeringsbudget för 20142016 har för avsikt att göra om parkeringsplats till ett ”Torg” värd namnet ”Torg” Jag
har under många år noterat att parkeringen utanför förvaltningsbyggnaden också
använts som ”avskrädesplats” för flaskor, burkar, papper, fimpar, tomma påsar mm.
Det har inte varit en inbjudande syn att varje morgon mötas av denna nedskräpning
på väg till mitt arbete. Jag kan även av de svarta bromsspåren att döma, dra
slutstatsen av viss buskörning på parkeringsplatsen, också det med negativ
inverkan.
Därför är det nu viktigt att lyfter frågan angående vår yttre miljö. Den första
anblicken som en gäst möts av är av stor betydelse. Är det vackert och snyggt
förmedlas denna bild vidare.
-

-

Mitt förslag är:
Att man från kommunens sida låter PRO och barnen vara med och påverka
utformningen och konstruktionen av torget, då många beslut skall utifrån ett
barn/äldre perspektiv. Kanske de kan komma med ytterligare fina och kloka förslag.
Att en springbrunn med vårt unika vatten bör finnas på plats. Folk som besöker
torget skall kunna dricka och uppleva vårt goda vatten.”
Tekniska avdelningen har yttrat sig i ärendet:
Föreligger medborgarförslag från Tord Henriksson, Lansjärv, angående att ge äldre
och barn möjligheten att komma med synpunkter på utformning av torget.
Vidare föreslås att man anordnar en springbrunn där befolkningen ges möjlighet att
dricka vårt goda kranvatten.
Yttrande
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Tekniska avdelningen har tolkat förslaget som att det bör hållas en medborgardialog där
man ser på olika alternativ och kan komma med förslag till utformning och utsmyckning av
Torget. Vidare har Tord Henriksson föreslagit att det på Torget installeras en dricksfontän,
där man kan dricka direkt eller fylla på den medhavda vattenflaskan.

En dricksvattenfontän skulle med stor sannolikhet bli både attraktiv och uppskattad
bland medborgare och besökande. Tekniska avdelningen ser också möjligheter att
marknadsföra vårt prisbelönta vatten under den tidigare använda
parollen ”Vattenriket – Överkalix”, är både dricksvatten och våra miljöer med
mängder av sjöar och långa farbara älvar framhålls.
Kostnaden för en ”vandalsäker” dricksfontän (med vintertömning) inklusive
montering är ca 60 000 kr.
Förslag till beslut
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
- tekniska avdelningen uppdras komma med förslag/underlag för utformning av
torget med sittmöbler och utsmyckning
Arbetsutskottets förslag
-

Översända ärendet till budgetberedningen

-

Anse medborgarförslaget besvarat

Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag, 2014-06-04, se Dnr 389-2014
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-23 § 30
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-08-18 § 61
4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-20 § 73
5 Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10 § 88
6 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 74
7 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-16 § 42

Protokollsutdrag till:
-Tord Henriksson
-Kenneth Sköld teknisk chef
-Kommunkansliet
-Inga-Lill Johansson ekonomichef
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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 2015 och 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 Leif
Nilsson(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 2015 och framåt.
Grundarvode per parti 10000kr
Arvode per mandat 12.5% av ett prisbasbelopp per mandat. Prisbasbeloppet för 2015
är 44500 kr
12,5% av detta utgör 5563 kronor/mandat
Socialdemokraterna:
Grundbidrag 10000 kr
13 mandat a 5563 kr=72319 kr
Summa 82319 kronor/år
Vänsterpartiet
Grundbidrag 10000 kr
7 mandat a 5563kr=38941 kr
Summa 48941 kronor/å r
Centerpartiet
Grundbidrag 10000 kr
7 mandat a 5563 kr= 38941 kr
Summa 48941 kronor/å r
Moderaterna
Grundbidrag 10000 kr
2 mandat a 5563 kr=l l126 kr
Summa 21126 kronor/år
Miljöpartiet
Grundbidrag 10000 kr
1 mandat a 5563=5563 kr
Summa 15563 kronor/år
Kommunens kostnad för partistöd 2015 är: 216 890kronor. Besparing för kommunen
mot
nuvarande system är ca 116000 kronor. ”
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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:
”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.”
--------Kommunfullmäktige 20150223 § 8 beslutade att åtterremittera ärendet genom en
minoritetsåterremiss, ledamot Mikael Larsson(v) vidhåller eget lagt förslag samt
lämnar följande yttrande:
” Redovisning av kostnader för ordförandeträffarna som Överkalix Framtid har
återupptagit denna mandatperiod.
Deltar på dessa träffar gör ordförande och vice ordförande i ks, Soc, Bun och Pu.
Ordföringarna i Stiftelsen Överkalixbostäder samt Överkalix Värmeverk och
ordförande i arbetsmiljögruppen. Totalt 11 personer.
Kostnaden för varje möte om alla är närvarande (vilket händer väldigt sällan)är
Ca 6211 kronor med semester och pension inräknat .
Vi beräknar att ha 1 möte i månaden och det torde då bli ca 10 möten per år vilket
innebär en årlig kostnad på ca 62000:-.
Den besparing vi gör med förändringen av partistödet och att vi åter upptar
ordförandeträffarna blir minst54000kr/år .”
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 av bifall av eget lagt
förslag om ändringar i det lokala partistödet.
2) Ledamot Anne Jakobssons (s) yrkande om bifall till socialdemokraternas förslag
förändringar i det lokala partistödet.
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v) ställer proposition på förslagen
genom handuppräckning. Ja röstar de som röstar till förmån för kommunstyrelsens
ordförande Mikael Larssons (v) förslag och Nej röstar de som röstar till förmån för
ledamot Anne Jakobssons (s) förslag. Omröstningen utfaller med 5 ja-röstar samt 4
Nej- röster. Kommunstyrelsens ordförande finner att kommunstyrelsen föreslå
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kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunstyrelsens ordförande Mikael
Larssons (v) förslag om ändringar i partistöd.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 13 april 2015

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 arbetsutskotts protokoll 2015-01-26 §
5.Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-05 § 32
6.Socialdemokraterna-återremiss, 2015-02-24, se Dnr 801-2014
7.Voteringsprotokoll, 2015-02-24, se Dnr 801-2014
8.Kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-23 § 8
9.Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-16 § 46
10. Yttrande angående återremiss, 2015-04-13, se Dnr 801-2014
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Dnr 242-2015

Anbud/Ändring entreprenad ”Sporthall/Bibliotek" och "Ny luftbehandling
Brännagården"
Kommunstyrelsen beslutar
- Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta i ärendet
Bakgrund
Kenneth Sköld Teknisk Chef har lämnat en skrivelse till kommunstyrelsen :
Överkalix kommun har avbrutit upphandling av reparationsarbeten i kommunens
bibliotek/sporthall med anledning av att de offererade kostnaderna översteg budget.
Det har också visat sig att det inte finns tillräcklig finansiering i projekt 040 för att
genomföra ventilationsbytet i Brännagården.
Totalt omfattar de två investeringsobjekten 4 350 kkr varav 3 900 kkr härrör sig till
Bibliotek/Sporthall.
Bibliotek/Sporthall
Den största ingående komponenten i entreprenaden var luftbehandlingsanläggningen.
Anläggningen är uppförd samtidigt med byggnaden, dvs 1974, och har nu i det närmaste
nått sin tekniska livslängd och den ekonomiska livslängden är redan passerad. Aggregatet
är placerat på kallvind vilket medför svårigheter för service och tillsyn. Utrymmet endast
nås via stege.
Kostnaderna för att hålla anläggningen i sådant skick att den kan producera luft enligt
bestämmelserna, kommer härefter att bli höga. I princip måste alla rörliga delar, motorer,
värmeväxlare och spjäll bytas ut. Eftervärmare är, ur energiförbruknings aspekt,
felplacerade.
Det luftbehandlingsaggregat som föreskrevs i förfrågan skulle placeras i bottenvåning och
får värmeväxlare med hög verkningsgrad och effektiva eftervärmningselemen. Man får
bättre möjligheter att styra luftflöden och temperaturer efter hur varje lokal används.
Möjlighet att fjärrövervaka och styra anläggningen är ett mervärde för både ekonomi och
driftssäkerhet. Med detta får man också effekterna att tillsyn och service förenklas och blir
billigare. Drifts- och underhållskostnaderna minskar så att man beräknar att ha tillbaka
investerade medel på ca 60 månader. Investeringen skulle därför vara lönsam på både kort
och lång sikt, då livslängden på aggregatet är åtminstone 25 år. Kostnaden för utbyte av
anläggningen vid bibliotek/sporthall uppgår till ca 1,6 miljoner in klusive bygg, el och vs.
Brännagården
Brännagården har idag tre stycken till/frånluftsaggregat (TFX), ett stort tillufts- och ett stort
frånluftsaggregat för köket ett ganska stort frånluftsaggregat från bassängen samt ett större
antal frånluftsaggregat från Centrats 24 lägenheter. Eftersom samtliga aggregat är av äldre
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årgång (60 och 70-tal) är återvinningen på TFX mycket låg och alla frånluftsaggregatena
blåser 23 gradig rumsluft rakt ut i naturen. Av detta kan man förstå att driftsekonomin är
dålig.
Med modern teknik kan värmen från frånluften, i beredningsköket återvinnas. Enbart att
byta de två befintliga till- och frånluftsaggregaten för köket minskar de årliga kostnaderna
med 70 – 110 tusen kronor. Ny luftbehandling för varmbadet bedöms ge besparing om ca 140
tusen kronor årligen.
Därtill kommer vinsterna av att få effektiv och moderna TFX aggregat för Moss, Ljung och
Centrats bottenvåning, samt att samtliga lägenheter i Centrat skulle få märkbart bättre luft.
För Centrats lägenheter innebär den nya ventilationen att återvinningsgraden ökar 0 % till
ca 80 %. Kostnaderna för att byta hela den nu föreslagna ventilationsanläggningen uppgår
till ca 1,6 miljoner. Till detta kommer en del byggnads- och återställnings-arbeten.
Förslag
Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att:
- omfördela medel inom investeringsbudgeten 2015 så att alla medel inom investerings
projekten 027 (Bibliotek/sporthall) och 040 (Brännagården) används gemensamt för
dels energiåtgärder inom båda projekten och dels för återställning/reparation av
omklädningsrum/duschrum i sporthallen.
- uppdra Tekniska avdelningen upphandla och utföra investering i luftbehandling för
bibliotek/sporthall och Brännagården inklusive bygg, el och vs, samt i samma
entreprenad utföra reparationsarbeten i sporthallens omklädning, duschrum och
bastu.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-16 § 48
2. Tekniska avdelningens skrivelse, 2015-04-13, se Dnr 242-2015
Protokollsutdrag till:
-Kenneth Sköld teknisk chef
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Dnr 87-2015

Förslag till driftsavtal/arrendeavtal avseende Bränna Camping
Kommunstyrelsen beslutar
- Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta i ärendet
Bakgrund
Kenneth Sköld, teknisk chef har till kommunstyrelsen diskuterat förslag till
driftsavtal/arrendeavtal avseende Bränna Camping:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Uppdra till Kenneth Sköld teknisk chef att arbeta vidare med
förfrågningsunderlag avseende driftsavtal Bränna Camping

-

Ärendet rubriceras åter till kommunstyrelsens sammanträde 13 april 2015

Beslutsunderlag
1 Utredning Bränna camping, 2015-01-26, se Dnr 87-2015
2Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-26 § 4
3Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-16 § 44
4Tekniska avdelningen, 2015-04-13, se Dnr 87-2015

Protokollsutdrag till:
-Kenneth Sköld, teknisk chef
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Dnr 733-2014

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

Ärendet rubriceras åter till ett extra kommunstyrels sammanträde 27 april 2015
kl 09.00

-

Uppdra till Birgitta Larsson att förhandla med Vasa Vind AB angående
avsiktsförklaring

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”
Birgitta Larsson, näringslivschef har lämnat in skrivelse till kommunstyrelsen:
”Enligt Överkalix kommuns översiktsplan ser kommunen positivt på en satsning på
alternativa energikällor. Vindkraften ses som ett alternativ som kan generera arbetstillfällen
såväl som ett steg i ett minskat beroende av fossila bränslen.
Kommunen anser inte att etablering av vindkraftverk ska ses som ett miljöproblem. Dock
bör eventuella etableringar föregås av noggranna studier av den påverkan som kan bli på
bebyggelseområden, på det rörliga friluftslivet samt på de areella näringarna.
I Överkalix kommuns näringslivsstrategi pekas energi och miljöteknik ut som ett av
kommunens profilområden. För att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi anses
insatser som riktas mot främjandet av produktion och distribution av förnybar energi och
energiråvara ha hög prioritet.
Kommunen beviljades projektbidrag till projektet Förstudie Bioenergikombinat, fas 1
och fas 2, under åren 2006-2010. I förstudien inventerades energipotentialen i kommunen
bland annat genomfördes en preliminär översiktlig vindkartering samt utvärdering och val
av område med bra vindstyrka.
I november 2014 inlämnade Vasa Vind AB en ansökan om att få uppföra och driva en
vindkraftpark till Länsstyrelsen i Norrbottens län. Länsstyrelsen har skickat ansökan om
tillstånd på remiss till Överkalix kommun för tillstyrkan alternativt ej tillstyrkan till
vindkraftparken.
Vasa Vind AB har mellan 2011-2014 genomfört undersökningar samt haft samråd med bland
annat Försvaret, markägare, allmänheten, Ängeså och Gällivare samebyar, jaktlag och
Trafikverket.
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Ärendets beredning
Näringslivskontoret har i sitt uppdrag utgått från Överkalix kommuns översiktplan och
näringslivsstrategi samt det presentationsunderlag som Vasa Vind AB delgivit Överkalix
kommun.
Vasa Vind AB har träffat Överkalix kommun i november 2014. Näringslivskontoret fick i
uppdrag att ta fram ett förslag hur vindkraften kan komma till lokal nytta och bidra till en
hållbar utveckling. Detta har resulterat i ett förslag på avsiktsförklaring gällande
bygdemedel, se bilaga 1.
Den 25 mars 2015 har näringslivsutskottet (KSau) Överkalix kommun hållit ett
informationsmöte för allmänheten tillsammans med Vasa Vind AB. Efter informationen
om vindkraftprojektet fördes runda bords-diskussioner för att lyssna av allmänhetens syn
på fördelar och nackdelar med en vindkraftpark samt vilka förväntningar allmänheten har
på en kommande etablering, se beslutsunderlag.
Slutsatser
Utifrån Överkalix kommuns översiktsplan och näringslivsstrategi ser kommunen positivt på
en satsning på alternativa energikällor. En vindkraftsetablering kan generera såväl fler
arbetstillfällen som vara ett steg i ett minskat beroende av fossila bränslen.
Under informationsmötet 25 mars 2015 framkom vilka förväntningar allmänheten har på en
etablering av en vindkraftpark. Bland annat är förväntningarna att det ska bidra till fler
arbetstillfällen, att kommunen kan få medel till bygdeutveckling och att en etablering
skapar framtidstro. Några av de nackdelar som allmänheten lyfte fram är att en
vindkraftpark påverkar landskapsbild, natur och vattendrag negativt samt att rennäringen
påverkas negativt.
Sammantaget är bedömningen att Överkalix kommun är positiv till en vindkraftetablering.




Beslutspunkter
Näringslivskontoret rekommenderar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
Lämna ett positivt remissvar till Länsstyrelsen i Norrbottens län angående uppförandet av
en vindkraftpark på Hällberget Överkalix
Anta förslaget till avsiktsförklaring om bygdemedel mellan Vasa Vind AB och 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
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-

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

Beslutsunderlag
1. Skrivelse Länsstyrelsen i Norrbottens län, 2014-12-01, se Dnr 733-2014
2. Kommunstyrelsens protokoll 2015-01-12 § 12

Protokollsutdrag till:
-Birgitta Larsson, näringslivschef
-Jonathan Kjellin, miljöinspektör
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Dnr 639-2014

Extra val till KHPR mandatperioden 2014-2018
Kommunstyrelsen beslutar
-

Utse Leila Öhman Tallviksvägen 2 95632 Överkalix till ersättare för Synskadades
Riksförbund (SRF) i KHPR:s styrelse mandatperioden 2014-2018

Bakgrund
Kommunala handikapp- och pensionärsrådet 2015-02-25 § 68 föreslår
kommunstyrelsen besluta om att göra ett tillägg till kommunala handikapp- och
pensionärsrådet med val av Leila Öhman som ersättare för Synskadades
Riksförbund (SRF) under mandatperioden 2014-2018

Beslutsunderlag
1. Sammanträdesprotokoll kommunala handikapp- och pensionärsrådet 2015-02-25
§ 68

Protokollsutdrag till:
-KHPR
-SRF
-Leila Öhman
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Dnr 277-2015

Årsredovisning 2014
Kommunstyrelsens förslag
-

Anta årsredovisning 2014 enligt bilaga

-

Använda 3,4 mkr från resultatutjämningsreserven för att reglerar del av
underskottet på 7 mkr

-

Åberopa så kallade synnerliga skäl för jämförelsestörande kostnad, 3,6 mkr, och
till följd av detta inte ställa krav på att underskottet ska återställas inom en
treårsperiod

Bakgrund
Inga-Lill Johansson, ekonomichef medverkar och föredrar årsredovisning 2014, se
Dnr 277-2015

Beslutsunderlag
1. Årsredovisning 2014, 2015-04-13, se Dnr 277-2015
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Dnr 277-2015

Använda resultatutjämningsreserven (RUR)
Kommunstyrelsens förslag
- Använda 3,4 mkr från resultatutjämningsreserven för att reglera del av underskott
i bokslutet

Bakgrund
Med hänsyn till bokslut 2014 samt årsredovisning 2014 föreslår ekonomikontoret:
- Använda 3,4 mkr från resultatutjämningsreserven för att reglera del av underskott
i bokslutet

Beslutsunderlag
1. Årsredovisning 2014, 2015-04-13, se Dnr 277-2015
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Dnr 263-2015

Kommunala avgifter (hemsjukvård)
Kommunstyrelsens förslag
-

Att ta ut en avgift på 250 kronor per besök av distriktssköterska, sjuksköterska,
arbetsterapeut och sjukgymnast

-

Att ta ut en avgift på 250 kronor när arbetsterapeut eller sjukgymnast åker för att
hämta igen utlånade hjälpmedel

-

Att avgiftsbefrielse för personer som är 85 år och äldre

-

Att de nya avgifterna ska gälla från och med 1 maj 2015

Bakgrund
Socialnämnden 2015-03-18 § 29 har lämnat in förslag till beslut till
kommunfullmäktige:
”Kommunförbundet Norrbotten har tagit fram förslag till beslut om kommunala
avgifter inom den kommunaliserade hälso- och sjukvården i ordinärt boende.
Kommunförbundet föreslår kommunerna att höja avgiften till 200 kr.
Hjälpmedel finns inte alltid tillbaka efter användning och därför har enhetschef
Sofia Bengtsson föreslagit att socialnämnden tar ut en avgift på 250 kronor även när
personalen hämtar tillbaka hjälpmedel i hemmen.
Socialnämndens beslutar:
-

Ta ut en avgift på 250 kronor per besök av distriktssköterska, sjuksköterska,
arbetsterapeut och sjukgymnast
- Ta ut en avgift på 250 kronor när arbetsterapeut eller sjukgymnast åker för att
hämta igen utlånade hjälpmedel
- Avgiftsbefrielse för personer som är 85 år och äldre
- De nya avgifterna ska gälla från och med 1 maj 2015.”
Beslutsunderlag
1. Kommunförbundet Norrbottens sammanträdesprotokoll 2014-02-04 § 91
2. Sammanträdesprotokoll socialnämndens arbetsutskott 2015-02-08
3. Sammanträdesprotokoll socialnämnden 2015-03-18 § 29
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Dnr 278-2015

Avgifter Bränna Camping 2015
Kommunstyrelsens förslag
-

Anta samma avgifter för Bränna Camping år 2015 som för år 2014 i enlighet med
kommunfullmäktige 2014-04-28 § 27 beslut

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2014-04-29 § 27 att anta följande avgifter för Bränna
camping år 2014:
”Stugor 4-bädds med wc
550 :Lägenheter 6-bädds med
wc och dusch
975 :Husvagnsplatser med el
195:Långtidsboende erbjudande
få 7:e natten gratis.”

700:1250 :250 :-

Badavgifter föreslås vara oförändrade.
Överkalix IF föreslår enligt tekniska avdelningen oförändrade avgifter för år 2015.
Beslutsunderlag
1. Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 2014-04-28 § 27
2. Tekniska avdelningen, 2015-04-15, se Dnr 278-2015
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Dnr 268-2015

Delegation för beslut om serveringstillstånd (River After AB)
Kommunstyrelsen beslutar
-

Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om
serveringstillstånd för River After AB

Bakgrund
Erik Nilsson, alkoholhandläggare har lämnat in skrivelse till kommunstyrelsen:
”Riverrafter AB kommer via Bengt Karlsson att lämna in en ansökan om
serveringstillstånd för Midsummer Meet under midsommarhelgen.
Ansökan kommer inte att kunna handläggas innan kommunstyrelsens möte den 13
april. Sökanden önskar besked om tillståndet innan KS mötet i juni som blir för nära
arrangemanget.
Därför önskar jag att kommunstyrelsen prövar om en delegation kan ges till
kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om det aktuella serveringstillståndet.”

Beslutsunderlag
1. Alkoholhandläggare, 2015-03-31, se Dnr 268-2015

Protokollsutdrag till:
-Erik Nilsson, alkoholhandläggare
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Dnr 623-2014

Delegation för beslut om serveringstillstånd (Grand Arctic Hotel)
Kommunstyrelsen beslutar

-

Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om
serveringstillstånd för Grand Arctic Hotel

Bakgrund
Erik Nilsson, alkoholhandläggare har lämnat in skrivelse till kommunstyrelsen:
” Grand Arctic Hotel har ansökt om serveringstillstånd via GA Management AB på
ytterområde på fram- och baksidan av hotellet, dnr 623-2014.
Yttrande om ansökan hinner inte tas av socialnämnden innan kommunstyrelsens
möte den 13 april. Det vore önskvärt att kunna besluta i ärendet innan
sommarsäsongen börjar. Därför önskar jag att kommunstyrelsen prövar om en
delegation kan ges till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om det aktuella
serveringstillståndet.”

Beslutsunderlag
1. Alkoholhandläggare, 2015-03-31, se Dnr 623-2014

Protokollsutdrag till:
-Erik Nilsson, alkoholhandläggare
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Dnr 279-2015

Besökslandet -projektansökan
Kommunstyrelsen beslutar
-

Att medfinansiera projekt Besökslandet – Överkalixmodellen del 2 enligt förslag
i bifogad projektansökan

Ledamot Leif Nilsson (s) reserverar sig till förmån för eget lagt förslag se bilaga 5
Bakgrund
Överkalix kommun har medfinansierat projekt Besökslandet – Överkalixmodellen, del 1.
Projektet startade 2014.01.15 och är finansierat till och med 2015.06.30. Projektet ägs av
Överkalix Utveckling AB (ÖUAB).
Syftet med projektet är stärkt lokal attraktionskraft genom att utveckla och implementera
en ny processmodell för Överkalix genom att stärka enskilda företag, näringslivsbolag,
kommuntjänstemän, politiker, branschorganisationer, föreningar såväl som regionala
organisationer i deras arbete mot ett gemensamt mål och en gemensam strategi.
Projektet arbetar med den lokala näringslivs- och företagsutvecklingen samt samarbetar
både med lokala och regionala samverkansorganisationer som exempelvis Heart of Lapland,
Swedish Lapland och Invest in Norrbotten.
I ledningsgruppen för projektet sitter styrelseordförande i ÖUAB, projektledaren samt
kommunchef, Överkalix kommun och näringslivschef, Överkalix kommun.
Utifrån de lokala förutsättningarna och genomförda aktiviteterna har projektet identifierat
hinder och möjligheter för samarbete och utveckling. Baserat på detta har projektet en idé
till en ny processmodell som bedöms vara långsiktigt hållbar i arbetet att stärka den lokala
attraktiviteten för Överkalix.
Nu vill ÖUAB genomföra del 2 av projektet under perioden 2015.07.01 -2018-06.30 och söker
därför medfinansiering för Besökslandet – Överkalixmodellen, del 2.

Ärendets beredning
Näringslivskontoret har utgått från Överkalix kommuns näringslivsstrategi i sin beredning
av ärendet. Näringslivsstrategin pekar ut besöks- och kulturella näringar som ett av
kommunens profilområden och där det finns förutsättningar för tillväxt.

Slutsatser
Utifrån Överkalix kommuns näringslivsstrategi ser kommunen positivt på insatser som
stödjer kvalitets-, marknads- och produktutveckling, samt samarbeten mellan företag.
Projekt Besökslandet – Överkalixmodellen ligger i linje med kommunens
näringslivsstrategi.
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Resultaten från projektets del 1 visar på behovet av en ny processmodell genom att utveckla
nya metoder och arbetssätt för lokal utveckling som bättre nyttjar resurser och
kompetenser i Överkalix och regionen.

Beslutspunkter


Utifrån projektresultat samt identifierade behov rekommenderar näringslivskontoret att
kommunstyrelsen beslutar:
Att medfinansiera projekt Besökslandet – Överkalixmodellen del 2 enligt förslag i bifogad
projektansökan, se bilaga 1.

------Kommunstyrelsens ordförande (v) Mikael Larsson yrka bifall till projektansökan
besökslandet. Ledamot Leif Nilsson (s) yrkar avslag till projektansökan enligt bilaga
5
Efter avslutad överläggning finner kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v)
att det finns 2 förslag till beslut:
1) Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larssons (v) yrkande av bifall till
projektansökan.
2) Ledamot Leif Nilsson (s) yrkande avslag till projektansökan.
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 bifall till
projektansökan-Besökslandet.

Beslutsunderlag
1. Projektansökan-besökslandet 2015-04-13, se Dnr 279-2015
2. Reservation, 2015-04-14, se Dnr 279-2015

Protokollsutdrag till :
-Länsstyrelsen i Norrbottens län/Tillväxtverket
-Birgitta Larsson, näringslivschef
-Besökslandet
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Dnr 171-2015

Ansökan om utökad serveringstid gällande befintligt permanent
serveringstillstånd för servering till allmänheten på uteservering årligen mellan
1 maj och 31 augusti
Kommunstyrelsen beslutar
-

Att bevilja förändring av serveringstid för Sang´s Thai Market och Restaurang på
uteserveringen från 11.00 – 23.00 till 11.00 – 00.30. Förändringen gäller för
befintligt permanent serveringstillstånd för uteserveringen, dnr 67-2013.
Tillståndet gäller som tidigare för servering av starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker.
Kortare serveringstid än ansökt beroende på polismyndighetens yttrande.

-

Att vid publikdragande tillställningar, exempelvis livemusik, ska två (2) av
polismyndighetes förordnade ordningsvakter tjänstgöra från kl. 21.00 till dess att
restaurangen tömts. I övrigt ansvarar restaurangen för att bedöma när behov av
ordningsvakter finns

-

Att söndag till torsdag ska utserveringen vara fri från oönskade ljud, ingen
musik tillåts dessa dagar efter 23.00

-

Att Folkhälsomyndigheten (FoHMFS) och Naturvårdsverket riktlinjer för
ljudnivå följs.
 Maximal ljudnivå: Ekvivalent ljudnivå vid publikplats l00dBA
fram till kl. 23 fredag, lördag och dag före helg.
 Maximal ljudnivå vid bostadsfasader (ljud från gäster samt
eventuell musik) får inte överskrida 55dBA ekvivalent vid
bostadsfasaden efter kl. 23.00.”

Bakgrund
Björn & Sang´s Thai Market och Restaurang AB har lämnat in ansökan om utökad
serveringstid gällande befintligt permanent serveringstillstånd för servering till
allmänheten på uteservering årligen mellan 1 maj och 31 augusti, Erik Nilsson
alkoholhandläggare har yttrat sig i ärendet:
”Ansökan
Ansökan avser utökad serveringstid gällande befintligt permanent serveringstillstånd för
servering starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på uteservering
årligen mellan 1 maj och 31 augusti. I det nuvarande tillståndet har sökanden serveringstid
mellan 11.00 - 23.00 på uteserveringen, nu ansöks om serveringstid mellan 11.00 - 01.00.
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Aktuella förhållanden
Sang´s Thai Market och Restaurang bedriver sedan våren 2012 restaurangverksamhet i
Överkalix med serveringstillstånd för att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker i restaurangen (Dnr 166-2012). På uteserveringen gäller tillståndet servering
starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten (Dnr 67-2013)
Alkohollagens krav
Lämplighet enligt krav i Alkohollagen 8 kap 12 §
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 samt att verksamheten kommer att drivas i enighet med de
krav som ställs upp i alkohollagen.
Vid handläggning av denna ansökan har registerutdrag inhämtas från Skattemyndigheten
och Kronofogden, där framkommer inget som talar emot sökandens lämplighet.
Polismyndighetens registerkontroll visar att innehavarna inte förekommer där.

–

–

–
–

–

Kunskap i alkohollagen
Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har kunskap om
alkohollagen, alkohollagen 8 kap 12 §.
Kunskapsprov har vid den tidigare ansökan (Dnr 166-2012) avlagts med godkänt resultat av
Björn Nilsson. I april 2013 har Björn även genomfört utbildningen ”Ansvarsfull
alkoholservering”.
Serveringsutrymme
Enligt alkohollagen 8 kap. 14 § ska serveringstillstånd omfatta ett visst avgränsat utrymme
som disponeras av tillståndshavaren.
Sang´s Thai Market och Restaurang har genom ett avtal med Överkalix kommun rätt att
nyttja området där uteserveringen är belägen.
Mat och utrustning
Alkohollagen 8 kap. 15 § anger att stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får
medges endast om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringsstället samt
tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat.
Sang´s Thai Market och Restaurang har ett eget kök i restaurangen.
Till ansökan inlämnad meny uppfyller kraven på ett varierat utbud.
Brandsäkerhetssynpunkt
Alkohollagen 8 kap. 16 §. Lokaler som används för servering till allmänheten eller för
servering till slutna sällskap av den som har stadigvarande serveringstillstånd ska vara
lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt.
Överkalix Räddningstjänst har gått igenom ansökan och ser inga hinder i att Sang’s Thai
Market och Restaurang beviljas ändrade serveringstider på angivet område. Förutsatt att:
utryckningsfordon har tillträde till tillfartsvägar och räddningsvägar inom angivet område.
Alkoholpolitiska olägenheter
Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan
befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för
människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i lagen är
uppfyllda, alkohollagen 8 kap. 17 §.
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–
–

–
–

–
–

–
–

–

I handläggningen av denna ansökan har remissförfrågningar skickats till Polismyndigheten,
Bygg- och miljönämnden och Socialnämnden för att kunna ta ställning till riskerna för
olägenheter. Polismyndighetens yttrande gör gällande att:
Polismyndigheten har ingen erinran mot sökandens lämplighet eller utskänkningsställets
lokalisering ur ordningssynpunkt.
Vid publikdragande tillställningar, exempelvis livemusik, förordar Polismyndigheten att två
(2) av myndighetens förordnade ordningsvakter tjänstgör från kl. 21.00 till dess att
restaurangen tömts. I övrigt finner de inget behov av ordningsvakter.
Att alkoholserveringen skall vara avslutad kl. 00.30.
Serveringsansvarig skall finnas på plats och ha uppsikt över alkoholserveringen under
serveringstiden.
Bygg- och miljönämnden föreslår att serveringstiden kan utökas till kl. 01.00. Tillstyrkande
görs under följande förutsättningar:
Söndag till torsdag ska utserveringen vara fri från oönskade ljud, ingen musik tillåts dessa
dagar efter 23.00
Ljudnivåer under tillställningen ska anpassas så att riktvärden framtagna av
Folkhälsomyndigheten (FoHMFS) och Naturvårdsverket (övergångsvägledning baserad på
RR 78:5) beaktas;
Maximal ljudnivå: Ekvivalent ljudnivå vid publikplats l00dBA fram till kl 23 fredag, lördag
och dag före helg.
Maximal ljudnivå vid bostadsfasader (ljud från gäster samt ev musik) får inte överskrida
55dBA ekvivalent vid bostadsfasaden efter kl 23.
Socialnämnden har inget att erinra.
Serveringstider
Kommunen beslutar under vilka tider alkoholdrycker får serveras, alkohollagen 8 kap. 19 §.
Vid bestämmande av tiden för servering kan tiden begränsas med stöd av 17 §, ovan.
Sökanden har sökt utökad serveringstid från 11.00 – 23.00 till 11.00 – 01.00
Begärda remissyttranden gör gällande att serveringstillstånd kan beviljas fram till 00.30 då
polisen i sitt yttrande förordar att alkoholserveringen ska vara avslutad.
Enligt bygg och miljönämndens yttrande bör det vara förenat krav på ljudnivå på
uteserveringen.
Serveringsanvarig personal
I alkohollagen 8 kap. 18 § anges att tillståndshavaren eller av denne utsedd
serveringsansvarig person ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på
serveringsstället under hela serveringstiden.
Sang´s Thai Market och Restaurang har lämnar in en anmälan om serveringsansvariga.
Förslag till beslut
I ansökan gällande utökad serveringstid för servering starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten på uteservering årligen mellan 1 maj och 31 augusti finns en
del remissynpunkter att ta hänsyn till.
I remissyttrandena framkommer att begränsning i serveringstiden bör göras och att villkor
gällande buller bör ställas, åtgärderna är förenliga med alkohollagen 8 kap. 17 § om
alkoholpolitiska olägenheter.
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I Polismyndighetens remissvar förordas att serveringen ska upphöra 00.30, beslutet föreslås
följa Polisens yttrande och avslutas 00.30. Detta har kommunicerats med sökanden som
inte har några synpunkter på föreslaget till beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta:
-Att bevilja förändring av serveringstid för Sang´s Thai Market och Restaurang på
uteserveringen från 11.00 – 23.00 till 11.00 – 00.30. Förändringen gäller för befintligt
permanent serveringstillstånd för uteserveringen, dnr 67-2013. Tillståndet gäller som
tidigare för servering av starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten.
Kortare serveringstid än ansökt beroende på polismyndighetens yttrande.
- Att vid publikdragande tillställningar, exempelvis livemusik, ska två (2) av
polismyndighetes förordnade ordningsvakter tjänstgöra från kl. 21.00 till dess att
restaurangen tömts. I övrigt ansvarar restaurangen för att bedöma när behov av
ordningsvakter finns.
-

Att söndag till torsdag ska utserveringen vara fri från oönskade ljud, ingen musik tillåts
dessa dagar efter 23.00

-

Att Folkhälsomyndigheten (FoHMFS) och Naturvårdsverket riktlinjer för ljudnivå följs.
 Maximal ljudnivå: Ekvivalent ljudnivå vid publikplats l00dBA fram
till kl. 23 fredag, lördag och dag före helg.
 Maximal ljudnivå vid bostadsfasader (ljud från gäster samt
eventuell musik) får inte överskrida 55dBA ekvivalent vid
bostadsfasaden efter kl. 23.00.”

Bilaga hur man överklagar!!
Beslutsunderlag
1. Ansökan om serveringstillstånd, Björn och Sang´s Thai Market och Restaurang,
2015-02-24, se Dnr 171-2015
2. Alkoholhandläggare, anhållan om yttrande 2015-03-03, se Dnr 171-2015
3. Yttrande över ansökan, 2015-03-27, se Dnr 171-2015
4. Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-03-18 § 26
5. Yttrande, bygg- och miljönämnden, 2015-03-27, se Dnr 171-2015
6. Yttrande polismyndigheten 2015-04-02, se Dnr 171-2015
7. Yttrande räddningstjänsten 2015-04-07, se Dnr 171-2015
Protokollsutdrag till:
-Erik Nilsson, alkoholhandläggare
-Björn och Sang´s Thai Market och Restaurang
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Dnr 306-2015

Näringslivsprojekt antagna av Överkalix kommun
Kommunstyrelsen beslutar
-

Se över befintliga näringslivsprojekt

-

Utvärdera och genomlysa befintliga näringslivsprojekt för eventuell omprövning
av projekt

Bakgrund
Kommunstyrelsen genomför principdiskussion angående näringslivsprojekt tagna
av Överkalix kommun.
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