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Sammanträdesdatum

KOMMUN

2017-06-26

Kommunstyrelsen

Ks § 54

Dnr 544-2017

Taket Ishallen

Kommunstyrelsen beslutar

-

Omfördela 300 000 lor i medel i investeringsbudget/för att åtgärda taket på
Ishallen

-

Förldara paragrafen omedelbart justerad

Bakgrund
Föreligger problem med vattenläckage "Taket ishallen" , konsultbyrån Tyréns
har genomfört en besiktning av sporthallen med följande slutsats:
"Problematiken med ofrivillig ventilation bör åtgärdas snarast. Jag anser att den
ofrivilliga ventilationen bör åtgärdas oavsett om taket åtgärdas eller ej."

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2017-06-26, se Dnr 544-2017

Protokollsutdrag till:
-Per Larsson, fastighetschef
-Ekonomikontoret

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

KOMMUN
Kommunstyrelsen

2017-06-26

Ks § 55

Dnr 624-2016

Justering av kommunstyrelsen 2017-06-12 § 48 beslut
"Nytt Särskilt boende i Överkalix kommun"

Kommunstyrelsens förslag
-

Genomföra projektering avseende "Nytt särskilt boende i Överkalix
kommun" i enlighet med socialnämnden 2017-05-31 § 29 beslut

-

Projekteringen skall tillgodose uppdragsgivarens behov

-

Uppdra till socialnämnden att påbörja projekteringsprocessen

-

Uppdra till socialnämnden att se över helheten för morgondagens
äldreomsorg såsom Brännagården samt övrig verksamhet

-

Uppdra till socialnämnden att avge delrapport till kommunstyrelsens
sammanträde 11 september 2017

-

Översända beslut till kommunfullmäktige för slutgiltigt godkännande

Kommunstyrelsen beslutar
-

Godkänna 2017-0612 § 48 beslut "Nytt Särsldlt boende i Överkalix kommun"

-

Förklara paragrafen omedelbart justerad

Ledamöterna Leif Nilsson (s), Bengt-Erik Rolfs (s), Niclas Hölcfors (s)
samt Birgitta Persson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag se Bilaga 1

Bakgrund
Föreligger justering av kommunstyrelsens protokoll 2017-06-12 § 48
"Nytt Särskilt boende i Överkalix kommun"
"Nytt särskilt boende i Överkalix kommun
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Kommunstyrelsen

-

Genomföra projektering avseende "Nytt särskilt boende i Överkalix
kommun" i enlighet med socialnämnden 2017-05-31 § 29 beslut

-

Projelcteringen skall tillgodose uppdragsgivarens behov

-

Uppdra till socialnämnden att påbörja projekteringsprocessen

-

Uppdra till socialnämnden att se över helheten för morgondagens
äldreomsorg såsom Brännagården samt övrig verksamhet

-

Uppdra till socialnämnden att avge delrapport till kommunstyrelsens
sammanträde 11 september 2017

Bakgrund
Föreligger socialnämndens protokoll 2017-05-31 § 29:

"Socialnämnden beslutar
-

Enligt förslag lämna vidare framtagna underlag gällande intresseförfrågan - Nytt
särsldlt boende i Överkalix kommun till kommunstyrelsen
Ledamöterna Otto Larsson (s), Leif Nilsson (s), Eva Asplund (s) samt Cenneth
Pettersson (s) reserverar sig skriftligt till förmån för eget förslag avseende
utredningsuppdrag Nytt särskilt boende, bilaga 2.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har 2017-02-06 beslutat arbeta vidare med den inkomna
intresseförfrågan från Norrbottens läns landsting (nu Region Norrbotten) gällande nytt
särsldlt boende i Överkalix kommun. Kommunstyrelsen har överlämnat ärendet till
socialnämnden för att ta fram kostnadsberälaiingar och beslutsunderlag utifrån
socialnämndens behov.
Vid socialnämndens sammanträde 2017-03-01 beslutades att socialchef tillsammans
med berörda tjänstemän tar fram kostnadsberäkningar och beslutsunderlag utifrån
socialnämndens behov vad gäller nytt särsldlt boende. Rapport lämnas till
socialnämnden i maj.

Förslag till beslut
Ordförande Maria Nilsson (v) föreslår socialnämnden lämna vidare framtagna
underlag gällande intresseförfrågan - Nytt särsldlt boende i Överkalix kommun till
kommunstyrelsen.
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Ledamot Leif Nilsson (s) med flera föreslår att underlaget kompletteras så att vi kan
säkerställa att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga
förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
Ordförande finner att det fmns två förslag till beslut:
i.

Ordförande Maria Nilssons (v) förslag om att lämna vidare framtagna underlag
gällande intresseförfrågan - Nytt särskilt boende i Överkalix kommun till
kommunstyrelsen.
Ledamot Leif Nilssons (s) med flera föreslår att underlaget kompletteras så att vi kan
säkerställa att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga
förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
Ordförande ställer proposition på förslag i och 2 och finner att socialnämnden bifaller
förslag 1.
Omröstningen utfaller med 4 ja-röster och 4 nej-röster. Socialnämndens ordförande
finner att efter omröstning bifaller socialnämnden förslag 1, detta i enhghet med
kommunallagens 5 kapitel 44 §."
Mikael Larsson (v) kommunstyrelsens ordförande yrkar på att kommunstyrelsen
bifaller/godkänner kommunstyrelsen 2017-06-12 § 48 beslut med tillhörande
beslutsförslag, att kommunstyrelsen beslutar anse paragrafen omedelbart
justerad samt översänder beslutet till kommunfullmälctige för slutgiltigt
godkännande.
Ledamot Leif Nilsson (s), yrkar på andra beslutsförslag samt att ärendet
återremitteras för ytterligare utredning se bilaga 1.
Efter avslutad överläggning finner kommunstyrelsens ordförande att det fmns två
förslag till beslut
1) Ledamot Leif Nilssons (s) yrkande på andra beslutsförslag samt om återremiss
för ytterligare utredning
,) Mikael Larssons (v) kommunstyrelsens ordförande yrkande på att
2
kommunstyrelsen bifaller/godkänner kommunstyrelsen 2017-06-12 § 48 beslut
med tillhörande beslutsförslag, att kommunstyrelsen beslutar anse paragrafen
omedelbart justerad samt översänder beslutet till kommunfullmäktige för
slutgiltigt godkännande.
Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på förslagen och finner efter
avslutad överläggning att kommunstyrelsen beslutar bifalla/godkänna
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kommunstyrelsen 2017-06-12 § 48 beslut med till hörande beslutsförslag, att
kommunsstyrelsen beslutar anse paragrafen omedelbart justerad samt
översänder beslutet till kommunfullmäktige för slutgiltigt godkännande.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-21, se Dnr 642-2016
Socialdemolcraternas reservation daterad 2017-06-01
Socialnämndens protokoll 2017-05-31 § 29
Reservation, 2017-06-26, se Dnr 642-2016
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Kommunstyrelsen

Ks § 56

Dnr 545-2017

Anläggande av skatepark Överkalix

Kommunstyrelsen beslutar
-

Uppdra till tekniska avdelningen att utföra alternativ Parkeringsplats vid
Strandskolan/campingen och anlägga Skatepark där

-

Uppdra till telcniska avdelningen utreda kostnader för
ombyggnation/färdigställande av Skatepark bakom sporthall

-

Förldara paragrafen omedelbart justerad

Bakgrund
Telcniska avdelningen har fått i uppdrag att anlägga en skatepark i huvudsaklig
andemening efter den dialog och enkät som projelct Besökslandet hållit i frågan.
Flest önskemål hos ungdomarna finns för en platsbyggd skatepark i betong. De medel
som anslagits för detta i kommunens budget räcker doclc inte till en platsbyggd bana
men till en prefabricerad bana att placeras på befintlig asfalterad yta och som är
utbyggbar om ytterligare medel senare anslås
Olika alternativ för placering av skateparken är föreslagna.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2017-06-26, se Dnr 545-2017

Protokollsutdrag till:
-Kenneth Sköld, teknisk chef
-Per Larsson, fastighetschef
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KOMMUN

2017-06-26

Kommunstyrelsen

Ks § 57

Dnr 546-2017

Industrihus 1 Norra Tallvik

Kommunstyrelsen beslutar
-

Uppdra till tekniska avdelning att gå ut i försäljning av Industrihus 1 Norra
Tallvik

-

Återkomma till kommunstyrelsen för godkännande av försäljning av
Industrihus 1 Norra Tallvik

-

Förldara paragrafen omedelbart justerad

Bakgrund
Föreligger förslag till försäljning av Industri hus I Norra Tallvik, se Dnr 5462017.
B eslutsunderlag
1. Skrivelse, 2017-06-26, se Dnr 546-2017

Protokollsutdrag till:
-Kenneth Sköld, teknisk chef
-Per Larsson, fastighetschef
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KOMMUN

2017-06-26

Kommunstyrelsen

Ks § 58

Dnr 556-2017

Hantering av rutiner vid kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsen beslutar
-

Uppdra till kommunchef att utreda rutiner för hantering av ärenden p å
kommunstyrelsens sammanträden

-

Förklara paragrafen omedelbart justerad

Bakgrund
Föreligger diskussion angående rutiner vid kommunstyrelsens sammanträde.

Protokollsutdrag till:
-Astrid Isaksson, kommunchef

Justerares signatur
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§ SS

Nytt särsldlt boende i Överkalix kommun Ks 2017-06-12 §48

-Att genomföra socialnämndens förslag till fortsatt handläggning avseende "Nytt
särskilt boende i Överkalix kommun " enligt beslut 2017-05-31 §29.
-Uppdra till socialnämnden att se över helheten för morgondagens äldreboende såsom
Brännagården samt övrig verksamhet.
-Uppdra till socialnämnden att avge delrapport till kommunstyrelsens sammanträde 11
september 2017.
-Uppdra till socialnämnden att hantera den fortsatta processen inklusive projektering.
Socialnämnden erhöll kommunstyrelsens uppdrag den 2017-02-06 att ta fram
kostnadsberäkningar och beslutsunderlag utifrån socialnämndens behov.
Socialnämnden har påbörjat uppdraget men pga den korta handläggningstiden ej hunnit
ta fram kostnadsberäkningar eller ett komplett beslutsunderlag.
Innan ett beslut tas som lägger fast kommunens vård- och omsorgsboende för de
kommande 30 åren, måste det finnas ett beslutsunderlag som säkerställer att vi tar det
bästa möjliga beslut för våra äldre.
Socialnämndens utredning som ligger som underlag för kommunstyrelsens beslut,
betonar behovet av ytterligare utredningar för att se hur Brännagården bäst ska kunna
nyttjas, samt eventuellt utökat verksamhet inom hemtjänsten. Detta med anledning av
att det inte kommer att finnas nog med platser för att flytta över alla vårdtagare till
Överkalix framtids förslag av nytt boende på Tallvik.
Överkalix framtid anger även att beslutsunderlaget skall ange Överkalix kommuns
behov. Socialnämnden har i dagsläget inte hunnit ta fram vilket behov som kommunen
har pga den korta handläggningstiden.
Ett beslut om att nu börja en projektering kommer att innebära att kommunen avser att
bygga det nya boendet på Tallvik, enligt Överkalix framtids förslag, samt att man måste
renovera och bygga om Brännagården till ett idag okänt belopp.
Detta på grund av att man kommer att ha för få vård och omsorgsplatser. Dessutom
avser man att bygga om delar av Brännagården till ett trygghetsboende, utan att tagit
fram ett behovs- eller kostnadsunderlag.
Tidigare har Överkalix framtid dömt ut Brännagården då den är ett gammalt bygge och
inte helt uppfyller dagens behov, samt att det finns stora renoveringsbehov. Idag vet

man inte vad som behöver renoveras, byggas om och om det är möjligt, inte heller till
vilken kostnad och vilka kostnadsfördyringar detta skulle sammantaget innebära för
kommunen.
Innan kommunfullmäktige beslutar vilket eller vilka alternativ som ska projekteras vill
vi att beslutsunderlaget kompletteras, så att vi kan säkerställa att äldre människor får
möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och
meningsfull tillvaro i gemensakap med andra.
Mot denna bakgrund föreslår vi att socialnämnden erhåller uppdraget att utreda och
inkomma med kostnadsberäkningar och beslutsunderlag utifrån socialnämndens behov
av vård- och omsorgsboende i Överkalix.

