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Tid och plats
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sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen Överkalix
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Birgitta Persson (s)
Anne Jakobsson (s)
Christina Hjelm (c)
Mikael Larsson (v) §§ 20-24,26
Bengt-Erik Rolfs (s) ers för Lennart Holm

Övriga deltagare

Anna-Lena Eriksson, kommunsekreterare
Maria Henriksson, kommunchef
Otto Larsson (s) Sn:s ordf § 21

Utses att justera

Christina Hjelm (c)

Justeringens plats/tid

Kommunkansliet, fredagen den 1
februari 2013

Sekreterare

Anna-Lena Eriksson

Ordförande

Birgitta Persson (s)
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Au § 20

Information
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Lägga informationen till handlingarna

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott genomför studiebesök till den nystartade kommunala
vuxenutbildningen för utbildning till lastbilschaufför.
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Dnr 53-2013

Information socialnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Uppdra till socialnämnden att arbeta vidare för att uppnå en budget i balans

-

Uppdra till socialnämnden att regelbundet återkomma till kommunstyrelsen och
informera om sin budget och övriga verksamhet

Bakgrund
Socialnämndens ordförande Otto Larsson (s) samt Marjo Svensson, socialchef
medverkar och informerar om ”Socialnämndens förutsättningar inför 2013”, se Dnr 532013.

Beslutsunderlag
1. Information socialnämnden, 2013-01-28, se Dnr 53- 2013

Protokollsutdrag till:
- Socialnämnden

Justerares signatur

ÖVERKALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Au § 22

Sammanträdesprotokoll

2013-01-28

31

Dnr 1208-2010

Hävning av avtal för överlåtelse av fastighet del av Grelsbyn 3:24 Bränna
camping
Arbetsutskottets förslag
-

Godkänna hävningsförklaring ”Hävning av överlåtelse av fastighet” del av Grelsbyn
3:24 Bränna camping mellan Steffany AB och Överkalix kommun i enlighet med
bilaga 1

Bakgrund
Föreligger hävningsförklaring ”Hävning av avtal av överlåtelse av fastighet” mellan
Överkalix kommun och Steffany AB, se Dnr 1208-2010.
Bilaga 1
Beslutsunderlag
1. Hävning av överlåtelse av fastighet, del av Överkalix Grelsbyn 3:24 Bränna
camping, se Dnr 1208-2010
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Dnr 435-2012

Motion - Att Överkalix kommun tar ställning mot det planerade
kärnkraftverket i Pyhäjoki vid Bottenviken
Arbetsutskottets förslag
-

Överlämna motionen till kommunfullmäktige för beslut

-

Anse motionen besvarad

Bakgrund
Kommunfullmäktige ledamoten Kennerth Moberg (mp) har lämnat in en motion:
”Vi föreslår att Överkalix kommun aktivt ta r ställning mot att ett kärnkraftverk byggs i
Pyhäjoki i Finland. Bottenviken är en världsunik miljö med sitt bräckta vatten och sin
landhöjning . Det är ett mycket känsligt område med höga natur- och kulturvärlden viktiga att
bevara. Det är oklart vilken påverkan so m de stora mängder uppvärmt kylvatten från ett
kärnkraftverk får på vattnet i Bottenviken och vad som händer vid den svenska kusten.
Huvudströmmarna går norrut vid finska kusten och söderut vid den svenska. Frågorna hur
Bottenvikens kuster, med en unik växtplats för siklöjan samt hur vandringsmönster som lax och
öring har som leker i Kalixälven kommer att påverkas är obesvarade.
Olyckorna i Fukushima i Japan visar på hur farlig och oförutsägbar kärnkraften är. Det går
aldrig att förutse alla risker med kärnkraften - det osannolika kan alltid hända, och olyckan i
Japan visar på de enorma problem med att hantera radioaktivt kontaminerat material när inte
avfallsfrågan ligger i närheten av en lösning. Kärnkraften är inte någon lösning på världens
klimatproblem - det är energieffektivisering och förnybar energi. Att bygga nya kärnkraftverk
drar väldiga kostnader och tar resurser som behövs för att i stället effektivisera
energianvändningen och utveckla alternativa energikällor.
Överkalix kommun har en tradition att förutse faror och problem och kraftigt markera
mot såväl uranbrytning som slutförvar av kärnkraftavfall. Låt därför Överkalix kommun
bli en förebild för klimat- och energiomställningen och sträva efter en hållbar livsmiljö
för oss och för kommande generationers Överkalixbor.
Miljöpartiet de gröna i Överkalix föreslår:
Att : Överkalix kommun tar ställning mot det planerade kärnkraftverket i Pyhäjoki .”
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-22 beslutade att:

- Översända motionen till kommunfullmäktiges partigrupper för yttrande
- Yttrandet skall vara åter kommunkansliet tillhanda senas 20 december 2012
Beslutsunderlag
1 Motion ”Att Överkalix kommun tar ställning mot det planerade
kärnkraftverket i Pyhäjoki vid Bottenviken”, se Dnr 435-2012
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-23 § 19
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-05-21 § 62
4 Översiktsplanegruppen, 2012-10-05, se Dnr 435-2012
5 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-22 § 114
6 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-01-14 § 14
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Dnr 859-2012

Motion angående LOV (Lagom valfrihet)
Arbetsutskottets förslag
-

Avslå motionen

Bakgrund
Kommunfullmäktigeledamoten Sven Nordmark (v) har lämnat in en motion:
” 1918 förbjöd den dåvarande svenska riksdagen socknarna att utackordera barn, sjuka och
gamla till lägstbjudande spekulant.
Från och med den 1/1 2009 införde den borgerliga regeringen en ny lag som återgav
kommunerna rätten att återuppta utackorderingarna till lägstbjudande.
Majoriteten i Överkalix kommunfullmäktige har sedan dess valt att ta sitt fulla ansvar för vård
och omsorg och avstått från att göra de vård- och omsorgsbehövande till en handelsvara på
marknaden.
Nu kommer signaler från regeringen som tyder på att LOV:en skall bli tvingande för
kommunerna. Vår kommun skall alltså tvingas återuppta människohandeln, och vid offentliga
auktioner bjuda ut vård- och omsorgsbehövande likt varor på ett salutorg.
Vad är detta för valfrihet? Skall en bräcklig riksdagsmajoritet, inför ett stundande val 2014,
tvinga en förkrossande politisk majoritet i Överkalix kommunfullmäktige att sälja ut vård- och
omsorgsbehövande kommunmedborgare?
Undertecknad föreslår att:
Frågan om utackordering av vård- och omsorgsbehövande hänskjuts till folkomröstning i samband med valet 2014.
Undertecknad yrkar att kommunfullmäktige upptar motionen och vidarebefordrar denna för
beredning i kommunstyrelsen.”

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 2012-10-22 § 103 beslutade:
- Översända motionen till kommunfullmäktiges partigrupper för yttrande
- Yttrandet skall vara kommunkansliet tillhanda senast 20 december 2012”
--------------------------Ledamot Christina Hjelm (c) mfl yrkar på avslag till motionen
Ledamot Mikael Larsson (v) yrkar på bifall till motionen
Efter avslutad överläggning finner kommunstyrelsens ordförande Birgitta Persson (s) att
det finns två förslag till beslut
1. Ledamot Christina Hjelms (c) yrkande mfl om avslag till motionen
2. Ledamot Mikael Larssons (v) yrkande om bifall till motionen
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Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Persson (s) ställer proposition på förslagen och
finner att 4 st röstar ja för avslag på motionen samt att 1 röstar nej för avslag till
motionen och finner därför att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag
1. Motion 2012-09-21, se Dnr 859-2012
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2012-09-24 § 48
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-22 § 103
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-01-14 § 15
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Dnr 1021-2012

Ändring av koncessionsområde för Pirttijärvi sameby
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Tillstyrka ansökan om ” Ändring av koncessionsområde för Pirttijärvi
Sameby”

Ledamot Mikael Larsson (v) anmäler jäv och deltar ej i beslut.
Bakgrund
Länsstyrelsen meddelade 2010-12-17 koncession till koncessionsinnehavare att bedriva
renskötsel inom Pirttijärvi sameby från 2011-01-01 to m utgången av år 2015 med
högst 200 egna renar och 1000 skötesrenar. Samebyns högsta renantal, 1200 renar, är baserat på
förhållandet i vinterhjorden. För koncession i Pirttijärvi sameby gäller
allmänna villkor. Se bilaga .
Länsstyrelsen har nu fått en ansökan från två lantbrukare inom området som haft
problem med renar i sina grödor. De yrkar att ett villkor införs för samebyn som innebär
att koncessionsområdet för Pirttijärvi sameby justeras så att deras jordbruksmark utgår
ur koncessionsområdet under perioden 1 maj-31 oktober årligen. Skrivelsen samt karta
bifogas.
Enligt rennäringslagen får koncession lämnas endast om fortsatt renskötsel inom
området är till övervägande nytta för orten. Har förutsättningarna för koncessionen
ändrats, kan länsstyrelsen återkalla koncessionen eller besluta om nya villkor.

Beslutsunderlag
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län - Ändring av koncessionsområde för Pirttijärvi
sameby, 2013-01-25, se Dnr 1021-2012

Protokollsutdrag till:
- Länsstyrelsen i Norrbottens län
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Dnr 118-2011

Avtal avseende drift av Bränna camping 2013
Arbetsutskottets förslag
-

Avtal träffas mellan Överkalix kommun och hotell Grand Arctic Överkalix om drift
av Bränna camping

-

Avtalet ska gälla 2013-01-01 – 2013-12-31 med möjlighet till förlängning 1 år

-

Ersättning utgår med 432 000 kr per år

- Uppdra till kommunstyrelsens ordförande Birgitta Persson (s) och kommunchef
Maria Henriksson att underteckna erforderliga handlingar
Bakgrund
Kommunen ansvarar för driften av campingen och Kommunstyrelsen har i sin budget avsatt
medel för att driva campingen under år 2013. Undertecknad föreslår att avtal tecknas med
Grand Arctic Hotel om drift av Bränna camping för säsongen 2013. Grunden för avtalet ska
vara tidigare avtal undertecknat 2006-02-13 gällande punkterna A-D. En uppräkning av
summan föreslås med 8 % med anledning av utvecklingen av löneindex.
Punkt E föreslås ha följande lydelse:
E. Avtal
Avtalet ska gälla under perioden 2013-01-01 – 2013-12-31 med möjlighet till förlängning med
ytterligare 1 år. Uppsägning ska ske senast 3 månader före avtalstidens utgång. Om någon av
parterna bryter mot sina skyldigheter enligt avtalet kan avtalet komma att sägas upp med
omedelbar verkan.
Utbetalning av verksamhetsbidrag skall utgå till Grand Arctic Hotel med 432 000 kr årligen vid
ett tillfälle efter faktura från Grand Arctic Hotel.
Intäkter överstigande 450 000 kr per år ska delas lika mellan Överkalix kommun och Grand
Arctic Hotel. I det fall intäkterna understiger 450 000 kr ska förlusten delas lika mellan
parterna.Grand Arctic Hotel ska utvärdera och följa upp verksamheten och utan anmodan
skriftligt rapportera detta till kommunen före verksamhetsårets utgång.
Kommunen äger rätt att häva tecknat avtal med omedelbar verkan:
•

om utföraren i väsentligt hänseende inte utför sina åtaganden och om rättelse inte sker
utan dröjsmål efter skriftlig påminnelse

•

om utföraren försätts i konkurs, likvidation eller för övrigt på sådant obestånd att denne
inte kan förväntas fullgöra sina skyldigheter

•

om utföraren inte betalar skatter eller fullgör andra förpliktelser

•

om utföraren inte innehar för uppdragets utförande nödvändiga tillstånd och godkännande
och inte omedelbart införskaffar sådant
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Grand Arctic Hotel äger rätt att häva tecknat avtal med omedelbar verkan:
•

Om kommunen i väsentligt hänseende låter bli att fullgöra sina åtaganden och rättelser
inte sker utan dröjsmål efter skriftlig påminnelse.

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar:
•

Avtal träffas med Grand Arctic om drift av Bränna camping i enlighet med ovanstående
förslag

•

Avtalet ska gälla 2013-01-01 – 2013-12-31 med möjlighet till förlängning 1 år

•

Ersättning utgår med 432 000 kr per år

•

Uppdra till Birgitta Persson och Maria Henriksson att underteckna erforderliga handlingar”

Beslutsunderlag
1. Avtal avseende drift av Bränna camping 2013, 2013-01-28, se Dnr 118-2011
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