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Au § 30
Information
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
- Lägga informationen till handlingarna

Bakgrund
Birgitta Larsson näringslivschef, medverkar och informerar om näringslivsarbetet i
Överkalix kommun
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Au § 31
Redovisning av motioner under beredning
Arbetsutskottets förslag
- Godkänna redovisning av motioner under beredning
Bakgrund

Motion - Utsiktsplats Jockfall
Beslutsunderlag
1 Motion- Utsiktsplats Jockfall, 2010-04-26, se Dnr 497-2010
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2010-04-26 § 11
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-05-17 § 63
4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-18 § 118
5 Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15 § 72
6 Kommunfullmäktiges protokoll 2010-11-29 § 60
7 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-03-21 § 25
8 Kommunstyrelsens protokoll 2011-04-11 § 38
9 Kommunfullmäktiges protokoll 2011-04-26 § 16
10 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-10-17 § 86
11 Kommunstyrelsens protokoll 2011-11-14 § 92
12 Kommunfullmäktiges protokoll 2011-11-28 § 69
13 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-03-19 § 39
14 Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-10 § 31
15 Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-23 § 30
16 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-22 § 100
17 Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-12 § 108
18 Kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-26 § 64
Motion- Ökad tillgänglighet på återvinningscentral
Beslutsunderlag
1 Motion - Ökad tillgänglighet på återvinningscentral, 2011-09-26, se Dnr 9182011
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2011-09-26 § 49
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-10-17 § 90
4 Kommunstyrelsens protokoll 2011-11-14 § 92
5 Kommunfullmäktiges protokoll 2011-11-28 § 69
6 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-03-19 § 39
7 Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-10 § 31
8 Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-23 § 30
9 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-22 § 100
10 Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-12 § 108
11 Kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-26 § 64
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Motion-en köttfri dag för klimatets, miljöns och hälsans skull
Beslutsunderlag
1 Motion 2012-09-24, se Dnr 873-2012
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2012-09-24 § 48
3 Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-22 § 104
4 Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-12 § 108
5 Kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-26 § 64

Arbetsutskottets förslag
- Godkänna redovisning av motioner under beredning
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Au § 32
Redovisning av medborgarförslag under beredning
Arbetsutskottets förslag
- Godkänna redovisning av medborgarförslag under beredning
Bakgrund
Anläggning för sjösättning av båtar
Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Medborgarförslag att ordna en anläggning för sjösättning och upptagning av
båtar, 2011-08-03, se Dnr 679-2011
Kallelse angående inlämnat medborgarförslag, 2011-08-08, se Dnr 679-2011
Skrivelse angående medborgarförslag att ordna en anläggning för sjösättning
och upptagning av båtar, 2011-09-07 , se Dnr 679-2011
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-09-26 § 50
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-10-17 § 87
Kommunstyrelsens protokoll 2011-11-14 § 91
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-03-19 § 38
Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-10 § 30
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-23 § 29
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-22 § 101
Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-12 § 109
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-26 § 65

Muddring av Kalix älv mellan Brännagrynnan & Brännaberget
Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag - Att muddring sker genom Brännagrynnan &
Brännaberget samt att man via ekolod markerar farled genom nämnda
område. 2011-08-09, se Dnr 737-2011
2 Kallelse angående inlämnat medborgarförslag, 2011-08-10, se Dnr 737-2011
3 Kommunfullmäktiges protokoll 2011-09-26 § 50
4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-10-17 § 88
5 Kommunstyrelsens protokoll 2011-11-14 § 91
6 Kommunfullmäktiges protokoll 2011-11-28 § 68
7 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-03-19 § 38
8 Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-10 § 30
9 Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-23 § 29
10 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-22 § 101
11 Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-12 § 109
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Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag-”Angående skolbussen Svartbyn-Vännäs-Stråkan” – 201301-22, se Dnr 45-2013
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2013-02-25 § 3
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Dnr 1088-2012

Medborgarförslag- Angående julgranen på Torget på Bränna
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Översända medborgarförslag ”Angående julgranen på Torget på Bränna” till
tekniska kontoret för utredning

Bakgrund
Kommunmedborgaren Sigmund AfRemo har lämnat in medborgarförslag
”Angående julgranen på Torget på Bränna”, se Dnr 1088-2012:
”Att granen på torget är bland de vackraste som stått där vet nog alla i Överkalix om.
Att den däremot ej är uppmärksammad i media är att beklaga. Men de föredrar ju som
bekant att bara skriva negativa saker om Överkalix.
Vad man från de ansvariga i kommunen ej tänkt på är granen placering på torget.
I dag står den ut på gatan och hindrar gående personer med rullator och rullstod som
måste ut på körbanan för att passera.
Som kommunmedborgare önskar jag med många att man till nästa år flyttar in den två
till tre meter mot parkeringen för att underlätta för ovanstående men även snöröjningen
av trottoaren.
Men framför allt trafiksäkerheten på den då den bla skymmer övergångstavlan vid
övergångsstället”

Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag 2012-12-19, se Dnr 1088-2012
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2013-02-25 § 3

Protokollsutdrag till:
- Tekniska kontoret, Kenneth Sköld
- Sigmund AfRemo
- Kommunkansliet
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Dnr 1194-2009

Motion - Angående besparingar
Arbetsutskottets förslag
-

Anse motionen besvarad

Bakgrund
Ledamot Mikael Larsson (v) har till kommunfullmäktige 2009-11-30 § 37 lämnat in en
motion, som kommunfullmäktige beslutade uppta:
” De senaste årens besparingar i kommunens budget har i förstahand drabbat tredje person det
vill säga brukarna.
Inom kommunstyrelsens område har besparingar skett bland annat på stöd till
ungdomsboende och feriearbeten. Infrastruktursatsningar så som reparationer av vägar m.m har
flyttats på framtiden. Uppsägningar i form av åldersavgångar har genomförts i vaktmästeri och
va området. Högskolelinjen till Luleå är indragen. Bidragen till studieförbunden och till
föreningar har minskats.
Inom buns område har personalminskningar genom åldersavgångar genomförts på alla områden
och gymnasieskolans framtid är osäker.
Inom socialnämndens område har stora besparingar genomförts den största av alla är
indragningen av personalpoolen där drygt 20 personer varslats om uppsägning och en del av
dessa har redan slutat. Antalet vårdplatser kommer att minskas på Tallviksgarden och
Brännagården.
Vidare kommer taxehöjningar inom vatten och renhållningsavgifter. Bygglovsavgifterna höjs
och så även avgifterna för livsmedelstillsyn.
När vi ser dessa åtgärder som genomförts för att uppnå en budget i balans så ser vi också att det
i första hand är brukarna som har drabbats hårdast av detta.
Man kan även lägga in i detta ett klassperspektiv på vilka som har drabbats.
Den lågutbildade arbetskraften! De gamla på våra åldringsboenden, och även vår framtid i form
av barnen och eleverna.
Ungdomarna har fått det svårare dels genom ökade kostnader för boende och sämre möjligheter
med pendlingen till högskolan.
Vilka har klarat sig bäst? Jo de väl utbildade så som lärarna som erbjuds åldersavgångar och har
på grund av en bra lön råd att anta detta.
Nästan all administrativ personal och ledningsorganisationerna med chefer är undantagna från
dessa besparingar.
Med tanke på ovanstående så föreslår vänsterpartiet i Överkalix:
Att: kommande besparingar ska ha fokus på administration och ledningsorganisationen.
Att: Antalet chefer och ledare minskas”

Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Persson (s) föreslår att motionens intentioner
beaktas i nästkommande budgetarbete och mot bakgrund av det anser motionen
besvarad. Detta efter samtal med ledamot Mikael Larsson (v) som ej är närvarande
under dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
1 Motion, 2009-11-26, se Dnr 1194-2009
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2009-11-30 § 37
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4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-22 § 45
5 Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 21
6 Kommunfullmäktiges protokoll 2010-04-26 § 19
7 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-18 § 118
8 Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15 § 72
9 Kommunfullmäktiges protokoll 2010-11-29 § 60
10 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-03-21 § 25
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16 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-03-19 § 39
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Dnr 80-2012

Medborgarförslag - Bron över Kalix Älv/Överkalix-Brännabron
Arbetsutskottets förslag
-

Anse medborgarförslaget besvarat

Bakgrund
Kommunmedborgaren Catherine Hjelm föreslår i ett medborgarförlag att:
” Bron över Kalix älv, Tallvik/Överkalix - "Bränna bron”
I nuläget är vägen mellan Tallvik och Bränna vintertid en livsfara för
alla gång och cykeltrafikanter. Smala trottoarer, mycket trafik som kör långt över tillåten
hastighet och en snöröjning som är under all kritik!
När vägbanan plogas samlas all snö i drivor på trottoaren, som uppenbarligen prioriteras i sista
hand och mycket sällan plogas. När trottoaren väl snöröjs innebär det att ca 50 cm är plogad,
resten en snödriva. Tröttarkanten är omöjlig att urskilja i snön så man riskerar
att snubbla ut i trafiken.
Varför ska jag som går/cyklar till jobbet ha sämre förutsättningar än de
som kör bil? Skall man inte i dessa miljötänkartider främja gång/cykeltrafik och inte tvärtom?
Det är nog svårt att som vuxen på säkert sätt ta sig fram på trottoaren,
har man ett handikapp eller barnvagn är det nästan omöjligt! Att dessutom små barn ska behöva
riskera sina liv för att ta sig till och från skola samt fritidsaktiviteter är under all kritik! Inom en
snar framtid kommer mina nu 4 och 6 år gamla barn att vara
tvungna att färdas över Brännabron, det finns ingen alternativ väg!
Om det inte görs någon förändring kommer jag att ta min familj och
flytta härifrån. Jag tänker inte riskera mina barns liv!
Mitt medborgarförslag:
- Gör bron enkelriktad!
– Trafikljusen som plockats bort i Morjärv kan sättas upp för att reglera trafiken över
bron!
- Bredda trottoarerna!
- Gör en gångväg från den östra trottoaren till den befintliga gångvägen
mot Tallvik.”

Trafikverket har yttrat sig i ärendet, se Dnr 83-2012 bilaga 6 i denna kallelse
Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag 2012-01-24, se Dnr 80-2012
1 Kommunfullmäktiges protokoll 2012-02-27 § 2
2 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-03-19 § 41
3 Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-10 § 30
4 Skrivelse Trafikverket, 2012-04-18, se Dnr 80-2012
5 Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-23 § 29
6 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-22 § 101
7 Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-12 § 109
8 Kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-26 § 65

Justerares signatur

ÖVERKALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Au § 36

Sammanträdesprotokoll

2013-03-18

57

Dnr 93-2012

Medborgarförslag -”Övergångsställe” Tallvik”
Arbetsutskottets förslag
-

Avslå medborgarförslaget

Bakgrund
Kommunmedborgaren Catherine Hjelm föreslår i ett medborgarförlag "Övergångsställe"
Tallvik :
I korsningen mot Tallvik strax norr om bron över Kalix älv finns något
som liknar ett övergångsställe! Något bör göras åt denna farliga trafiksituation eftersom det
råder förvirring .
Det är inget övergångsställe men många bilar stannar och lämnar företräde till gångtrafikanterna
ändå. Samtidigt kan det komma en bil från andra hållet i mycket hög hastighet. (Knappast
någon håller de 50km/h som är tillåtet!)
Jag tänker på barnen, som har svårt att hålla koll på trafiken. Innan någon är påkörd, gör något
åt det.
Mitt medborgarförslag:
- Gör vägen enkelriktad strax före Tallvikskorsningen hela vägen till efter bron vid
hotellet!
- Trafikljusen som plockats bort i Morjärv kan sättas upp för att reglera trafiken!
- Gör en gångväg från den östra trottoaren på bron till den befintliga gångvägen mot
Tallvik.”

Trafikverket har yttrat sig i ärendet.

Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag 2012-01-24, se Dnr 83-2012
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2012-02-27 § 2
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-03-19 § 42
4 Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-10 § 30
5 Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-23 § 29
6 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-22 § 101
7 Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-12 § 109
8 Kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-26 § 65
9 Skrivelse Trafikverket, 2012-12-27, se Dnr 83-2012
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Dnr 1135-2009

Medborgarförslag – Bygg ett minikraftverk i Kvarnbäcken
Arbetsutskottets förslag
- Avslå medborgarförslaget
Bakgrund
Sigmund AfRemo har till kommunfullmäktige 2009-11-30 § 38 lämnat in ett
medborgarförslag, som kommunfullmäktige beslutade översända till kommunstyrelsen
för beredning och beslut:
” Kvarnbäcken med damm i Gyljen hade Överkalix första vattenkraftverk och
försörjde Gyljenområdet med el långt före det allmänna nätet
Man ledde via kanal över vatten från Tvärån till Sandsjärv och vattendom
fanns redan då (kanalen grävdes för hand på 1800-talet)
Idag är dammluckorna återställda av Länsstyrelsen och Ängeså FVO
Hinder för vandringsfisk föreligger ej då dammen är fiskvandringssäkrad
(kan beskriva om så önskas)
Det skulle vara en enkel sak att röja upp kanalen enl, FVO:s tidigare förslag
(Rune W, Bernt N, Kjell H och undertecknad) samtidigt som det skulle skapa
Ett 30-tal arbetstillfällen i tre månader enl. skogsvårdsstyrelsen och man skulle
få ett nytt och friskt vatten i Sandsjärv som idag är igenslammad från torvtäkten
Samtidigt skulle man höja vägbanken i norra Sandsjärv med ny större trumma
och slamavskiljare samt återställa den bortsprängda spardammen i Sandsjärvs
utlopp till kvarnbäcken”

Överkalix kommun arbetar idag med projekt som vindkraft samt projekt inom
bioenergikombinat. Därför i nuvarande läget är detta inte vad Överkalix kommun
behöver för att tillfredsställa elförsörjningen.
Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag 2009-11-13, se Dnr 1135-2009
2. Kallelse angående inlämnade medborgarförslag, 2009-11-16, se Dnr 1135-2009
3 Kommunfullmäktiges protokoll 2009-11-30 § 38
4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-01-11 § 5
5 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-03-22 § 46
6 Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12 § 22
7 Kommunfullmäktiges protokoll 2010-04-26 § 20
8 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2010-10-18 § 119
9 Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-15 § 73
10 Kommunfullmäktiges protokoll 2010-11-29 § 61
11 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-03-21 § 28
12 Kommunstyrelsens protokoll 2011-04-11 § 41
13 Kommunfullmäktiges protokoll 2011-04-26 § 19
14 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-10-17 § 85
15 Kommunstyrelsens protokoll 2011-11-14 § 91
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16 Kommunfullmäktiges protokoll 2011-11-28 § 68
17 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-03-19 § 38
18 Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-10 § 30
19 Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-23 § 29
20 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-22 § 101
21 Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-12 § 109
22 Kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-26 § 65
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Dnr 139-2013

Intern kontroll – Redovisning av utfall för år 2012/2013 samt plan för år
2013/2014
Arbetsutskottets förslag
-

Fastställa ”Intern kontrollplan 2013/2014 för kommunstyrelsens område

-

Uppdra till förvaltningarna att genomlysa kostnader för mobilanvändning

-

Uppdra till nämnderna att i god tid, dock senast december, inkomma med aktuell
attestförteckning för det kommande budgetåret

-

Uppdra till Tekniska kontoret att ta fram en plan samt kostnadsberäkning för
reservkraft för kommunhuset

-

Påminna om övriga nämnders skyldighet att i samband med årsredovisningens
upprättande rapportera resultat från uppföljningen av den interna kontrollen inom
nämnden till kommunstyrelsen samt kommunens revisorer

Bakgrund
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar organisationen
och ansvaret för den interna kontrollen.
Internkontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse för både den politiska
ledningen och förvaltningen. Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och
system som bla syftar till att:
•
•
•
•
•
•

Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs
Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut
Minimera risker, säkra system och rutiner
Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster
Säkra en rättvisande redovisning
Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar

Kännetecknande för en effektiv förvaltning är att det finns en kontinuerlig uppföljning och
utvärdering av verksamheternas ekonomi, prestationer, kvalitet, miljö och personal.
Målsättningen med det interna kontrollarbetet är att det på sikt ska finnas en intern kontrollplan
som omfattar samtliga områden.
Redovisning av uppföljningen av ”Intern kontroll 2012/2013”
Samtliga rutiner/system enligt upprättad internkontrollplan har granskats och kontrollansvariga
har avlämnat skriftlig kontrollrapport till kommunchefen. Kontrollrapporten har lämnats på för
ändamålet upprättad mall.
Följande anmärkningar och förslag till förbättringar av rutiner har lämnats:
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Upphandling/Inköp
Vi ser en förändring gällande överprövningar av upphandlingar. Tidigare har endast
upphandlingar som gjorts tillsammans med andra kommuner överprövats men nu ser vi samma
utveckling även för våra egna upphandlingar. Under 2012 begärdes överprövning gällande
konstgräsplanen och i år har hittills två ärenden överprövats: Måleriarbeten och Utbyggnad
Länstrafiken. Vi har nu påbörjat en översyn av våra styrdokument och kommer att se över
behovet av kompetensutveckling samt avtal om konsultstöd vid upphandling. Under året har en
upphandling av livsmedel genomförts tillsammans med övriga kommuner i Östra Norrbotten.
Attestering
Beslutsattest sker enligt attestförteckning vilken ibland upprättas med fördröjning.
Granskningsattest sker ibland av handläggare på ekonomikontoret vilket inte är optimalt. Vi
kommer att förteckna vilka områden det gäller och undersöka om det kan organiseras på annat
sätt. Attestreglementet bör granskas för omarbetning
Moms, Skatteredovisning
Stickprov är genomförda, inte komplett enligt plan. All moms- och skattehantering sker inte via
ekonomikontoret vilket kräver kompetens i frågorna även i verksamheterna, tex vid
upprättande av hyreskontrakt, vid hyra/leasing, upprättande av avtal, lönehantering mm. Vi
noterar och registrerar kompetensutvecklingsbehov och påminner om att ta hjälp om man är
osäker hur en sak ska hanteras ur moms eller skattehänseende.
Upphandling/Inköp
Under året har en gemensam upphandling av kontorsmaterial genomförts för kommunerna
Övertorneå, Kalix, Haparanda och Överkalix.
Attestförteckning
Nämnderna har upprättat och fastställt aktuella attestförteckningar för året. Nämnderna har
infört rutinen att vid sista sammanträdet för året fastställa attestreglemente för det kommande
året.
Kravhantering
Anmärkningen kvarstår från fjolåret: Reglementet för kravhantering bör ses över då rutinerna i
den dagliga hanteringen kräver åtgärder som inte alltid harmonierar med beslutade riktlinjer.
Det gäller tex avtal om avbetalning på upplupna VA-avgifter, där det behöver göras längre
avtalstider för att ge gäldenären möjlighet att hinna i kapp med betalningarna.
Inkassoverksamheten är tidskrävande och blir ibland liggande för länge pga hårt ansträngda
handläggare. Vi arbetar just nu för en lösning som innefattar omfördelning av arbetsuppgifter,
införande av e-fakturor, se över möjlighet till att lägga ut kuvertering och utskrift av fakturor
till annan part. Detta för att frigöra kompetens till utveckling av ovanstående.
Lönerapportering
För den interna kontrollen ligger olika spärrar i lönesystemet. För avdelningen är framtaget en
beskrivning av den kontroll som föregår löneutbetalning samt även en checklista och
rutinbeskrivning av kontroller för arbetsledare och lönehandläggare som ska åtgärdas före varje
lönebearbetning vilket reviderats under året. Se bilaga.
Mobiltelefoni
Här illustreras kostnadsutvecklingen för nyttjande av mobiltelefoni i Överkalix Kommun under
åren 2003-2012 i kronor:
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B&M

2012

295 500

205 700

39 600

43 200

7 000

2011

219 000

157 100

30 700

29 800

1 500

2010

208 200

149 000

34 300

24 000

900

2009

270 800

211 400

31 600

26 800

1 000

2008

324 900

254 300

33 100

36 400

1 200

2007

284 400

206 000

39 400

37 800

1 200

2006

126 100

80 900

25 800

18 300

1 100

2005

134 700

83 400

30 000

19 000

2 300

2004

149 500

100 100

30 200

12 600

6 600

2003

157 500

109 100

29 200

12 500

6 700

Ur redovisningssystemet går följande att urskilja att kostnaderna för nyttjandet av
mobiltelefoner inom kommunen har ökat under de senaste åren. Under 2012 har kostnaderna
ökat relativt kraftigt med 76 500 kr från året innan. Detta motsvarar en ökning med cirka 35 %.
Analysen visar följande: vi har fått kostnader för lösen av abonnemang som varit bundna hos
tidigare leverantör på ca 30 000 kr. Antalet mobiltelefoner har ökat varvid de fasta avgifterna
ökat i samma omfattning. Fler mobiler har också abonnemang som stöder surffunktion.
Förvaltningarna kommer att få i uppdrag att se över sin kostnadsutveckling bla genom att
förteckna mobiltelefoner och se över att abonnemangen stöder den användning som arbetet
kräver.
IT-säkerhet
IT-säkerhetsplanen fungerar men behöver ständigt utvecklas. Uppdatering har skett av rutiner
för reservkraft. En ansökan till MSB angående bidrag till reservkraft är inlämnad och omfattar
serverrum och elförsörjning för kommunhuset i händelse av strömavbrott. Stora ekonomiska
värden står på spel om elförsörjningen ligger nere längre än 54 minuter. Under året har två
allvarliga IT-incidenter inträffat. Analysen visar att vi saknar reservrutiner vilket fördröjde
felanmälan. Nytt avtal är tecknat med ny leverantör. Ett längre elavbrott uppmärksammade oss
på nödvändighet av att reservkraft måste finnas i större omfattning än i dagsläget. Installation
av reservkraft bör ske innan semesterperioden 2013. Återkommande revideringar av rutiner
måste utarbetas och kommuniceras.
Följande policys/reglementen/rutiner har tagits fram under året:
- Nytt diarium infört som stöder reglerna i PuL
- Regler för tecknande av avtal
- Riktlinjer för uppföljning och utvärdering av upphandlade avtal
- Rutiner för registrering, hantering och övervakning av upprättade avtal
- Handlingsplan – utveckling av IT, för Överkalix i tiden
- Regler för skötsel och användande av kommunens fordon
- Beslut om införande av GPS-körjournaler
- Ansökan framtagen om bidrag för reservkraft
- Krisledningsplan Överkalix kommun 2011-2014
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- Plan för extraordinära händelser i Överkalix kommun 2011 – 2014
- Plan för mottagande från annan kommun
Arbete pågår med framtagande/revidering av:
- Reglemente för kravhantering
- Policy för sociala medier
- Ledningspolicy
- Risk och sårbarhetsanalys
Vår bedömning är att vi har haft en väl fungerande styrning och att arbetet med målstyrning
och kvalitetssäkring, t ex i form av ett aktivt deltagande i Kommunens kvalitet i korthet och
utvecklandet av projektet ”Sunt Liv i Överkalix” nått fina resultat.

Med anledning av ovanstående föreslår kommunkansliet kommunstyrelsen besluta:
-

Fastställa ”Intern kontrollplan 2013/2014 för kommunstyrelsens område (enl.bilaga 1)

-

Uppdra till förvaltningarna att genomlysa kostnader för mobilanvändning

-

Uppdra till nämnderna att i god tid, dock senast december, inkomma med aktuell
attestförteckning för det kommande budgetåret

-

Uppdra till Tekniska kontoret att ta fram en plan samt kostnadsberäkning för
reservkraft för kommunhuset

-

Påminna om övriga nämnders skyldighet att i samband med årsredovisningens
upprättande rapportera resultat från uppföljningen av den interna kontrollen inom
nämnden till kommunstyrelsen samt kommunens revisorer

Beslutsunderlag
1. Intern kontroll – Redovisning av utfall för år 2012/2013 samt plan för år
2013/2014, 2013-03-18, se Dnr 139-2013
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Dnr 1071-2012

E nämnd i Norrbottens län
Arbetsutskottets förslag
-

Ingå i samverkansavtal mellan Överkalix kommun och Luleå kommun avseende Enämnd i Norrbottens län

-

Anta reglemente för E-nämnd i Norrbottens län

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Uppdra till kommunfullmäktiges valberedning att inkomma med namnförslag på en
ordinarie ledamot samt en ersättare för E-nämnd i Norrbottens län

Bakgrund
Luleå kommun har lämnat in skrivelse:
” Luleå kommun har 2013-02-25 beslutat inrätta en e-nämnd i sin organisation.
Beslutet tillkom efter en utredning som Kommunförbundet Norrbotten
startade under 2012. Utredningen resulterade i förslag att inrätta en
gemensam e-nämnd i länet för implementering av regeringens intentioner
för e-samhälle. Kommunförbundet Norrbottens styrelse beslutade 2012-12-13
att rekommendera länets samtliga kommuner att ingå i nämnden. Länets
kommuner inbjuds därför att delta och teckna samverkansavtal med Luleå
kommun.
Luleå kommun vill senast 2013-05-24 ha ert ställningstagande i frågan i form
av ett fullmäktigebeslut. Beslutar kommunen att ingå i den gemensamma enämnden emotser vi ett undertecknat samverkansavtal. Vidare vill vi få
besked om vem kommunen utsett till representanter (en ordinarie ledamot
och en ersättare) i den gemensamma e-nämnden”

Beslutsunderlag
1. Kommunförbundet Norrbotten 2012-12-13 § 62, Implementering av strategin för
eSamhället i Norrbottens län, 2012-12-14, se Dnr 1071-2012
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2013-01-14 § 8
3. Luleå kommun, Gemensam e-nämnd i Norrbottens län; samverkansavtal,
reglemente, Luleå kommun kf § 52, 48, 2013-03-06, se Dnr 1071-2012

Protokollsutdrag till:
- Kommunfullmäktiges valberedning
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Kultursamordnare
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
- Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 15 april 2013
Bakgrund
Föreligger barn- och utbildningsnämndens protokoll 2013-02-28 § 10:
”Kommunfullmäktigeledamoten Håkan Andersson (c) har lämnat in en motion
där han föreslår att en tjänst som kultursekreterare inrättas i Överkalix kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i § 99 121022 beslutat att översända
inlämnad motion till Barn- och Utbildningsnämnden för utredning.
Barn- och Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 121213 och beslutat att
uppdra till skolkontoret att utreda ärendet för beslut vid nämndens sammanträde
130228.
Skolkontoret har genomfört en utredning av ärendet. Bilaga 3.
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta:
Att godkänna av skolkontoret genomförd utredning.
Att översända utredningen till Kommunstyrelsen för beslut.
Noteras att Jonas Karlsson anmäler jäv och deltar inte i nämndens behandling av
ärendet. Bo-Gunnar Wennberg tjänstgör som ordförande under paragrafen.
Barn- och Utbildningsnämnden beslutar:
I enlighet med arbetsutskottets förslag.”

Beslutsunderlag
1. Barn och utbildningsnämndens protokoll 2013-02-28 § 10
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Dnr 813-2012

Motion- Inrättande av kultursekreterare
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
- Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 15 april 2013
Bakgrund
Kommunfullmäktigeledamoten Håkan Andersson (c) har lämnat in en motion:
” Förslag:
Vi föreslår att en tjänst som kultursekreterare på Överkalix kommun inrättas:
Motivering:
Det har nu gått många år utan en person med det arbetet, och vi tycker inte att samordningen
inom kulturen fungerar tillfredsställande . Kultursektorn som helhet är eftersatt.
En kultursekreterare, med lämplig utbildning, skulle vara bra för vår kommun på många sätt. Vi
tror att en som ordnar och samordnar kulturella insatser skulle dra in sin egen lön med råge.
Inte minst är ett fungerande kulturliv en positiv faktor för folk som vill flytta hit.
Vi har noterat att olika aktörer inom kultursektorn saknar någon att vända sig till, det blir
kommunikationsmissar och ingen har ansvaret. Inte minst märktes det när det delades ut pris till
årets kulturstipendiater, de två visste inte om det och var inte närvarande. Någon information
om vem som fick priset har inte gått att läsa på Överkalix kommuns hemsida månader efteråt och således ingen motivering till prisen.
Vi tror att en tjänst som kultursekreterare bara kan innebära positiva saker, det höjer kvaliteten
och varumärket Överkalix.”

Beslutsunderlag
1 Motion 2012-09-10, se Dnr 813-2012
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2012-09-24 § 48
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-22 § 99
4 Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-12 § 108
5 Kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-26 § 64
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Dnr 176-2011

Medborgarförslag - Kultursamordning i Överkalix kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
- Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 15 april 2013
Bakgrund
Kommunmedborgaren Anneli Nilsson, har lämnat in ett medborgarförslag angående
kultursamordning i Överkalix kommun, se Dnr 176-2011.

Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag 2011-02-24, se Dnr 176-2011
2. Kommunfullmäktige 2011-04-26 § 12
3. Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2011-06-13 § 38
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2011-10-17 § 85
5. Kommunstyrelsens protokoll 2011-11-14 § 91
6. Kommunfullmäktiges protokoll 2011-11-28 § 68
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-03-19 § 38
8 Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-10 § 30
9 Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-23 § 29
10 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-22 § 101
11 Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-12 § 109
12 Kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-26 § 65
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Dnr 67-2013

Ansökan om tillstånd att servera starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten på uteservering årligen mellan
1 maj och 31 augusti
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Att bevilja stadigvarande serveringstillstånd för starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten på uteserveringen belägen i anslutning till
restaurangen.

-

Att servering får ske årligen under perioden 1 maj till 31 augusti mellan klockan
11.00 – 23.00.

Bakgrund
Sang´s Thai Market och Restaurang har lämnat in ansökan om tillstånd
att servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på
uteservering årligen mellan 1 maj och 31 augusti
Ansökan
Ansökan avser stadigvarande tillstånd att servera starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten på uteservering belägen i anslutning till
restaurangen. Serveringen är ämnad att ske årligen mellan 1 maj och 31 augusti.
Ansökt serveringstid 11.00 – 23.00.

Aktuella förhållanden
Sang´s Thai Market och Restaurang bedriver sedan våren 2012
restaurangverksamhet med serveringstillstånd för att servera starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker. Vid den ansökan har sedvanlig prövning genomförts och Björn Nilsson
har genomfört FHI:s kunskapsprov.
Alkohollagens krav
Enligt alkohollagen får serveringstillstånd meddelas endast då sökande visar att
han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och
omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten.
Vid handläggning av denna ansökan har ett remissyttrande inhämtats från
Polismyndigheten som inte har något att erinra mot sökandes lämplighet eller
utskänkningsställets lokalisering ur ordningssynpunkt.
Vidare har de ekonomiska förhållandena kontrollerats med förfrågningar till
Skattemyndigheten och Kronofogden som inte har några noteringar om sökanden.
Begäran om yttrande har även inhämtats från Räddningstjänsten, bygg- och
miljönämnden och socialnämnden som inte haft något att invända mot ansökan.
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Förslag till beslut
Då Björn Nilsson och den bedrivna verksamheten uppfyller de krav som alkohollagen
föreskriver föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta:
•
•

att bevilja stadigvarande serveringstillstånd för starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten på uteserveringen belägen i anslutning till
restaurangen.
att servering får ske årligen under perioden 1 maj till 31 augusti mellan klockan
11.00 – 23.00.

Beslutsunderlag
1 Ansökan om serveringstillstånd, 2013-03-06, se Dnr 67-2013

Bilaga Hur man Överklagar!!
Protokollsutdrag till:
- Erik Nilsson, alkoholhandläggare
- Sangs Thai Market
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Dnr 164-2013

Budgetprognos 2013-02-28
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Uppdra till styrelse och nämnder att arbeta vidare för att upprätthålla en budget i
balans

-

Uppdra till styrelse och nämnder att regelbundet återkomma till kommunstyrelsen
för redovisning av budgetarbetet

Bakgrund
Föreligger från ekonomikontoret budgetprognos 2013-02-28:
”Driftbudget
Nämnd/styrelse

Budget
2013

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Bygg- och miljönämnden

-46 347
-68 000
-87 830
-988

-47 487
-68 970
-89 077
-1 068

-1 140
-970
-1 247
-80

Summa

-203 165

-206 602

-3 437

Finansiering

203 470

204 170

Totalt

305

Tilläggsbudget

Prognos
2013

-2 432

Beslutsunderlag
1. Budgetprognos 2013-02-28, 2013-03-14, se Dnr 164-2013

Protokollsutdrag till:
- Styrelse & nämnder
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Dnr 168-2013

Delägarskap i Investeringar i Norrbotten AB
Arbetsutskottets förslag
-

Överkalix kommun förvärvar 28 aktier i Investeringar i Norrbotten AB av
Norrbottens läns landsting till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 2800

-

Godkänna bolagsordningen för Investeringar i Norrbotten AB

-

Anta aktieägaravtal mellan ägarna i Investeringar i Norrbotten AB

Bakgrund
Föreligger skrivelse från Norrbottens läns landsting:
”Kommunen har tidigare beslutat att bli delägare i bolaget i Invest in Norrbotten som bildats
för att överföra verksamheten från projektet med samma namn till en permanent verksamhet.
Bolaget bildades i oktober 2012 och fick formellt namnet Investeringar i Norrbotten (orgnr
556903-8119). Bolaget har bildats med Norrbottens läns landsting som ägare till 100% till en
början. Målsättningen är att så många som möjligt av länets kommuner eller kommunala
näringslivsbolag ska bli delägare.
Bolaget har totalt 2000 aktier till ett värde av 100 kr styck. Upplägget är att kommunerna köper
lika stora aktieposter (1,4 %, tillika 28 aktier) men att de till invånarantal större kommunerna
har erbjudits att köpa en större post (3,4 %, tillika 68 aktier). Det senare gäller Luleå, Boden,
Piteå, Kiruna och Gällivare kommuner.
Alla kommuner i länet har erbjudits att bli delägare. De som beslutat om att ingå i delägarskap
är Luleå, Boden, Älvsbyn, Arvidsjaur, Övertorneå, Överkalix, Kalix & Haparanda kommuner.
Fortsatta samtal förs med övriga kommuner. Landstingsfullmäktige har 2013-02-21 (§9-2013,
dnr 975-12) beslutat att avyttra aktier i Investeringar i Norrbotten AB till dessa kommuner samt
anta en reviderad bolagsordning för bolaget och nytt aktieägaravtal mellan ägarna.
Kommunernas aktieförvärv och godkännande av reviderade bolagsordning och antagande av
aktieägaravtal är nu föremål för beslut hos respektive kommun.”

Förslag till kommunfullmäktige för beslut:
-

Överkalix kommun förvärvar 28 aktier i Investeringar i Norrbotten AB av
Norrbottens läns landsting till ett pris av 100 kr per aktie, totalt 2800

-

Godkänna bolagsordningen för Investeringar i Norrbotten AB

-

Anta aktieägaravtal mellan ägarna i Investeringar i Norrbotten AB

Beslutsunderlag
1. Delägarskap Investeringar i Norrbotten AB, 2013-03-15, Se Dnr 168-2013
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