ÖVERKALIX KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06

72

Tid och plats

Måndagen den 6 maj 2013 kl. 09.00-12.00-13.00-14.00
sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen Överkalix

Beslutande

Birgitta Persson (s)
Anne Jakobsson (s)
Christina Hjelm (c)
Mikael Larsson (v)
Lennart Holm (s)

Övriga deltagare

Anna-Lena Eriksson, kommunsekreterare
Maria Henriksson, kommunchef
Per Larsson planing & Anita Gustafsson nämndsekr. § 49

Utses att justera

Christina Hjelm (c)

Justeringens plats/tid

Kommunkansliet, måndagen den 13
maj 2013

Sekreterare

Anna-Lena Eriksson

Ordförande

Birgitta Persson (s)

Justerare

Christina Hjelm (c)

Paragrafer §§ 46-51

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-05-06

Datum för anslags
uppsättande

2013-05-13

Förvaringsplats för
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Kommunkansliet, Överkalix

Underskrift
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Au § 46
Information
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Lägga informationen till handlingarna

Bakgrund
Kommunstyrelsen ordförande Birgitta Persson (s) informerar om att transportföretaget
PostNord köper delar av Bilfrakts verksamhet i Överkalix
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Dnr 206-2013

CEMR jämställdsdeklarationen
Arbetsutskottets förslag
- Anta CEMR jämställdhetsdeklarationen
Bakgrund
Kommunförbundets styrelse och förbundsfullmäktige har under 2011/2012 antagit
CEMR jämställdhetsdeklaration (Council of European Municipalities and Regions).
Deklarationen är ett verktyg som syftar till att införliva jämställdhetsperspektivet i det
politiska beslutfattandet och i den praktiska verksamheten. Vid länsträffen för
kommunalråd och kommunchefer i november 2012 beslutades att förbundet ska stödja
kommunernas arbete i enlighet med deklarationen. Av förbundets verksamhetsplan för
2013 framgår att:
• Kommunerna rekommenderas att senast 2013-06-30 ha antagit deklarationen och
att utse två ansvariga på ledningsnivå, en man och en kvinna, som genomgår en introduktionsutbildning före 2013-12-31
• Förbundet och kommunerna utarbetar handlingsplaner före 2013-12-31

Beslutsunderlag
1. Kommunförbundets Norrbottens sammanträdesprotokoll 2013-03-14 § 7, Plan för
implementering CEMR jämställdhetsdeklaration, 2013-04-04, se Dnr 206-2013
2. Handledning för CEMR jämställdetsdeklaration, 2013-04-10, se Dnr 206-2013
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Dnr 217-2013

Förslag till åtgärder för vissa kommunalt ägda fastigheter
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Uppdra Tekniska avdelningen att förhandla och upprätta preliminära avtal om
markförsäljning mm, för att därefter lägga fram avtalsförslagen för fullmäktiges
beslut.

Bakgrund
Det finns ett antal fastigheter där kommunen är lagfaren ägare medan taxerad ägare är
annan juridisk person. Det förekommer också att kommunen är taxerad ägare medan
annan part fått lagfart. I ytterligare några fall finns det byggnader som står på ofri grund
på fastighet som tillhör kommunen.
Tekniska avdelningen har tillsammans med Lantmäteriet i Haparanda gjort en
genomgång tagit fram ett beslutsunderlag för att rätta till de fel/brister som finns.
Bifogat finns sammanställning med förklaringar och förslag till åtgärder. I förslagen
finns ett antal försäljningar av mark som för att kunna genomföras måste beslutas om av
kommunfullmäktige.
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra Tekniska avdelningen
att förhandla och upprätta preliminära avtal om markförsäljning mm, för att därefter
lägga fram avtalsförslagen för fullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse Tekniska avdelningen, 2013-04-11, se Dnr 217-2013

Protokollsutdrag till:
- Tekniska avdelningen, Kenneth Sköld
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Dnr 204-2013

Begäran om aktieköp Överkalix Utvecklings AB
Arbetsutskottets förslag
-

Köpa två aktier i Överkalix Utvecklings AB

Bakgrund
Föreligger skrivelse från ordförande i Överkalix Utvecklings AB Majvor Muller:
” Överkalix kommunstyrelse tillhanda
Med anledning av att kommunen för några år sedan sålde sitt innehav i Överkalix
Utveckling AB (ÖUAB) önskar vi, efter en period av nära och ökad samverkan
gällande näringslivsutveckling, att ni omvärderar beslutet och återigen blir aktieägare
i bolaget. Anledning till begäran är att vi anser att ett samägande underlättar och förenklar vårt
arbete både praktiskt och juridiskt. Det finns ett tydligt resonemang kring fördelen
med ett samägande i ÖUAB:s slutrapport för projekt Växtkraft i Överkalix från år
2012. ”Slutsatserna av arbetet är att Överkalix behöver en företagslots/utvecklare via
Överkalix Utveckling AB och att Överkalix kommun bör få ett betydande inflytande i
bolaget, för att de olika perspektiven i näringslivsarbete ska tas tillvara.”
Rapporten finns i sin helhet på www.ouab.se
Ett samägande sänder också ut den viktiga signalen att kommunen anser att det
arbete vi gör tillsammans är värdefullt och att ni ser oss som en självklar och
långsiktig samverkare gällande affärsrådgivning av befintliga företag och vid
nyetableringar samt all annan förekommande näringslivsutveckling.
Noteras bör att ett mindre delägarskap innebär en låg kostnad för Överkalix
kommun.
Tacksam för besked/inriktningsindikation före den 6 maj med anledning av att
bolaget håller sin bolagsstämma det datumet.”

Ledamot Mikael Larsson (v) yrkar på att Överkalix kommun ej går in med köp av aktier
utan istället medfinansierar Överkalix utvecklings AB vid behov exvis vid
projektansökningar. Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Persson (s) yrkar på att
Överkalix kommun köper 2 aktier av Överkalix Utvecklings AB.
Efter avslutad överläggning finner kommunstyrelsens ordförande att det finns två
förslag till beslut:
1. Ledamot Mikael Larssons (v) yrkande om att Överkalix kommun ej går in med köp
av aktier utan istället medfinansierar Överkalix utvecklings AB vid behov
2. Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Perssons (s) yrkande på att Överkalix
kommun köper 2 aktier av Överkalix Utvecklings AB.
Kommunstyrelsens ordförande ställer propositionen på förslagen 4 st röstar ja till köp
av aktier samt att 1 ledamot röstar nej till köp av aktier och finner därför att
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kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att Överkalix kommun köper 2 aktier av Överkalix Utvecklings AB.

Kommunstyrelsen beslutar
-

Ärendet rubriceras åter till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 6
maj 2013

Niclas Hökfors (s) anmäler jäv och deltar ej i beslut.
Beslutsunderlag
1. Begäran om Aktieköp Överkalix Utvecklings AB, 2013-04-03, se Dnr 204-2013
2. Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-15 § 31
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Dnr 119-2013

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för att servera starköl, vin och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i samband med Midsummer
meet Överkalix 2013
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
- Att bevilja tillfälligt serveringstillstånd för att servera starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten på matservering i Blåskoleparken den 21 juni,
serveringstider 2.00 – 16.00 och 20.00 – 00.30 (2013-06-22).
- Att två (2) av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska finnas från kl. 20.00 tills
att arrangemanget stängs.
- Att tillståndet gäller under förutsättning att Sang´s Thai Market och Restaurang anmäler
tillfällig registrering av livsmedelsverksamhet på den planerade fastigheten i
Blåskoleparken.
- Att tillståndshavaren har att följa Överkalix kommuns ”Vägledning för brandsäkerhet
vid festivaler och stora evenemang” vid arrangemanget.
Bakgrund
Sang´s Thai Market och Restaurang avser bedriva matservering inom ett avgränsat område i
Blåskoleparken i samband med den bilträff som anordnas den 21 juni av en lokal bilklubb. För
denna verksamhet ansöks om tillfälligt serveringstillstånd för att servera starköl, vin och andra
jästa alkoholdrycker till allmänheten.
Planerade öppettider är på dagtid mellan 12.00 – 16.00 och på kvällen mellan 20.00 – 01.00.
Under kvällen kommer livemusik att finnas på området.

Aktuella förhållanden
Sang´s Thai Market och Restaurang bedriver sedan våren 2012 restaurangverksamhet med
serveringstillstånd för att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker. Vid
den ansökan har sedvanlig prövning genomförts och Björn Nilsson har genomfört FHI:s
kunskapsprov. I april 2013 har Björn även genomfört utbildningen ”Ansvarsfull
alkoholservering”.

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.
Krav ställs även på att sökanden ska ha kunskap om alkohollagstiftningen, det kravet är fullgjort
vid tidigare ansökan då FHI:s kunskapsprov avlagts.
Vid handläggning av denna ansökan har registerutdrag inhämtas från Skattemyndigheten och
Kronofogden, där framkommer inget som talar emot sökandens lämplighet.
Polismyndigheten har ingen erinran mot sökandes lämplighet eller utskänkningsställets
lokalisering ur ordningssynpunkt.
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Polismyndigheten förordnar att två (2) av myndigheten förordnade ordningsvakter tjänstgör från
kl. 20.00 tills att arrangemanget stängs. Vidare yttras att Alkoholserveringen skall vara avslutad
senast kl. 00.30 (2013-06-22)
Yttranden har också inhämtats från bygg- och miljönämnd, socialnämnd och Räddningstjänsten.
Bygg- och miljönämnd har inget att erinra under förutsättning att Sang´s Thai Market och
Restaurang anmäler tillfällig registrering av livsmedelsverksamhet på den planerade fastigheten i
Blåskoleparken.
Räddningstjänsten ser inget hinder förutsatt att Överkalix kommuns råd i ”Vägledning för
brandsäkerhet vid festivaler och stora evenemang” följs.
Socialnämnden har inget att erinra.

Förslag till beslut
Enligt alkohollagen finns inga hinder för att bevilja det tillfälliga serveringstillstånd för servering
till allmänheten som ansökan gäller. I inhämtade remissvar från bygg- och miljönämnd,
socialnämnd och Räddningstjänst finns inga invändningar mot ansökan förutsatt att lämnade
synpunkter följs. I beslutet bör polismyndighetens yttrande om villkor och serveringstid beaktas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att besluta:
•

att bevilja tillfälligt serveringstillstånd för att servera starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten på matservering i Blåskoleparken den 21 juni,
serveringstider 12.00 – 16.00 och 20.00 – 00.30 (2013-06-22).

•

att två (2) av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska finnas från kl. 20.00 tills
att arrangemanget stängs.

•

att tillståndet gäller under förutsättning att Sang´s Thai Market och Restaurang anmäler
tillfällig registrering av livsmedelsverksamhet på den planerade fastigheten i
Blåskoleparken.

•

att tillståndshavaren har att följa Överkalix kommuns ”Vägledning för brandsäkerhet vid
festivaler och stora evenemang” vid arrangemanget.

Beslutsunderlag
1. Ansökan om serveringstillstånd, 2013-02-28, Se Dnr 119-2013
2. Anhållan om yttrande över ansökan om serveringstillstånd. 2013-03-01, se
Dnr 119-2013
3. Miljökontoret- Yttrande över ansökan 2013-03-05, se Dnr 119-2013
4. Polismyndigheten i Norrbotten s yttrande, 2013-04-19, se Dnr 119-2013
5. Yttrande-Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2013-03-21 § 10

Bilaga Hur man överklagar!!!
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Dnr 264-2013

Projektförlängning av Entreprenörcentrum
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Förlänga projekttid för Entreprenörscentrum till och med 31 maj 2014

Bakgrund
Föreligger skrivelse från ALMI företagspartner Nord AB
Projektets huvudsakliga innehåll är nystartsrådgivning, nystartsrådgivning för personer
med utländsk bakgrund, kunskapsseminarier kring entreprenörskap och innovationer,
utveckling av innovativa idéer, affärsutvecklingsprogram och mentorskap. Projektets
ursprungliga projekttid är 2011-01-01—2013-12-31.
För att bevara kunskapen som finns i projektet hos affärsutvecklingskonsulter och
fortsätta med rådgivning kring entreprenörskap och innovationer. Beslutar vi om
förlängning av projektet till 31 maj 2014 inom ramen för vår totala medfinansiering.
Förutsatt att Tillväxtverket godkänner ansökan.

Beslutsunderlag
1. Projektförlängning av Entreprenörcentrum, 2013-05-02, se Dnr 264-2013

Protokollsutdrag till:
- Almi företagspartner Nord AB
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