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Tid och plats

Måndagen den 7 oktober 2013 kl. 09.00-12.00-13.00-16.40
sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen Överkalix

Beslutande

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

Övriga deltagare

Anna-Lena Eriksson, kommunsekreterare
Maria Henriksson, kommunchef
Inga-Lill Johansson, ekonomichef & Camilla Lundmark ekonom § 72
Erik Nilsson, alkoholhandläggare §§ 71 & 73

Utses att justera

Christina Hjelm (c)

Justeringens plats/tid

Kommunkansliet, torsdagen den 10
oktober 2013

Sekreterare

Anna-Lena Eriksson

Ordförande

Birgitta Persson (s)

Justerare

Christina Hjelm (c)

Paragrafer §§ 71-76

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

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2013-10-07

Datum för anslags
uppsättande

2013-10-10 Datum för anslags nedtagande 2013-11-02

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet, Överkalix

Underskrift

Anna-Lena Eriksson
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Au § 71
Information
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Godkänna och lägga informationen till handlingarna

Bakgrund
Erik Nilsson, projektledare informerar om Psynk-projektet
---Kommunstyrelsens arbetsutskott genomför studiebesök på Bränna Camping
---Ledamot Lennart Holm (s) informerar om samverkansmötet mellan Norrbottens läns
landsting och kommunstyrelsens arbetsutskott
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Dnr 516-2013

Budgetberedning
Kommunstyrelsens arbetsutskott
-

Uppdra till socialnämnden att utarbeta ett nytt budgetförslag för år 2014 med budget
ram 90,4 mkr, detta i enlighet med Budgetdirektiv 2014 plan 2015 & 2016

-

Uppdra till Barn & utbildningsnämnden att utarbeta ett nytt budgetförslag för år
2014 med en ram 69, 0 mkr

-

Uppdra till Bygg & miljönämnden att utarbeta ett nytt budgetförslag för år 2014
med en ram om 1,1 mkr

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-09-23 § 70

Bakgrund
Budgetberedningen går igenom kommunstyrelsens samt övriga nämnders budgetar.

Protokollsutdrag till:
-Styrelse & nämnder
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Dnr 519-2013

Utvärdering av BRÅ handlingsplan 2012

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

- Godkänna utvärdering av BRÅ handlingsplan 2012

Bakgrund
Föreligger utvärdering av BRÅ-handlingsplan 2012, se Dnr 519-2013

Beslutsunderlag
1. Utvärdering av BRÅ-handlingsplan 2012, 2013-09-30, se Dnr 519-2013

Protokollsutdrag till:
-Erik Nilsson, alkoholhandläggare
-Polismyndigheten i Norrbottens län
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Dnr 679-2011

Medborgarförslag Anläggning för sjösättning av båtar
Arbetsutskottets förslag
-

Anse medborgarförslaget bifallet

Bakgrund
Kommunmedborgaren Eskil Lundgren har till kommunfullmäktige 2011-09-26 § 50
lämnat ett medborgarförslag:
”Överkalix kommun ordnar en plats för kommunens många småbåtsägare, där man enkelt och
smidigt kan sjösätta samt ta upp sin båt med båttrailer. Det finns flera lämpliga platser för detta
ändamål t.ex vid Hällabron, Stenåldersbyn eller vid seniorboendet på väg upp till Brännaberget.
För att någon av de föreslagna platserna ska vara lämplig behöver dessa fyllas ut och
iordningställas då de i dagsläget bara består av lös sand, vilket gör det svårt att med bil och
båttrailer ta sig upp med båt och trailer. Detta förslag medför inga höga kostnader för Överkalix
kommun”.

Tekniska avdelningen har yttrat sig i ärendet:
”Det finns ett antal ställen som används för ovanstående ändamål bl.a. flottningsföreningens båtplats på
Hällan, båtplats vid gamla sågen vid Poxkroken och vid Strömsnäs öst om Tallvik.
Tekniska avdelningens bedömning är att de två sistnämnda områdena är mycket lämplig av flera
aspekter;
• Gamla sågen vid Poxkroken och Strömsnäs är redan etableradeställen förtätortens båtfolk
• Områdena erbjuder goda möjligheter att parkera bil och släp vid dagsutflykter
• Anses enkelt att genom viss förstärkning av väg/ramp mot vattnet åstadkomma bra
förutsättningar för ändamålet
• Relativt låga kostander för att åstadkomma stor nytta för medborgarna
• Kommunen äger marken på Poxkroken och Strömsnäs, medan båtplatsen på
Hällan är privatägd
Tekniska avdelningen bedömer inte att det krävs några tillstånd från länsstyrelsen eller vattendom då
arbete i Vatten inte är nödvändigt och då de är redan etablerade ställen som rustas upp.
Översiktlig kostnadskalkyl för Strömsnäs och Poxkroken
-Röjning sly
5kkr
-Schaktning underarbeten
5kkr
-Fyllnadsmassor
10kkr
-Skyltning mm
5kkr
Summa bedömd kostnad

25kkr”

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att bifalla detta förslag och
att skicka vidare detta till tekniska kontoret för genomförande
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Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Justerares signatur

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
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-03-18 § 32
Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-15 § 21
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-04-24 § 23
Tekniska avdelningens yttrande, 2013-09-26, se Dnr 679-2011

ÖVERKALIX KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Au § 75

2013-10-07

124

Dnr 737-2011

Medborgarförslag Muddring av Kalix älv mellan Brännagrynnan &
Brännaberget
Arbetsutskottets förslag
-

Avslå medborgarförslaget

Bakgrund
Kommunmedborgarna Eva & Allan Andersson har till kommunfullmäktige 2011-09-26
§ 50 lämnat ett medborgarförslag:
”Vi är många som färdas med båt på vackra Kalix Älv. Nu har vi upptäckt att det är stora
svårigheter att ta sig in i Djupträsket. Mellan Brännagrynnan och Brännaberget är det låg
vattennivå och detta gör det svårt att med motorbåt åka igenom utan att man får skador på
motorn. Dessutom är det svårt för många att hitta rätt väg att ta sig igenom detta område då man
lätt kan köra på sten, mm. När man pratar med äldre personer så har det berättat att man
muddrat där på 50-talet. Då gick det mycket bra att färdas där. Vårt förslag är att muddring sker
samt att man via ekolod markerar farled genom nämnda område.”

Tekniska avdelningen har yttrat sig i ärendet:
”Föreligger medborgarförslag från Eva och Allan Andersson, Grelsbyn, om muddring av den kanal som
grävdes i samband med sänkningen av Räktforsen på 50-talet.
Eva och Allan Andersson föreslår att kanalen muddras och att man via ekolod lokaliserar farled genom
passagen.
Tekniska avdelningen har översiktligt tittat på förutsättningarna.
Att genomföra en muddring med grävmaskinen ses klart möjligt. Muddringsmassor kan läggas upp på
samma sätt som vid tidigare muddring, med visst avstånd till kanalkanten.
För att genomföra muddringen krävs tillstånd från länsstyrelsen: arbete i vatten och/eller vattendom.
Upprättande av ansökning och arbetsbeskrivning kräver kunskaper som kommunen inte har själv. Vid
genomförande har bedömts att det kräver en stor grävmaskin medbredlarv.
Om kommunen beslutar genomföra projektet finns anledning att undersöka vilken medfinansiering och
vilka eventuella stöd det kan finnas att få.
Översiktlig kostnadskalkyl
-Anmälan/ansökan om arbete i vatten eventuellt vattendom, sammanträden mm
- Förfrågningsunderlag för genomförande
-Utförande muddring och återställningsarbeten
-Lokalisering och utmärkning av farled
-Oförutsett

80kkr
50kkr
200kkr
40kkr
30kkr

Summa bedömd kostnad

400kkr”

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget
p.g.a medelsbrist.
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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
12 Kommunfullmäktiges protokoll 2012-11-26 § 65
13 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-03-18 § 32
14 Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-15 § 21
15 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-04-24 § 23
16 Tekniska avdelningens yttrande, 2013-09-26, se Dnr 737-2011
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Dnr 546-2013

Regional överenskommelse om samverkan för stärkt krisberedskap i
Norrbottens län
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
- Godkänna Regional överenskommelse om samverkan för stärkt krisberedskap i
Norrbottens län
- Inge samverkansavtal Regional överenskommelse om samverkan för stärkt
krisberedskap i Norrbottens län till Länsstyrelsen i Norrbottens län
Bakgrund
Under hösten 2012 och våren 2013 har en utvecklingsprocess genomförts i syfte att
utveckla formerna för samverkan och samordning vid stora olyckor och kriser i
Norrbottens län. Deltagare i processen har varit ett flertal kommuner samt
organisationer i Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor.
Innehållet i överenskommelsen regleras i Strategin för samverkan vid stora olyckor och
kriser i Norrbottens län samt Strategin för informationssamordning vid stora olyckor
och kriser i Norrbottens län.
Beslutsunderlag
1. Regional överenskommelse om samverkan för stärkt krisberedskap i
Norrbottens län, 2013-10-07, se Dnr 546-2013

Protokollsutdrag till:
- Länsstyrelsen i Norrbottens län
- Jonas Larsson, Säkerhetssamordnare

Justerares signatur

