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Au § 78
Information
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Lägga informationen till handlingarna

Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Persson (s), informerar om bl.a mötet med
infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M), där problematiken med E10an
diskuterades.
----Ledamot Christina Hjelm (c) informerar om vattenrådsmöten hon deltagit i och att till
nästkommande kommunfullmäktige bjuda in representanter för information om deras
verksamhet.

Justerares signatur

ÖVERKALIX KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Au § 79

2013-10-21
Dnr 554-2013

Kompetensförsörjningsplan 2013/2014
Arbetsutskottets förslag
-

Anta Kompetensförsörjningsplan 2013/2014 för Överkalix kommun

Bakgrund
Föreligger Kompetensförsörjningsplan 2013/2014, se Dnr 554-2013.

Beslutsunderlag
1. Kompetensförsörjningsplan 2013/2014, 2013-10-21, se Dnr 554-2013.
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Dnr 555-2013

IT-strategi för Överkalix kommun
Arbetsutskottets förslag
-

Anta IT-strategi för Överkalix kommun

Bakgrund
Föreligger IT-strategi för Överkalix kommun, se Dnr 555-2013

Beslutsunderlag
1. IT-strategi för Överkalix kommun, 2013-10-21, se Dnr 555-2013
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Dnr 556-2013

Policy för sociala medier i Överkalix kommun
Arbetsutskottets förslag
-

Anta Policy för sociala medier i Överkalix kommun

Bakgrund
Föreligger Policy för sociala medier i Överkalix kommun, se Dnr 556-2013

Beslutsunderlag
1. Policy för social medier i Överkalix kommun, se Dnr 556-2013
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Dnr 557-2013

Sammanträdestider 2014
Arbetsutskottets förslag
-

Fastställa sammanträstider 2014 för:
Kommunstyrelsens arbetsutskott KsAu: 13/1, 27/1, 3/3, 17/3, 5/5, 19/5, 18/8,
6/10, 20/10, 8/12
Kommunstyrelsen Ks: 10/2, 14/4, 9/6, 15/9, 10/11
Kommunfullmäktige Kf: 24/2, 28/4, 23/6, 29/9, 24/11, 15/12

Bakgrund
Förslag på sammanträdestider 2014:
Kommunstyrelsens arbetsutskott KsAu: 13/1, 27/1, 3/3, 17/3, 5/5, 19/5, 18/8, 6/10,
20/10, 8/12
Kommunstyrelsen Ks: 10/2, 14/4, 9/6, 15/9, 10/11
Kommunfullmäktige Kf: 24/2, 28/4, 23/6, 29/9, 24/11, 15/12
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Dnr 1048-2010

Översiktsplan för Överkalix kommun
Arbetsutskottets förslag
-

Hänskjuta arbetet med Översiktsplan för Överkalix kommun till nästkommande
mandatperiod

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar arbete med Översiktsplan för Överkalix
kommun och föreslår kommunstyrelsen att hänskjuta arbetet med Översiktsplan för
Överkalix kommun till nästkommande mandatperiod.
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Dnr 497-2012

Motion – Utsiktsplats Jockfall
Arbetsutskottets förslag
-

Anse motionen besvarad

Bakgrund
Kommunfullmäktigeledamoten Anne Jakobsson (s) har till kommunfullmäktige 201004-26 lämnat in en motion, ”Utsiktsplats Jockfall”. Kommunfullmäktige 2010-04-26 §
11 beslutade att uppta motionen.
” Än en gång så står en ny turistsäsong för dörren. Ett av kommunens populäraste besöksmål är
Jockfall och då i synnerhet just vattenfallet. Besökarna vill ha en enkel och lättillgänglig
utsiktsplats för att beskåda det mäktiga vattenfallet. Den plats som majoriteten av besökarna
finner lämpligast är den smala vägbron som går över älven. Dånet från vattenmassorna gör
åskådarna mindre uppmärksam på den trafik som passeras över bron varvid risken för olyckor
är överhängande. Frågan är inte om olyckan kommer att ske utan när. Undertecknad föreslår
därför:
- Att kommunen arbetar skyndsamt med att tillskapa lämplig utsiktsplats vid vattenfallet
så att besökarna inte behöver stå mitt emot i en trafikerad vägbana.”

”Kommunstyrelsens arbetstutskott föreslår att motionen arbetas in i projekt
Besökslandet och att den därmed anses besvarad.”
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
19 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-03-18 § 31
20 Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-15 § 20
21 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-04-29 § 22
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Dnr 873-2012

Motion-en köttfri dag för klimatets, miljöns och hälsans skull
Arbetsutskottets förslag
-

Anse motionen besvarad

Bakgrund
Kommunfullmäktigeledamoten Kennerth Moberg (mp) har lämnat in en motion:
” Alla torde vid det här laget vara medvetna om att köttkonsumtionen i världen orsakar många
klimat- och miljöproblem men också innebär hälsorisker. Köttproduktionen bidrar globalt sett
till ökade utsläpp av växthusgaser, och mycket odlingsbar jord som skulle kunna användas för
odling av grönsaker och säd, går åt till att framställa foder som behövs för djurhållningen.
Enligt FN-rapporten Livestocks Long Shadow (2006) står djurhållningen för 18 % av de
globala växthusgaserna, det vill säga mer än hela transportsektorn, inklusive flyget.
Djurhållningen behöver 70 % av världens jordbruksmark och oerhörda mängder vatten.
Runt om i Sverige, men nu också internationellt växer kampanjen Köttfri måndag. Den verkar
opinionsbildande för att visa på köttkonsumtionens följder för miljön, klimatet och hälsan, men
visar också på vinsterna med minskad köttkonsumtion, med början av en dag i veckan.
Den odlingsbara marken kommer i en framtid inte att räcka till för en allt större befolkning, och
vi måste därför vara rädda om vår åkermark och använda den på effektivaste sätt.
Köttproduktion är inte effektivt vilket ovanstående siffror visar i all sin nakenhet. Uppfödning
av djur kräver ungefär 10 gånger mer resurser i form av grödor än vad vi får ut av köttet. Det
finns all anledning att vi tar tag i detta genom att minska vår köttkonsumtion.
Enligt statistik från Jordbruksverket ökade vår köttkonsumtion i Sverige med 70 % per person,
från 1960 till 1996. Samtidigt ökar övervikten bland befolkningen i stort. Särskilt oroande är att
barnfetman ökar. En varierad och blandad kost kan vara en del av lösningen i kombination med
motion och rörelse. En köttfri dag i veckan lär barnen att en god och nyttig kost inte
nödvändigtvis måste innehålla kött. Att införa en köttfri dag i veckan innebär alltså inte att
någon "tvingas" att bli vegetarian. Istället bidrar dagen till att bredda barnens matkulturella
upplevelse, de får ju en större palett av rätter att välja på. Att minska konsumtionen av kött är
ett konkret steg mot en hållbarare värld på sikt; för miljöns skull, för klimatets skull, för djurens
men också för människors hälsas skull. Därför yrkar Miljöpartiet de Gröna i Överkalix
att Överkalix kommun inför en vegetarisk dag i förskolan och skolan samt
äldreboenden, i enlighet med konceptet köttfri måndag.
att en rekommendation om att följa den kommunala skolans exempel går ut till
friskolan.”

” Idag erbjuds elever och även ute i boendena vegetarisk måltid varje dag. En gång i
veckan serveras enbart fisk och kommunstyrelsens arbetsutskott anser därmed att
motionen kan anses besvarad”
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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
6 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-03-18 § 31
7 Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-15 § 20
8 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-04-29 § 22
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Au § 86
Redovisning av motioner under beredning
Arbetsutskottets förslag
-

Godkänna redovisning av motioner under beredning

Bakgrund

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
12 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-03-18 § 31
13 Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-15 § 20
14 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-04-29 § 22

Motion- Kultursamordnare
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
6 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-03-18 § 41
7 Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-15 § 20
8 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-04-29 § 22
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Dnr 1088-2012

Medborgarförslag- Angående julgranen på Torget på Bränna
Arbetsutskottets förslag
-

Anses bifallen

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 bl.a. skymmer övergångstavlan vid
övergångsstället”
”Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att medborgarförslaget inarbetas i projekt för
ombyggnad av torget och därmed anses bifallen.”
Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag 2012-12-19, se Dnr 1088-2012
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-02-25 § 3
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-03-18 §
4 Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-15 § 21
5 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-04-29 § 23
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Redovisning av medborgarförslag under beredning
Arbetsutskottets förslag
-

Godkänna redovisning av medborgarförslag under beredning

Bakgrund
Medborgarförslag- Kultursamordning i Överkalix kommun
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
13 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-03-18 § 42
14 Kommunstyrelsens protokoll 2013-04-15 § 21
15 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-04-29 § 23
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Dnr 516-2013

Budget 2014, plan 2015-2016

Arbetsutskottets förslag
-

Fastställa anslagsbindningsnivå och att nämnder medges rätt att omdisponera medel
inom ramen per nämnd/förvaltning.

-

Delegera till kommunstyrelsen att omfördela medel inom beslutad investeringsram.

-

Plan för 2015-2016 skall utgöra underlag för kommande års budgetberedning.

Bakgrund
Föreligger förslag om Budget 2014-2016 till kommunfullmäktige för beslut:

Nämnd/Styrelse
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Bygg- och miljönämnden

2014
47,7 mkr
69,0 mkr
90,4 mkr
1,1 mkr

2015
47,5
69,0
91,3
1,2

Totalt

208,2 mkr

209,0 mkr 209,8 mkr

Investeringsbudget

14,089 mkr 9,178 mkr 8,310 mkr

mkr
mkr
mkr
mkr

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-09-23 § 70
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-10-07 § 72
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-10-14 § 77
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Skattesats för år 2014
Arbetsutskottets förslag
- Fastställa skattesatsen för år 2014 till 22:80
Bakgrund
Skattesatsen har fastställts för år 2013 till 22:80 kr
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Dnr 573-2013

God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
Arbetsutskottets förslag
-

Anta riktlinjer för God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv

-

Inrätta en resultatutjämningsreserv

-

De reserverbara delarna av resultatet för åren 2010, 2011 och 2012 uppgående till 5,7 mkr
tillförs resultatutjämningsreserven

Bakgrund
Ekonomikontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att
•

anta riktlinjer för God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv

•

inrätta en resultatutjämningsreserv

•

de reserverbara delarna av resultatet för åren 2010, 2011 och 2012 uppgående till 5,7 mkr
tillförs resultatutjämningsreserven

Bakgrund
Riksdagen beslutade den 28 november 2012 om att komplettera lagstiftningen om God
ekonomisk hushållning. Den förändrade lagstiftningen ger nya möjligheter att utifrån reglerna
om balanskravet öppna upp för möjligheten att utjämna intäkter över tid genom en
resultatutjämningsreserv. De kommuner och landsting som använder sig av möjligheten med
resultatutjämningsreserv ska även besluta om lokala riktlinjer för hanteringen av denna.
Riktlinjerna bör, utöver regler för avsättning och uttag, även innehålla resultatutjämningsreservens maximala storlek.
De förändrade reglerna trädde i kraft den 1 januari 2013. Det innebär att det nya regelverket
tillämpas från och med årsredovisningen för år 2013.
Under 2013 finns möjligheten att göra reserveringar/avsättningar av de eventuella ekonomiska
överskott för åren 2010, 2011 och 2012 som överskrider de gränsvärden som regelverket
stipulerar. Beslut om en sådan retroaktiv reservering måste fattas av kommunfullmäktige under
år 2013, därefter är det inte möjligt.
Vid beräkning av reserveringen är det samma regelverk som gäller som för 2013 och framåt.
Det innebär att varje år ska betraktas var för sig.
Möjligheten att göra reserveringen begränsas av en så kallad 1 % respektive 2 % regel. Den
innebär att reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst ett belopp som
motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter
balansjusteringarna som överstiger 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning. Om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive
ansvarsförbindelsen och pensionsförpliktelser, ska gränsen i stället uppgå till 2 % av de ovan
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nämnda posterna. Inget hindrar att man lokalt sätter högre gränsvärden för när reserveringar får
göras.
Avsättning till resultatutjämningsreserven för åren 2010, 2011 och 2012
Överkalix kommun har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelser och
pensionsförpliktelser, och får därmed i resultatutjämningsreserven endast reservera enligt 2 %
regeln. Det är det lägsta av Årets resultat eller Årets balanskravsjusterade resultat som ska
användas vid bedömning av storleken på avsättningen.
Baserat på boksluten för åren 2010, 2011 och 2012 kan den sammantagna avsättningsmöjlighet
till en resultatutjämningsreserv beräknas enligt följande:
mkr

År 2010

År 2011

År 2012

Årets resultat

6,9

5,7

5,8

Årets balanskravsjusterade
resultat
Avgår: 2 % av skatter och
statsbidrag*

6,9

5,7

6,1

4,2

4,2

4,2

2,7

1,4

1,6

2010

2011

2012

210,2

211,5

210,3

Möjlig avsättning till
resultatutjämningsreserv

*
mkr
Skatteintäkter, generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning

Summa år
2010-2012

5,7

För Överkalix kommuns del är det möjligt att för åren 2010-2012 avsätta totalt 5,7 mkr.
Avsättningen till resultatutjämningsreserven redovisas som en delpost till eget kapital i
balansräkningen och påverkar inte kommunens resultat.
Eget kapital

IB 2013

Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
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Efter retroaktiv
avsättning för
2010-2012
5,7

77,1

71,4

77,1

77,1
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Riktlinjer för Överkalix kommun avseende God ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv
Enligt kommunallagen ska kommuner tillämpa en God ekonomisk hushållning, vilket innebär
att verksamheten ska utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Ekonomin måste ses ur både ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. Balanskravsutredningen
reglerar det kortsiktiga perspektivet men ur ett lånsiktigt perspektiv måste resultatnivån vara
tillräckligt stor för att kommande generationer inte ska behöva betala för tidigare generationers
konsumtion.
De verksamhetsmässiga och finansiella mål som Överkalix kommun definierat för att uppnå
god ekonomisk hushållning återfinns i budgetdokument och utvärderas i delårsrapport och
årsredovisning.
Avsättning till resultatutjämningsreserv kan göras de år då resultatet så medger enligt
Kommunallagens regler. Den del av årets resultat som efter balanskravsutredning, överstiger
1% av skatteintäkter och statsbidrag får avsättas till resultatutjämningsreserven. Om kommunen
har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, får det
resultat som överstiger 2% avsättas.
Resultatutjämningsreserven maximeras till 10 mkr.
Beslut om planerad avsättning till RUR fattas i samband med budget. I samband med
årsredovisning fastställs eventuell avsättning.
Användning av medel från resultatutjämningsreserven ska kunna göras om det uppstår
svårigheter att uppfylla balanskravet på ett ansvarsfullt sätt. Därmed ges möjlighet att utjämna
hastiga förändringar i de ekonomiska förutsättningarna mellan åren. I första hand skall
resultatutjämningsreserven användas för att reglera underskott i bokslutet när en lågkonjunktur
inträffar och medför minskade skatteintäkter eller ökade kostnader som en följd av en
konjunkturförsvagning.
Beslut om planerad användning av medel från RUR fattas i samband med budget. I samband
med årsredovisning fastställs eventuell användning av medel.

Beslutsunderlag
1. Ekonomikontoret, god ekonomisk hushållet och resultatutjämningsreserv, 2013-1021, se Dnr 573-2013
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Dnr 558-2013

Utbyggnad av optofiber inom glesbygdsutvecklingsprojekt
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Att Överkalix kommun medverkar vid utarbetande av projektplan/ansökan.

-

Att Överkalix kommun i förekommande fall ska kunna förskottera främst material inom
pågående projekt för att underlätta samverkan med Vattenfall Eldistribution

-

Beslut om kostnader/förskottering inom bredbandsprojekt fattas av Kommunstyrelsens
arbetsutskott

-

Budget för medverkan fastställs inom ansvar 1100/0203 för Budget 2014, plan 2015-2016

Bakgrund
Föreligger skrivelse från Vännäsbergets byaförening avseende möjlighet att samförlägga
optofiber (Kanalisation) vid ombyggnation av el-nät till/inom byn.
Vattenfall Distribution/SWECO har anordnat informationsträffar, bl.a. i Byastugan,
Vännäsberget 4 April, vid denna träff uttalades stort intresse från byaförening. Möjligheten att
samförlägga optofiber vid ombyggnationen av elnätet till och inom byn utgör en unik möjlighet
som antagligen inte återkommer.
Överkalix kommun var representerade vid informationsmötet (Göran Larsson) – Kommunen
informerade om dess möjligheter, detta inom de stödformer som i nuläget finns för
bredband/opto etablering. (Kanalisationsstöd) För utbyggnad av områdesnät är kommunens
möjligheter begränsade. Det stöd som idag finns är främst inom glesbyggdsutveckling projekt,
ett sådant projekt måste initieras från byn (Byaföreningen)
Skrivelse har inkommit från Vännäsbergets intresseförening (Via SWECO) avseende utbyggnad
av bredband (Optofiber) till/inom Vännäsbergets by i samverkan med Vattenfall Distribution
(Bilaga)
Överkalix kommun avser att bistå sådant projekt. Byn (Byaföreningen) skall anses som
huvudman samt ansvara för projekt/projektansökan samt projektredovisning i stort.
Inriktning / Fortsättning:
- Ett byautvecklingsprojekt bör initieras snarast, Vännäsbergets intresseförening är
huvudman.
- Överkalix kommun (Näringslivskontoret) kan medverka vid utarbetande av
projektplan/ansökan.
- I förekommande fall kan Överkalix kommun ’förskottera’ främst material inom pågående
projekt för att underlätta samverkan med Vattenfall Eldistribution (Samordningsfördelar) –
Sådan kostnad skall åter redovisas inom projektet.
Överkalix kommun har möjlighet att ansöka om s.k. kanalisationsstöd. Stödet utgår med max
50% av totalkostnad för kanalisation, utrymme för övrig finansiering (Medfinansiering) skall
inräknas i glesbygdsprojekt, sådan finansiering kan vara t.ex. anslutningsavgifter,
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medfinansiering från tilltänkt tjänsteleverantör, annan finansiering från näringsliv / fonder /
stiftelser samt arbetsinsats från byn m.m.
Överkalix kommuns andel av finansiering kan i praktiken inte överstiga den del som omfattas av
nedan föreslagna förskottering av material och arbetskostnad av rörförläggning - Sådan kostnad
skall åter redovisas inom projektet. Andra kostnader t.ex. optofiber kabel, inskarvning/inmätning
samt aktiv utrustning omfattas inte av kanalisations stöd och måste därför omfattas av
glesbygdsprojektet.
Övrigt / Orientering
Övriga EU/PTS regler rörande upphandling, öppet nät, m.m. måste beaktas inom projektet.
Vattenfall projekterar i nuläget (Info. 2013.09.25) ombyggnation i Kypasjärv och Lansjärv samt
delvis norr om Nybyn längs älvens östra sida.
Förslag till beslut
- Att Överkalix kommun medverkar vid utarbetande av projektplan/ansökan.
- Att Överkalix kommun i förekommande fall ska kunna förskottera främst material inom
pågående projekt för att underlätta samverkan med Vattenfall Eldistribution
- Beslut om kostnader/förskottering inom bredbandsprojekt fattas av Kommunstyrelsens
arbetsutskott
- Budget för medverkan fastställs inom ansvar 1100/0203 för Budget 2014, plan 2015-2016

Beslutsunderlag

1. IT-avdelningen, utbyggnad av optofiber inom glesbygdsutvecklingsprojekt, 201310-21, se Dnr 558-2013
Protokollsutdrag till:
- IT-avdelningen, IT-chef Maria Henriksson, Göran Larsson
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Dnr 443-2013

Medborgarförslag Överkalix kommun bygger ramper för Skatebord,
inlines osv
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar
-

Översända medborgarförslag Överkalix kommun bygger ramper för skateboard
inlines osv till tekniska kontoret för utredning

Bakgrund
Föreligger Medborgarförslag Överkalix kommun bygger ramper för Skatebord, inlines
osv från Emil Karlsson:
”Jag vill att ni bygger ramper som man åka cykel, inlines, och sparkcykel i. Det kan
byggas längst in på parkeringen vid fotbollsplanen 4-5 ramper tar inte stor plats och det
blir ingen eller mycket liten åverkan på marken.”
Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag 2013-08-07, se Dnr 443-2013
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2013-09-30 § 46

Protokollsutdrag till:
-Emil Karlsson
-Tekniska kontoret
-Kommunkansliet
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Dnr 496-2013

Överenskommelse om samarbete för personer med psykisk
funktionsnedsättning mellan kommuner och landsting i Norrbotten
Arbetsutskottets förslag
-

Godkänna Överenskommelse om samarbete för personer med psykisk
funktionsnedsättning mellan kommuner och landsting i Norrbotten

Bakgrund
Socialnämnden 2013-08-29 § 79 beslutade om Överenskommelse om samarbete för
personer med psykisk funktionsnedsättning mellan kommuner och landsting i
Norrbotten.

Beslutsunderlag
1 Socialnämndens protokoll 2013-08-29 § 79
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Dnr 474-2013

Remiss från Länsstyrelsen i Norrbottens län efter översyn av utvidgat
strandskydd i Överkalix kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Godkänna och inge svar från ”Bygg & miljönämndens beredningsgrupp ”på remiss
från Länsstyrelsen i Norrbottens län efter översyn av utvidgat strandskydd i
Överkalix kommun till Länsstyrelsen i Norrbottens län

Bakgrund
Per Larsson planeringsingenjör bygg- & miljönämnde har lämnat ett yttrande från bygg
& miljönämnden:
”Bygg - och miljönämnden har av Länsstyrelsen i Norrbottens län erhållit en remiss
efter översyn av utvidgat strandskydd i Överkalix kommun, Lst dnr 511-4130-13, bmn
dnr 258-2013. Länsstyrelsen vill ha synpunkter på remissområdena senast 2013-10-25 .
Bygg - och miljönämnden har sett över remissen. Bygg - och miljönämnden anser dock
att strandskyddet inte bara är en fråga som rör bygglov etc, utan att det är en för
framtiden viktig kommunalstrategisk fråga som därför bör lyftas upp till
kommunstyrelsen för översyn och remissvar. Bygg - och miljönämnden översänder
därför remissen till kommunstyrelsen för vidare handläggning.”
Kommunstyrelsen 2013-09-16 § 53 beslutade att:
Uppdra till Anitha Gustafsson, nämndsekreterare att begära förlängd remisstid avseende
”Remiss från Länsstyrelsen i Norrbottens län efter översyn av utvidgat strandskydd i
Överkalix kommun”
Bygg- & miljönämndens beredningsgrupp har lämnat synpunkte på Länsstyrelsens
”Remiss efter översyn av utvidgat strandskydd i Överkalix kommun”

Beslutsunderlag
1 Remiss om utvidgat strandskydd, 2013-08-28, se Dnr 474-2013
2 Kommunstyrelsens protokoll 2013-09-16 § 53
3 Bygg- och miljönämndens beredningsgrupps yttrande 2013-09-03, se Dnr
474-2013

Protokollsutdrag till:
-Länsstyrelsen i Norrbottens län
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Dnr 565-2013

Delegation att fatta beslut om tillfälligt serveringstillstånd
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Delegera ärendet till kommunstyrelsens ordförande Birgittas Persson (s) och
alkoholhandläggare Erik Nilsson att fatta beslut om tillfälligt serveringstillstånd

Bakgrund
Sang´s Thai Market och Restaurang har genom Björn Nilsson lämnat in en ansökan om
förlängd serveringstid fram till 03.00. Ansökan gäller för den 2 november (stängning
03.00 den 3 november) och den 25 december (stängning 03.00 den 26 december).
En korrekt handläggning kräver att yttrande inhämtas från Polismyndigheten i
Norrbotten samt från Bygg- och Miljönämnden i Överkalix. En skrivelse med en
anhållan om yttrande har skickats den 16 oktober, samma dag som ansökan kom in, till
båda instanserna. Några yttranden har inte kommit in och därför finns inte underlag för
att ta fram ett underlag för beslut.
Enligt delegationsordningen som tagits av KF hösten 2013 är det Ksau som har att
besluta i frågan om förlängd serveringstid. Sista möjlighet att besluta om ansökningen
gällande den 2:a november är således mötet 2013-10-21. Eftersom det underlag som
krävs för beslut inte finns är det inte möjligt.
Som handläggare av ansökan undrar jag om det går att lösa på något vis, om det
exempelvis är möjligt att besluta om en annan delegation för beslut i detta ärende.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2013-01-21, se Dnr 565-2013

Protokollsutdrag till:
-Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Persson (s) och Alkoholhandläggare Erik Nilsson
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Dnr 577-2013

Omfördela medel under nuvarande budgetår 2013 projektnr 072
Arbetsutskottets förslag
-

Omfördela medel i investeringsbudget år 2013 projektnr 072

Bakgrund
Kenneth Sköld teknisk chef, medverkar och önskar omföredel i investeringsbudget
under innevarande budgetår 2013 för köp av grovtvättmaskin till kost och
städavdelningen.
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