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Tid och plats

Måndagen den 27 januari 2014 kl. 09.00-12.05
sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen Överkalix

Beslutande

Birgitta Persson (s)
Anne Jakobsson (s)
Gunnar Nilsson (c) ers.för Christina Hjelm
Mikael Larsson (v)
Lennart Holm (s)

Övriga deltagare

Anna-Lena Eriksson, kommunsekreterare
Maria Henriksson, kommunchef
Jonas Karlsson (s) Bun:s ordf & Britt-Mari Isaksson skolchef § 5

Utses att justera

Mikael Larsson (v)

Justeringens plats/tid

Kommunkansliet, torsdagen den 30
januari 2014

Sekreterare

Anna-Lena Eriksson

Ordförande

Birgitta Persson (s)

Justerare

Mikael Larsson (v)

Paragrafer §§ 1-7
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Dnr 73-2014

Ansökan om bidrag till vägförbättring, Hedensbyns Vägförening
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Avslå ansökan om bidrag från Hedensbyns Vägförening för vägförbättring

Bakgrund
Hedensbyns Vägförening, genom Mikael Fältmark, har inkommit till kommunen med en
begäran om bidrag till upprustning av en vägsträcka i byn. Det rör sig om en sträcka på ca 190
meter, från väg E10 och österut mot f.d. skolan där Pol Pak idag har sin verksamhet.
Hedensbyns Vägförening erhåller idag från kommunen ett vinterväghållningsbidrag, populärt
kallat ”plogningsbidrag”. Detta bidrag beslutades av kommunfullmäktige 2008-04-28 § 25 och
är tänkt vara en hjälp till driften av de enskilda vägar och infartsvägar med längd överstigande
200 meter som inte fyller kraven på statsbidrag från Trafikverket. Det kommunala beslutet
medger inte att bidrag beviljas till vägförbättringsåtgärder på vägar med
vinterväghållningsbidrag. I den kommunala budgeten finns heller inte medel avsatta för att
medge särskilda bidrag till vägförbättringar för denna vägtyp.
Möjligheten finns för kommunstyrelsen att bevilja ett särskilt bidrag till Hedensbyns
Vägförening i enlighet med ansökan. Detta bör dock ställas mot att det finns ytterligare
närmare 60 enskilda vägar och infarter som idag erhåller vinterväghållningsbidrag och som då
även torde ges möjlighet att ansöka om bidrag till underhållsåtgärder.
Med hänvisning till gällande regelverk för enskilda vägar föreslår tekniska avdelningen
kommunstyrelsen besluta
att:
Ansökan avslås.

Beslutsunderlag
1. Ansökan om vägbidrag till vägförbättring, Hedensbyn, 2014-01-24, se Dnr 73-2014
2. Tekniska avdelningens yttrande, 2014-01-27, se Dnr 73-2014
Protokollsutdrag till:
-Hedensbyns Vägförening
-Tekniska avdelningen, Per Larsson
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Dnr 687-2013

Avtal avseende drift av Bränna camping
Arbetsutskottets förslag
-

Teckna avtal med Överkalix IF avseende drift av Bränna camping

-

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

-

Överkalix IF 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 eller skriftlig påminnelse

-

Rubricera avtal avseende drift av Bränna Camping till kommunstyrelsens
sammanträde 15 september 2014
Bakgrund
Föreligger avtal avseende drift av Bränna Camping år 2014 mellan Överkalix IF och
Överkalix kommun:

” Detta förslag gäller under förutsättning att kommunstyrelsen antar det och med de
förändringar och/eller tillägg som kommunstyrelsen beslutar om.
Mellan Överkalix kommun (Ökx K), ägare till Bränna Camping och Överkalix Idrottsförening
(ÖIF), har följande avtal träffats för drift av kommunens campingplats Bränna camping:

A. BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR
Till anläggningen hör följande;
1. Byggnader
- Servicebyggnader för badet
- Uthyrningsstugor 5 st
- Uthyrningslägenheter 6 lgh
- Servicebyggnad fribadet (gamla badplatsen)
2. Anläggningar
– Badanläggning
– Parkeringsplats
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– Husvagnsparkeringar
– Minigolfbana
– Gångvägar inom området inkl. parkbelysningar
Områdets omfattning framgår av markering på bifogad ritning.
B. ÖPPETHÅLLANDETIDER
Anläggningen ska hållas öppen under tiden 1 juni till 1 september.
Öppethållande ska vara från kl 08:00 – 22:00.
Under marknadshelgen (från torsdag till söndag) ska personal dessutom finnas tillgänglig för
gästerna under tiden 22:00 – 03:00.
Bilparkering året om
C. SKÖTSEL/EKONOMI
Överkalix kommun svarar för följande:
1. löpande och planerat underhåll av byggnader, badanläggning och elanläggning
2. gräsklippning utanför badanläggningen
3. klorering av badbassäng
4. successiv anpassning av anläggningen för att erhålla en 4-stjärning camping
5. teckna och svara för fastighets- och maskinförsäkringar
6. ansvara för att bekosta igångsättande och avstängning av VA och övriga anläggningar
7. kostnader för vatten, värme och elström
8. lokal- och markhyror
9. fastställande av taxor (avgifter för camping och bad)
10. abonnemangskostnader för tele/data
11. verksamhetsbidrag ska utgå till Överkalix IF
Överkalix IF svarar för följande:
1. Drift av anläggningen, städning, renhållning, utvändig städning, tillsyn och underhåll av
hela anläggningen inklusive lekutrustningar, eldstäder och liknande anläggningar
2. ansvara för gräsklippning innanför badanläggningen
3. ansvara för regelbunden provtagning av bassängens vatten enligt rutinbeskrivning
4. ansvara för att verksamheten följer de lagar, förordningar och anvisningar som gäller för
hela
5. svara för mindre reparationer som skador på snickerier, glasrutor, byten av dörrlås, byte av
säkringar samt övriga arbeten av enklare underhålls- eller driftskaraktär
6. ansvara för maskiner, bränsle, driftsmaterial mm
7. utföra och bekosta all renhållning och tillse att allt avfall skall vara fraktionssorterat enligt
kommunens renhållningsbestämmelser
8. ansvara för kontakter/marknadsföring av anläggningen
9. ansvara för tillräcklig bemanning med servicepersonal samt upprättande av personalschema
för driften vilket skall motsvara god servicenivå under campingen/badets öppettider
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12. teckna och svara för driftsförsäkringar. Kopia av gällande försäkringsbrev skall lämnas till
Överkalix kommun
13. svara för all exponering och utdelning av information, broschyrer och liknande
14. bemanning och servicepersonal
15. att intäkter från anläggningen enligt fastställd taxa skall tillfalla kommunen
16. bekosta alla förbrukningsvaror för den egna verksamheten och de anläggningar som finns
inom området
17. kostnader för renhållning inom campingområdet
18. kostnader för kontorsmateriel
19. kostnader för post
20. kostnader för annonser, reklam och information
21. föra statistik över bad, camping och stugor. Statistiken redovisas till Överkalix kommun
senast oktober aktuellt redovisningsår
22. Avstämning mellan Överkalix IF och Överkalix kommun görs i oktober och inbetalning av
taxor ska vara inbetalda senast den 31 december
D. BYGGNADERNA- OCH ANLÄGGNINGENS ANVÄNDNING
Byggnader, anläggningar och därtill hörande lös- och fast utrustning ska användas för
det ändamål de är avsedda till. Annan användning är inte tillåten utan ägarens skriftliga
tillstånd. Överkalix kommun äger rätt att bedriva turistinformation i servicebyggnaden. Kassaoch informationsrum inkl personalrum ska samnyttjas.

E. Avtal
Avtalet ska gälla under perioden 2014-02-15 – 2014-12-31 med möjlighet till
förlängning med ytterligare 2 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 Överkalix IF med 432 000 kr årligen
vid ett tillfälle efter faktura från Överkalix IF.
Intäkter överstigande 450 000 kr per år skall delas lika mellan Överkalix kommun och
Överkalix IF.
Överkalix IF skall 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

Justerares signatur

ÖVERKALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll

2014-01-27

7

Överkalix IF 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.

Detta avtal får inte överlåtas på tredje part utan motpartens skriftliga godkännande.”

Beslutsunderlag
1 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-12-09 § 110
2 Kommunstyrelsens protokoll 2014-01-13 § 6
3 Avtal avseende drift av Bränna Camping, 2014-01-27, se Dnr 687-2013
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Dnr 91-2014

Handlingsplan för genomförande av CEMR:s jämställdehetsdeklaration år
2014-2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Hänskjuta ärende Handlingsplan för genomförande av CEMR:s
jämställdehetsdeklaration år 2014-2018 till kommunstyrelsens sammanträde 10
februari 2014

Bakgrund
Föreligger Handlingsplan för genomförande av CEMR:s jämställdehetsdeklaration år
2014-2018.

Beslutsunderlag
1 Handlingsplan för genomförande av CEMR:s
jämställdehetsdeklaration år 2014-2018, 2014-01-27, se Dnr 91-2014
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Dnr 89-2014

Ändring av kommunfullmäktiges sammanträdestider
Arbetsutskottets förslag
-

Kommunfullmäktiges sammanträde 15 december 2014 flyttas till 27 oktober 2014

Bakgrund
Med anledning av förändring i kommunallagen så ska det nya kommunfullmäktige
efter valet tillträda snabbare än tidigare dvs fr.o.m 15 oktober 2014
Med anledning av ovanstående föreslås att
Kommunfullmäktige i 15 december 2014 flyttas till 27 oktober 2014.
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Dnr 90-2014

Information barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Lägga informationen till handlingarna

-

Uppdra till barn- och utbildningsnämnden att regelbundet återkomma till
kommunstyrelsen och informera om deras verksamhet

Bakgrund
Skolchef Britt-Mari Isaksson och Jonas Karlsson (s) Buns ordf. medverkar och
informerar om verksamheten. De informerar om bl.a att det pågår flera projekt på
skolan för att förbättra arbetssituationen inom skolverksamheten, att fler lärare är på
gång att få sina lärarlegitimationer mm.
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Dnr 628-2013

Angående val till Avfall Sveriges styrelse & revision
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Avstå att nominera ledamöter till styrelsen för Avfall Sveriges styrelse och revision

Bakgrund
Avfall Sveriges valberedning har översänt en intresseförfrågan till Sveriges kommuner
om nomineringar till styrelsen för Avfall Sveriges styrelse och revision.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Ärendet rubriceras åter till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 27
januari 2014

Beslutsunderlag
1. Nomineringar till Avfall Sveriges styrelse och revision, 2013-11-19, se Dnr
628-2013
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-12-16 § 102
Protokollsutdrag till:
-Styrelsen Avfall Sveriges styrelse och revision
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Dnr 76-2014

Omförhandling av ”Avtal om verksamhetsbidrag för drift och underhåll av
idrottsanläggningar” samt ersättning för marknadsgeneral
Arbetsutskottets förslag
- Ersättning för drift och underhåll av kommunens idrottsanläggningar ska för år 2014
vara 544 000 kr, bidraget värdesäkras genom att knytas till index (KPI), uppräkning
from 1/1 2015 under förutsättning att avtalet förlängs.
- Ett incitamentsavtal tecknas för intäkterna från Lappbergsbacken vilket innebär att
Överkalix IF behåller intäkterna för Lappbergsbacken och tar därmed över hela ansvaret
för marknadsföring, evenemang, anordnande av skidskola mm. Taxan ska även
framledes fastställas av kommunfullmäktige och ev. förändringar ska behandlas vid
KF:s septembersammanträde. Redovisning av sålda liftkort ska utan anmodan lämnas
till kommunstyrelsen senast den 31 maj.
- Ersättning för utförande av uppdraget som marknadsgeneral knyts till funktion och inte
till person och utgår med 50 000 kr per år, bidraget värdesäkras genom att det
uppräknas med index (KPI) from 1/1 2015 under förutsättning att driftsavtalet förlängs.
- Ärende ”Avtal om verksamhetsbidrag för drift och underhåll av idrottsanläggningar”
rubriceras åter till kommunstyrelsen sammanträde 10 september 2014
Bakgrund
Överkalix IF har påkallat överläggning om ersättningen för drift och underhåll av
kommunens idrottsanläggningar under pågående avtalsperiod. Ett antal möten hållits för
att hitta en lösning för hur drift och underhåll ska kunna skötas av Överkalix IF i fortsättningen
med rimliga ekonomiska förutsättningar
Bakgrunden till den begärda förhandlingen är huvudsakligen kraftigt ökade personalkostnader
med anledning av de försämringar som sker för olika bidragsanställningar. Samtidigt som
lönerna under avtalsperioden ökat med 2-3% årligen så är bidragsnivåerna oförändrade sedan
1994. Idag gör föreningen kraftiga underskott på varje anställd och framtiden är mycket oviss då
lönebidraget sjunker successivt för att helt försvinna inom 4 år. Överkalix IF har också en
allmänt kärvare ekonomi med färre aktiva, minskad lottförsäljning osv.
Överkalix IF har sedan 2004-12-13 ansvarat för drift och underhåll av kommunens
idrottsanläggningar, Storlappbergets skidcentra, Skogshallen samt Överkalix idrottsplats.
Ersättning för arbetet har utgått i form av verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget har avsett att
täcka viss av Överkalix IF anställd personal samt bidra till det frivilliga arbete som föreningens
sektioner lägger ner.
Nuvarande avtalsperiod löper ut 2014-12-31. Det ursprungliga avtalet avsåg tre (3) år, 2009-0101 – 2011-12-31 och om avtalet inte sägs upp förlängs avtalet med tre (3) år för varje tillfälle.
Uppsägning ska göras minst 3 månader före avtalstidens utgång. Ersättningen utgår som ett
verksamhetsbidrag och uppgår idag efter indexuppräkning till ca 503 000 kr (Ursprungligen
490 000 kr).
Överkalix IF har även haft ett incitamentsavtal avseende Lappbergsbacken som inneburit att man
fått tillgodogöra sig intäkterna från liftkorten mot ett aktivt arbete för utveckling av
skidverksamheten. De första avtalsåren uppgick intäkterna till ca 80 000 kr/år för att i dagsläget
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ha minskat till ca 30 000 kr/år. Öppettider och bemanning är oförändrade men antalet åkare har
minskat.
Avtalets utformning som sådant är parterna överens om ska vara oförändrat och ersättningen ska
omfatta bidragsnivå, bemanning och ersättning för frivilliga insatser.

Beredningen föreslår kommunstyrelsen besluta:
•

Ersättning för drift och underhåll av kommunens idrottsanläggningar ska för år 2014 vara 544
000 kr, bidraget värdesäkras genom att knytas till index (KPI), uppräkning from 1/1 2015
under förutsättning att avtalet förlängs.

•

Ett incitamentsavtal tecknas för intäkterna från Lappbergsbacken vilket innebär att Överkalix
IF behåller intäkterna för Lappbergsbacken och tar därmed över hela ansvaret för
marknadsföring, evenemang, anordnande av skidskola mm. Taxan ska även framledes
fastställas av kommunfullmäktige och ev förändringar ska behandlas vid KF:s
septembersammanträde. Redovisning av sålda liftkort ska utan anmodan lämnas till
kommunstyrelsen senast den 31 maj.

•

Ersättning för utförande av uppdraget som marknadsgeneral knyts till funktion och inte till
person och utgår med 50 000 kr per år, bidraget värdesäkras genom att det uppräknas med
index (KPI) from 1/1 2015 under förutsättning att driftsavtalet förlängs.

Beslutsunderlag
1. Avtal Överkalix idrottsförening, 2014-01-27, se Dnr 76-2014
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