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Tid och plats

Måndagen den 3 mars 2014 kl. 09.00-12.00-13.00-13.30
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
Marjo Koivumaa socialchef & Otto Larsson (s) Sn:s ordf § 9

Utses att justera

Mikael Larsson (v)

Justeringens plats/tid

Kommunkansliet, torsdagen den
6 mars 2014

Sekreterare

Anna-Lena Eriksson

Ordförande

Birgitta Persson (s)

Justerare

Mikael Larsson (v)

Paragrafer §§ 8-12

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

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2014-03-03

Datum för anslags
uppsättande

2014-03-06 Datum för anslags nedtagande 2014-03-27

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet, Överkalix

Underskrift

Anna-Lena Eriksson
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Dnr 185-2014

EWCC, European WaterCross Championship 2014
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Avslå ansökan om medhjälp vid arrangemang av EWCC, European WaterCross
Championship 2014

-

Översända skrivelsen samt uppdra till Överkalix skoterklubb att kontakta styrelsen
för Svensk Racing om medhjälp vid arrangemang av EWCC, European WaterCross
Championship 2014

Bakgrund
Svensk Racing har lämnat in en skrivelse om medhjälp vid arrangemang EWCC,
European WaterCross Championship 2014.
Beslutsunderlag
1 Ansökan EWCC, European WaterCross Championship 2014, 2014-03-03, se Dnr
185-2014

Protokollsutdrag till:
-Svensk racing
-Överkalix skoterklubb Per-Henning Åström
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Dnr 186-2014

Information-socialnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Lägga informationen till handlingarna

-

Uppdra till socialnämnden att regelbundet återkomma till kommunstyrelsen och
informera om deras verksamhet

Bakgrund
Socialchef Marjo Koivumaa samt socialnämndens ordförande Otto Larsson (s)
medverkar och informerar om socialnämndens verksamhet om bl.a se nedan:
-

att socialnämnden fortfarande har ett underskott med 3,5 mkr från 2013 års bokslut.

-

att ett allmänt informationsmöte kommer att hållas om nedläggningen av
demensboenden Svalan och Tall. Information kommer också att hållas med varje
anhörig till berörd boende.

-

att överflyttning av boende genomförts till Tallviksgården från
omsorgsverksamheten med högre vårdtyngd.

-

att en restriktivare hållning avseende brukartid för personliga assistenter hos
brukare kommer också att tillämpas. Samtidigt som att vissa brukare kräver
dubbelbemanning p.g.a arbetsmiljölagstiftningen vilket medför stora
personalkostnader för personliga assistentet.

- att kostnader för IFO (individ och familjeverksamheten) skjuter i höjden.

Protokollsutdrag till:
-socialnämnden
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Dnr 110-2014

Miljösamverkan Norrbotten
Arbetsutskottets förslag
-

Att anslå 8888 kr per år i tre år som insats för medverkan i Miljösamverkan
Norrbotten

Bakgrund
Kommunförbundet Norrbotten har tillsammans med kommunerna under ett flertal
år diskuterat möjligheterna till en ökad samverkan vad gäller tillsynsarbetet inom
miljöbalkens område. Nationellt har ett tiotal län/regioner bildat en så kallad
Miljösamverkan där Västra Götaland varit en av pionjärerna inom området.
I Norrbotten har det regionala och lokala samverkansarbetet bedrivits i Tillsynsrådet. Rådet
består av representanter från de fyra inom regionala områdena Fyrkanten, Malmfälten, Östra
Norrbotten och A-kommunerna samt Länsstyrelsen och
Kommunförbundet.
På uppdrag av länets kommuner har Kommunförbundet Norrbotten med hjälp av
LTU utvärderat Tillsynsrådets verksamhet. Resultatet har diskuterats vid en träff
med ordföranden och chefer där man konstaterar och föreslår följande;
• Samverkan är nödvändig inom länet för att tillsynsverksamheten ska bli effektiv och enhetlig
för alla kommuner, liten som stor. Detta kräver dock ett engagemang och vilja från alla för att
kunna utvecklas.
•Arbete i tillsynsprojekt är en mycket bra form för samverkan.
•Tillsynsrådet övergår i en regelrätt "miljösamverkan" där en styrgrupp bildas med kommuner,
länsstyrelsen och Kommunförbundet. En projektledare
anställs och miljösamverkan Norrbotten börjar verka våren 2014. Miljösamverkan ska förenkla
och effektivisera tillsynsarbetet genom ett gemensamt
framtagande av till exempel mallar, skriftliga rutiner och handböcker. Allt för att nå tydlighet
och bra vägledning.
Tillsynsrådet har utifrån diskussionerna utarbetat ett konkret förslag till bildandet
av Miljösamverkan Norrbotten. Förslaget diskuterades vid Träffpunkt miljö- och
bygg i Gällivare den14-15/5. Efter justeringar har nu detta förslag behandlats i
kommunernas miljö-och byggnämnder. Samtliga kommuner utom en har lämnat
positivt besked om en start av miljösamverkan Norrbotten.
Enligt plan ska nu frågan hanteras Kommunförbundet Norrbottens styrelse och
besluta som medfinansiering av projektet med 50 000 kr per år i tre år.

Beslutsunderlag
1 Kommunförbundet Norrbotten § 67, Miljösamverkan Norrbotten, 2014-02-03,
se Dnr 110-2014
Protokollsutdrag till:
- Kommunförbundet Norrbotten
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Dnr 721-2013

Ansökan om ekonomiskt stöd gällande julgranen i Lansjärv
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Avslå ansökan om ekonomiskt stöd från Lansjärvs Folkets Hus föreningom
ekonomiskt stöd gällande julgranen i Lansjärv

Bakgrund
Föreligger ansökan från Lansjärvs Folkets Hus föreningom ekonomiskt stöd gällande
julgranen i Lansjärv:
” När vi besöker Bränna blir man jätteglad över all julbelysning som tänds under
december månad. Vi i Lansjärv har under en 25 års tid haft en byajulgran stående
utanför Folkets Hus, alltför att lysa upp december månads mörker och detta till mångas
stora glädje. Lansjärv Folkets Husföreningen har under alla
dessa år stått för samtliga kostnader. Kostnaden för denna byajulgran ligger runt
3100.00:-/år .
Beräkning:
40lampor a40 w=1600w/tim (l,6kWh) x 1.50:-/kWh=2.40:-/timx24timmar=57.60:/dygn x 40dygn =2304:- i elförbrukning. Inköp av lampor ca : 25st per årx20:-/st=500:samt kostnader för bil/släp
och gran:ca:300: -(Arbetskostnader finns icke med d.v.s Ideellt arbete)
Totalakostnaderna:2304.00+500.00+300.00=3104.00:Medanledningavdessaredovisadekostnaderochförettsolidariskt/jämliktsamhälle/kommu
n anhåller Lansjärv Folkets Husförening härmed om ett bidrag på 3100:-för
julgranskostnader för år 2013.”
Beslutsunderlag
1. Ansökan om ekonomiskt stöd, 2014-02-20, se Dnr 721-2013

Protokollsutdrag till:
-Lansjärv Folkets Hus förening
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Dnr 149-2014

Revisionsrapport ”Personal & löneverksamheten”
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Kommunstyrelsen kommer under året att arbeta med mål avseende
personalpolitiken

Bakgrund
Föreligger Revisionsrapport ”Personal & löneverksamheten”, se Dnr 149-2014.

Beslutsunderlag
1. Revisionsrapport ”Personal & löneverksamheten”, 2014-02-13, Dnr 149-2014

Protokollsutdrag till:
-Revisorerna

Justerares signatur

