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Au § 13
Information
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Godkänna och lägga information till handlingarna

Bakgrund
Kommunstyrelsen ordförande Birgitta Persson (s) informerar att PRO avser att bjuda in
alla kommunfullmäktigpartier till ett öppet möte 8 april 2014. Detta m.anl.av att det är
valår
------Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Persson (s) informerar om halvdagsträff med
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Vattenrådet m.fl om bl.a. ”gubbslem”, Gonyostomum
------Näringslivschef Birgitta Larsson informerar om näringslivskontorets verksamhet om
bl.a. att en Näringslivsstrategi håller på att utarbetas som skall till kommunstyrelsens
arbetsutskott 5 maj som ärende med målsättning att kommunfullmäktige fastställer den
i juni 2014.
Därefter informerar hon om att utarbetande av varumärkesplattform pågår,
upphandlingsunderlag av hemsidan pågår, företagarfrukostar genomförs samt om
arbetena inom de olika projekten besökslandet, projekt framöver mm.
Slutligen informerar hon om olika resultat från rankingundersökningar som pågår inom
näringslivet från bl.a. Svenskt näringsliv & Kkik.
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Redovisning av motioner under beredning
Arbetsutskottets förslag
-

Godkänna redovisning av motioner under beredning

Bakgrund
Motion-Angående kostnadsbesparingar
Beslutsunderlag
1. Motion 2013-11-25, se Dnr 638-2013
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-25 § 57
3. Kommunstyrelsen arbetsutskott protokoll 2013-12-16 § 107

Justerares signatur

24

ÖVERKALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll

2014-03-17

25

Au § 15
Redovisning av medborgarförslag under beredning
Arbetsutskottets förslag
-

Godkänna redovisning av medborgarförslag under beredning

Bakgrund
Medborgarförslag Överkalix kommun bygger ramper för Skatebord, inlines osv
Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag 2013-08-07, se Dnr 443-2013
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-09-30 § 46
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-10-21 § 93
4 Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-11 § 72
5 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-25 § 71
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Dnr 694-2013

Motion-Att K-märka torget
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Översända motionen till tekniska kontoret för utredning

Bakgrund
Ledamöterna Gunnar Nilsson (c), Kennerth Moberg (mp), Matz Flink (m) Göran
Larsson (fp) samt Mikael Larsson (v) i har till kommunfullmäktige 2014-02-24 lämnat
in en motion:
” Sedan länge har torget varit den naturliga mötesplatsen för ortens ungdomar. Det är
även det ställe varifrån merparten av begravningstågen utgår ifrån, samt den givna
parkeringsplatsen för bland annat kyrkobesökare och kunder som besöker de
närliggande butikerna, fikar på Brännvalls eller äter på Nettans. Torget har använts på
detta sätt sedan åtminstone 1950-talet och vi vill därför med denna motion:
*att man undersöker möjligheten att K-märka torget
*att man skyndsammast flyttar de motorvärmarplatser som kommunen har på
torget/framsidan av vita huset till baksidan av vita huset.”

Beslutsunderlag
1. Motion 2013-12-17, se Dnr 694-2013
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-02-24 § 2
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Dnr 85-2014

Medborgarförslag - Angående upphandling kost
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Översända medborgarförslaget till tekniska kontoret för utredning

Bakgrund
Kommunmedborgaren Daniel Cedering har lämnat in ett medborgarförslag till
kommunfullmäktige 2014-02-24:
” Bakgrund:
I Sverige har vi ett starkt djurskydd och hårda miljökrav, det är bra men det fördyrar
produktionen av livsmedel. Det innebär också att livsmedel som produceras utanför
Sveriges gränser och inte behöver följa svensk lagstiftning kan produceras billigare,
importeras och säljas till ett lägre pris än svensk producerade livsmedel. Exempel på
vad som kan
förekomma är vanvårdade och stympade djur, djuruppfödda med felaktig användning
av hormoner och antibiotika med bl.a. antibiotikaresistens som följd, odling av
spannmål med farliga kemiska bekämpningsmedel osv.
EU-parlamentet har nyligen antagit nya direktiv för offentlig upphandling som bl.a. ger
kommunerna större möjlighet att ställa krav på miljö och kvalitet i upphandlingarna.
Jag föreslår att kommunen ändrar kostpolicyn och beslutar att alla råvaror som används
i kommunens kök skall produceras enligt kraven i svensk miljö-och
djurskyddslagstiftning.”

Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag 2014-01-27, se Dnr 85-2014
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-02-24 § 3
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Dnr 632-2013

Motion-Förbättrad medborgarkontakt och dialog
Arbetsutskottets förslag
-

Anse motionen besvarad

Bakgrund
Kommunfullmäktigeledamoten Sven Nordmark (v) har lämnat in en motion som av
kommunfullmäktige 2013-11-25 § 57 upptogs till beredning:
I ingressen till kommunalrådets veckobrev på kommunens hemsida står följande att
läsa:
"Det här är ett första steg mot en förbättrad medborgarkontakt Tillsammans blir
Man starkare, så var med och bidra till dialogen du också"
Man kan ha sina funderingar kring ordvalet "mot en förbättrad medborgarkontakt",
men jag väljer att tolka det som en önskan om en bättre medborgarkontakt.
För att leva upp till förhoppningarna om en förbättrad dialog, bör även gruppledarna
för de partier som finns representerade i kommunfullmäktige beredas plats på
kommunens hemsida för att delta i denna dialog, om man så önskar.
Om så inte blir fallet, hävdar undertecknad att kommunalrådets veckobrev egentligen
handlar om en monolog.
Undertecknad föreslår att :
Kommunfullmäktige upptar motionen och sänder den till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.
” Det huvudsakliga syftet med Överkalix kommuns webbplats ska vara att publicera kommunal
information samt att vara plattform för tjänster och dialog. Förslagsbrevlåda för medborgare är
en funktion som kan läggas till vid en utveckling av kommunens hemsida.
Överkalix kommun ska inte publicera information som kan uppfattas som kränkande, rasistisk
eller sexistisk. Kommunen ska inte publicera information som kan uppfattas som
opinionsbildande i politisk eller religiös mening. Budskap av kommersiell karaktär ska inte
förekomma på kommunens webbplats.
Näringslivskontoret föreslår att en webbpolicy arbetas fram för Överkalix kommuns externa
webbplats. Policyns innehåll bör beskriva:
• Organisation och ansvar
• Målgrupper
• Domännamn
• Nyttjande av webbplats och domännamn
• Fristående webbplatser
• Innehåll på webbplatsen
• Länkar
• Språkhantering
• Bildpolicy
• Krav på webbplatsen
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Föreningar, byar och samhällen

Policyn bör vidare kopplas till policy för Sociala medier.
Bakgrund
Kommunfullmäktigeledamoten Sven Nordmark (v) har lämnat in en motion som av
kommunfullmäktige 2013-11-25 § 57 upptogs till beredning. I motionen – Förbättrad
medborgarkontakt och dialog föreslår kommunfullmäktigeledamoten Sven Nordmark (v) att
motionen tas upp av kommunfullmäktige och skickas vidare till kommunstyrelsen för beredning
och beslut.
Ärendets beredning
Näringslivskontoret har tagit del av några andra kommuners policy för externa webbplatser
som t.ex. Skellefteå kommun. Kontakt har även tagits med informationsansvariga i Kalix,
Övertorneå, Arjeplog, Jokkmokk och Arvidsjaurs kommuner.
Slutsatser
En kommunal webbplats är ett forum för information och service. Användare av webbplatsen
för att ge kommunal information är huvudsakligen:
• Kommuners nämnder och styrelser
• Kommuners förvaltningar och dess verksamheter
• Vissa funktioner enligt kommuners delegationsordning när det gäller rätt att informera
Sammanfattningsvis: Information på kommuners webbplatser handlar om kommunal
verksamhet och kommunala aktiviteter.”

Beslutsunderlag
1. Motion 2013-11-20, se Dnr 632-2013
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-25 § 57
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-12-16 § 106
4. Näringslivskontorets yttrande 2014-03-17, se Dnr 632-2013
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Dnr 176-2011

Medborgarförslag- Kultursamordning i Överkalix kommun
Arbetsutskottets förslag
-

Anse medborgarförslaget besvarat

Bakgrund
Kommunmedborgare Anneli Nilsson har lämnat in ett medborgarförslag till
kommunfullmäktige 2011-04-26.
-

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
16 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2013-10-21 § 88
17 Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-11 § 72
18 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-25 § 71
19 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-02-27 § 8
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Dnr 813-2012

Motion- Inrättande av tjänst som kultursekreterare
Arbetsutskottets förslag
-

Anse motionen besvarad

Bakgrund
Ledamot Håkan Andersson har till kommunfullmäktige 2012-0924 lämnat in en motion.
-

Att en tjänst som kultursekreterare i Överkalix kommun inrättas

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
9 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 86
10 Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-11 § 71
11 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-25 § 70
12 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-02-27 § 8
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Dnr 528-2013

Tillbyggnad av Industrihus 2-Olofssons bageri
Arbetsutskottets förslag
- Godkänna framställan från Olofsons bageri om egen tillbyggnad av industrihus 2
- Anta förslag till avtal om arrende
- Kostnaden för tillbyggnaden får högst uppgå till 3,2 mkr
- Överkalix kommun ingår borgen för Olofsons bageri för lån som upptas för
tillbyggnad av industrihus 2 , dock max 3,2 mkr
- Borgensavgift ska tas ut, denna fastställs separat
- Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fastställa borgensavgiftens storlek

Bakgrund
Olofsons bageri har till kommunen gjort framställan om att i egen regi få bygga ut den
kommunala fastighet där man i dag bedriver verksamhet. Juridiskt kommer
tillbyggnaden att tillhöra Olofsons bageri efter färdigställandet. Ett arrendeavtal måste
upprättas som reglerar markupplåtelsen.
Om beslut fattas som tillåter uppförandet av tillbyggnaden ska samtidigt ett avtal antas
som reglerar hur en eventuell framtida ägarförändring ska hanteras. Överkalix kommun
skall, utan undantag, ha förköpsrätt vid en ev. framtida försäljning av tillbyggnaden.
Överkalix kommun förbinder sig samtidigt att köpa tillbyggnaden om önskan om
avyttring väcks, dock tidigast 5 år efter färdigställandet. Köpeskillingen skall högst
uppgå till bokfört värde.
Avtalet skall även reglera på vilket sätt Olofsons bageri har att fullfölja
bokföringsmässiga årliga avskrivningar. Längsta tillåtna avskrivningstid skall vara 33
år. I övrigt skall regleras hur drift och underhåll samt kostnader som där uppstår ska
regleras under pågående samnyttjande av hyrda kommunala och av företaget ägda
lokalytor.
Kostnaden för tillbyggnaden får inte överstiga 3,2 mkr.
Beslut om tillbyggnad av kommunal fastighet som ska ägas av annan part, samt avtal
som reglerar återköp/försäljning ska som princip fattas av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige kan dock delegera till kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens
arbetsutskott att fullfölja kommunfullmäktiges principbeslut i detaljer om
avtalsutformande och kostnadsnivå inom givna ramar.
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Borgen eller pantförskrivning
För tillbyggnad på kommunal fastighet ställer banken särskilda krav på Olofsons bageri.
Antingen krävs kommunal borgen eller att kommunen skall medge pantförskrivning av
hela byggnaden/fastigheten som säkerhet för upptaget lån.
Beredningen föreslår att Överkalix kommun i förekommande fall fattar beslut om att
teckna borgen för Olofsons bageri för lån hänfört till utbyggnaden av industribyggnad
3, dock max 3,2 mkr. För lånet ska kommunen ta ut en borgensavgift som ska bedömas
särskilt för detta lån. Borgensavgiftens storlek föreslås delegeras till kommunstyrelsens
arbetsutskott att fastställa.
Förslag till beslut,
Kommunfullmäktige beslutar:
- godkänna framställan från Olofsons bageri om egen tillbyggnad av industrihus 2
- anta förslag till avtal om arrende
- kostnaden för tillbyggnaden får högst uppgå till 3,2 mkr
- Överkalix kommun ingår borgen för Olofsons bageri för lån som upptas för
tillbyggnad av industrihus 2 , dock max 3,2 mkr
- Borgensavgift ska tas ut, denna fastställs separat
- delegera till Ksau att fastställa borgensavgiftens storlek

Beslutsunderlag
1. Skrivelse Tillbyggnad av Industrihus 2 –Olofsons bageri samt
Avtal Arrende, 2014-03-17, se Dnr 528-2013
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Dnr 918-2011

Motion- Ökad tillgänglighet på återvinningscentral
Arbetsutskottets förslag
-Anse motionen besvarad samt översända den för inarbetande till kommande
budgetberedning
Bakgrund
Kommunfullmäktigeledamoten Kristina Åhl (s) har till kommunfullmäktige 2011-09-26
§ 49 lämnat in en motion:
”Idag med dessa öpettider på Furunäsets miljöcentra (se nedan på sammanställningen)
passar det bäst för pensionärer och arbetslösa. Kommuner i närområdet till oss har
förstått att fler och fler arbetar på annan ort eller på obekväm tid och kan ej besöka
miljöcentraler under kontorstid, därför tillämpar de kvällsöppet samt även lördagsöppet.
Min önskan är att så många som möjligt ska kunna återvinna varor och förpackningar
och att de inte ska hamna ute i vår natur. Därför yrkar jag: Att det är kvällsöppet en dag
i veckan och en helgdag per månad.
Furunäset miljöcentral
Öppettider
Måndag
12.00-15.00
Tisdag
12.00-15.00
Onsdag
STÄNGT
Torsdag
12.00-17.00
Fredag
12.00-15.00
Helgdagar har vi stängt
Dag före afton stänger vi kl. 13.00”
Tekniska avdelningen har yttrat sig i ärendet:
” Kristina Åhl har i motion till kommunfullmäktige yrkat på att Furunäsets Miljöcentral (FMC)
ska hålla kvällsöppet en dag i veckan och en helgdag per månad.
Tekniska avdelningen har utrett frågan.
Tekniska avdelningen delar motionärens uppfattning om att öppethållande till åtminstone kl
19:00 en dag per vecka vore en stor tillgänglighetsförbättring för kommunens medborgare och
gäster. När det gäller öppethållande på helger ser Tekniska inte behovet annat än sommartid
(maj – september) och möjligen i samband med storhelger.
Under åren 2009 och framåt har Tekniskas personal minskats och därmed har de flesta
anställda arbetsuppgifter inom mer än ett område. Det medför att man inte kan införa
alternativa öppethållande med befintlig personal. Den tillkommande kostnaden för ökat
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öppethållande en kväll per vecka och öppethållande 12 lördagar per år beräknas uppgå till ca 120
kkr/år. I beräkningen ingår att det är 2 personal i tjänst vid kvällsöppet och 3 personal vid
lördagsöppet.”

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
15 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 86
16 Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-11 § 71
17 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-25 § 70
18 Tekniska avdelningens yttrande 2014-03-17, se Dnr 918-2011
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Dnr 588-2013

Medborgarförslag ”Skidspår Tallvik”
Arbetsutskottets förslag
-

Avslå medborgarförslaget

Bakgrund
Kommunmedborgaren Ingegerd Engström har lämnat in ett medborgarförslag:
” Jag, Ingegerd Engström, numera pensionär och boende på Tallvik önskar att kommunen
kunde göra ett skidspår från stranden nedanför Vårdcentralen. Skidspåret skulle följa
landbacken längs älven men inte på denna. Detta för att man ska komma igång med
skidåkningen tidigare på säsongen utan att behöva känna rädsla för svag is på älven. Om inga
hinder föreligger vore det perfekt att spåret går mot söder i kanten av ängarna och runda hela
"udden "för att slutligen komma fram söder om bäcken som ligger precis söder om
Tallviksbron. Därifrån kan man göra ett parallellspår som går tillbaka till starten.
Jag tycker nämligen att man inte ska behöva vara bilburen för att ta sig till skidspåren i
Lappberget. Inte bara för att man måste äga bil, betala och släppa ut dyr bensin i miljön utan
också för att spåren i Lappberget är för "backiga" och för tunga för många av oss vanliga
motionärer, speciellt för oss som är något äldre och har besvär med leder, astma etc.
Friskvård är ju oerhört viktigt för varje människa och motion är lika med friskvård, vilket i sin
tur är kostnadsbesparande med tanke på sjukvård mm. Det är inte roligt att jämt promenera
över till Bränna utan man behöver omväxling med både miljö och sätt att motionera. På alla de
platser jag bott tidigare har jag alltid haft skidspåret in på knuten och det har inneburit att jag i
princip bott i spåret varje kväll/dag.
Jag har själv försökt att spåra med skidorna här på Tallvik men tyvärr orkar jag inte längre p.g.a
hälsoskäl. Här bor dessutom många som säkert skulle nyttja spåret. Många människor är ju ofta
och promenerar i detta område. Därför behövs ett skidspår anser jag.”

Kommunens enda skidanläggning är Lappbergets skidcentra. Övriga skidspår runtom i
kommunen åligger föreningarna i byarna att ansvara för skötsel samt upprätthållande
av skidspår. Mot bakgrund av det föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag 2013-11-25, se Dnr 588-2013
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-25 § § 85
3 Kommunstyrelsens protokoll 2014-02-10 § 20

Justerares signatur

