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Au § 24
Information
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Godkänna och lägga informationen till handlingarna

Bakgrund
Birgitta Larsson Näringslivschef medverkar och informerar om Näringslivsstrategi för
Överkalix 2014-2020, Designa Norrbotten samt Besökslandet.
------Kenneth Sköld teknisk chef medverkar och informerar om projekt Belysningsplan samt
Torget.
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Dnr 290-2014

Nya regler i kommunallagen angående lokalt partistöd
Arbetsutskottets förslag
-

Utbetalning av lokalt partistöd sker enbart till ett parti som är en juridisk person

-

Utbetalning av lokalt partistöd utges inte till partier som inte kunnat bemanna en
eller flera platser i fullmäktige

-

Varje parti skall utse en särskild granskare som ska granska om redovisningen ger
en rättvisande bild av vad partistödet använts till. Granskarens rapport över
granskningen ska bifogas redovisningen

-

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige
senast 30 juni året efter det att stödet lämnats

-

Partistöd betalas inte ut till ett parti om inte partiet lämnar redovisning och
granskningsrapport

Bakgrund
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1 februari 2014.
Reglerna tillämpas fr.o.m. mandatperioden 2014-2018 och innebär följande. Lokalt partistöd
ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun respektive
landsting bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får
bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till
ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal
partiförening som kan ta emot stödet.
Rätten till partistöd är enligt lag kopplat till om ett parti är representerat i fullmäktige. Med de
nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat
bemanna en eller flera platser i fullmäktige fr.o.m. 2014 års val.
Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för
sitt ändamål. Redovisningen ska ske per kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast
per den 30 juni året efter att stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska
dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild hur partistödet
använts.
Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Fullmäktige får i de
förväg antagna reglerna för partistöd besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte
i tid lämnar in redovisning respektive en granskningsrapport. Till denna skrivelse bifogas
(Sveriges kommuner och landstings CIRKULÄR 14:12 samt lag om ändring i kommunallagen
1991:900 SFS 2013:1053).
Kommunskansliet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
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- Utbetalning av lokalt partistöd sker enbart till ett parti som är en juridisk person
- Utbetalning av lokalt partistöd utges inte till partier som inte kunnat bemanna en
eller flera platser i fullmäktige
- Varje parti skall utse en särskild granskare som ska granska om redovisningen ger
en rättvisande bild av vad partistödet använts till. Granskarens rapport över
granskningen ska bifogas redovisningen
- Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till fullmäktige
senast 30 juni året efter det att stödet lämnats.
- Att stöd till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport inte ska
erhålla något partistöd.
Beslutsunderlag
1. Skrivelsen om Nya regler i kommunallagen angående lokalt partistöd,
2014-04-28, se Dnr 290-2014
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Dnr 183-2014

Medborgarförslag-Att de ska byggas en utebasketplan

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Översända medborgarförslaget till tekniska avdelning för utredning

Bakgrund
Kommunmedborgarna Elsa Jönsson och Evelina Isaksson har lämnat in ett
medborgarförslag:
” Vi föreslår att det ska byggas en basketplan.
För att man ska kunna spela basket även på sommaren. För att intresset för basket ska ske öka
både bland tjejer och killar. Man köper in två basketkorgar och asfalterar en plan. Den skulle
kunna placeras på grusplanen vi Prisma/Pox eller nedanför blåskoleparken.”

Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag 2014-03-03, se Dnr 183-2014
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-12 § 12

Protokollsutdrag till:
-Kenneth Sköld teknisk chef
-Evelina Isaksson & Elsa Jönsson
-Kommunkansliet
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Dnr 192-2014

Medborgarförslag-Angående fönstrena i sporthallen
Arbetsutskottets förslag
-

Anse medborgarförslaget besvarat

Bakgrund
Kommunmedborgaren Kristina har lämnat in ett medborgarförslag:
”Har under vintern besökt sporthallen ett otal gånger för att se basketmatcher och då har de
slagit mig att skall ha det så där fult kring fönstrena i hallen
Trasiga mörkläggningsgardiner samt gardinerna som hänger snett och vint och behöver nog
förnyas. Många lag som kommer från andra håll i Norrbotten skall väl inte behöva se detta
”ELÄNDE” kan väl inte kosta så mycket att åtgärda detta. Jag vet inte vems ansvar det är och
vilken förvaltning det berör, men ta tag i detta och se till att förnya.”

Med anledning av att upprustning av sporthallen pågår, där fönstrena är en del av
upprustningsarbetet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen
besluta att anse medborgarförslaget besvarad

Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag 2014-03-06, se Dnr 192-2014
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-28 § 12
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Dnr 221-2014

Medborgarförslag-Att det ska byggas en funpark
Arbetsutskottets förslag
-

Översända medborgarförslaget till tekniska avdelning för utredning

Bakgrund
Kommunmedborgarna Ville & Tobias Bengtsson har lämnat in ett medborgarförslag:
”Jag heter Ville och min lillebror heter Tobias. Vi skulle vilja ha en fun-park där vi och våra
kompisar och alla andra i Överkalix kan ha kul med våra cyklar. Sparkcyklar inlines,
skateboard. Vårat förslag på plats är nära sporthallen /camping eller Blåskolepark”.

Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag 2014-03-21, se Dnr 221-2014
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-28 § 12

Protokollsutdrag till:
-Kenneth Sköld teknisk chef
-Ville & Tobias Bengtsson
-Kommunkansliet
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Dnr 230-2013

Förfrågan om markköp del av Grelsbyn 3:24 i Grelsbyn.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Hänskjuta ärendet till Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 19 maj 2014

Bakgrund
Föreligger förfrågan från Anders Malmer, Umeå angående köp av mark i Grelsbyn.
Anders Malmers förslag till utökning av Grelsbyn 10:40 skulle, om det genomförs, ha fördelen
att den skulle säkerställa tillfart på egenmark till 10:40.
Större delen av det berörda markområdet är odlad mark som också i framtiden skulle kunna
lämpa sig för villafastigheter. Efterkontroll med Bygg-och miljönämnden visar det sig att den
del( A i bilaga) av Grelsbyn 3:24 som berörs av infarten till10:40, till
stor del omfattas av detaljplan som föreskriver grönområde.
Detaljplanlagt grönområde kan inte överföras till annan fastighet utan ändring av detaljplan,
och därför kan försäljning av denna del inte bli aktuell.
Den del av 3:24 som är belägen mellan 10:40 och älven (B i bilaga) kan vara attraktiv för
många. Marken bör därför, om den ska säljas, lämnas ut på anbud till allmänheten.
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta att;
- Tekniska avdelningen inarbetar även den nu aktuella delen (B enligt bilaga) av
Grelsbyn3:24 i det förslag som ska tillställas kommunfullmäktige inom ramen för beslut
dnr 217-2014 (bifogas)
- Den del som markerats som område A på bilaga inte lämnas ut till försäljning

Beslutsunderlag
1. Begäran om marköp, 2013-04-14, se Dnr 230-2013
2. Tekniska avdelningen yttrande, 2013-10-30, se Dnr 230-2013
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Dnr 285-2014

Godkännande av reviderad bolagsordning BD-pop AB
Arbetsutskottets förslag
-

Godkänna reviderad bolagsordning för BD-pop

Bakgrund
Med anledning av förändringar i Kommunallagen behöver
Bolagsordningarna i de kommun- och landstingsägda bolagen revideras.
Initialt har PwC anlitats för att se över bolagsordningarna och komma med
förslag på ändringar. Förslagen har bearbetats av landstinget för att sedan
behandlats och godkänts av ägarrepresentanter på ägarsamråd för respektive
bolag den 21mars 2014.
De av ägarsamrådet godkända bolagsordningarna är nu föremål för
godkännande i respektive ägares fullmäktige innan de kan fastställas vid en
bolagsstämma.
Viktigt att notera är att inga ändringar i bolagsordningarna i sak förändrar
bolagens verksamhetsinriktning utan är anpassningar till kraven
kommunallagen samt i övrigt redaktionella ändringar.
För er kommun gäller detta:
•BD Pop AB
•Filmpool Nord AB
•Investeringar i Norrbotten AB
•IT Norrbotten AB
•Norrbottens Energikontor AB
För varje bolag bifogas reviderad bolagsordning samt en version där alla
ändringar är utmärkta.

Beslutsunderlag
1. Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun- och landstingsägda
bolag, BD pop AB, Filmpool Nord AB, Investeringar i Norrbotten AB, IT
Norrbotten AB, Norrbottens Energikontor AB, 2014-04-23, se Dnr 285-2014
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Dnr 285-2014

Godkännande av reviderad bolagsordning Filmpool Nord AB
Arbetsutskottets förslag
-

Godkänna reviderad bolagsordning för Filmpool Nord AB

Bakgrund
Med anledning av förändringar i Kommunallagen behöver
Bolagsordningarna i de kommun- och landstingsägda bolagen revideras.
Initialt har PwC anlitats för att se över bolagsordningarna och komma med
förslag på ändringar. Förslagen har bearbetats av landstinget för att sedan
behandlats och godkänts av ägarrepresentanter på ägarsamråd för respektive
bolag den 21mars 2014.
De av ägarsamrådet godkända bolagsordningarna är nu föremål för
godkännande i respektive ägares fullmäktige innan de kan fastställas vid en
bolagsstämma.
Viktigt att notera är att inga ändringar i bolagsordningarna i sak förändrar
bolagens verksamhetsinriktning utan är anpassningar till kraven
kommunallagen samt i övrigt redaktionella ändringar.
För er kommun gäller detta:
•BD Pop AB
•Filmpool Nord AB
•Investeringar i Norrbotten AB
•IT Norrbotten AB
•Norrbottens Energikontor AB
För varje bolag bifogas reviderad bolagsordning samt en version där alla
ändringar är utmärkta.

Beslutsunderlag
1. Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun- och landstingsägda
bolag, BD pop AB, Filmpool Nord AB, Investeringar i Norrbotten AB, IT
Norrbotten AB, Norrbottens Energikontor AB, 2014-04-23, se Dnr 285-2014

Justerares signatur

ÖVERKALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Au § 32

Sammanträdesprotokoll

2014-05-05

48

Dnr 285-2014

Godkännande av reviderade bolagsordning Investeringar i Norrbotten AB
Arbetsutskottets förslag
-

Godkänna reviderad bolagsordning för Investeringar i Norrbotten AB

Bakgrund
Med anledning av förändringar i Kommunallagen behöver
Bolagsordningarna i de kommun- och landstingsägda bolagen revideras.
Initialt har PwC anlitats för att se över bolagsordningarna och komma med
förslag på ändringar. Förslagen har bearbetats av landstinget för att sedan
behandlats och godkänts av ägarrepresentanter på ägarsamråd för respektive
bolag den 21mars 2014.
De av ägarsamrådet godkända bolagsordningarna är nu föremål för
godkännande i respektive ägares fullmäktige innan de kan fastställas vid en
bolagsstämma.
Viktigt att notera är att inga ändringar i bolagsordningarna i sak förändrar
bolagens verksamhetsinriktning utan är anpassningar till kraven
kommunallagen samt i övrigt redaktionella ändringar.
För er kommun gäller detta:
•BD Pop AB
•Filmpool Nord AB
•Investeringar i Norrbotten AB
•IT Norrbotten AB
•Norrbottens Energikontor AB
För varje bolag bifogas reviderad bolagsordning samt en version där alla
ändringar är utmärkta.

Beslutsunderlag
1. Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun- och landstingsägda
bolag, BD pop AB, Filmpool Nord AB, Investeringar i Norrbotten AB, IT
Norrbotten AB, Norrbottens Energikontor AB, 2014-04-23, se Dnr 285-2014
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Dnr 285-2014

Godkännande av reviderad bolagsordning IT-Norrbotten AB
Arbetsutskottets förslag
-

Godkänna reviderad bolagsordning för IT-Norrbotten AB

Bakgrund
Med anledning av förändringar i Kommunallagen behöver
Bolagsordningarna i de kommun- och landstingsägda bolagen revideras.
Initialt har PwC anlitats för att se över bolagsordningarna och komma med
förslag på ändringar. Förslagen har bearbetats av landstinget för att sedan
behandlats och godkänts av ägarrepresentanter på ägarsamråd för respektive
bolag den 21mars 2014.
De av ägarsamrådet godkända bolagsordningarna är nu föremål för
godkännande i respektive ägares fullmäktige innan de kan fastställas vid en
bolagsstämma.
Viktigt att notera är att inga ändringar i bolagsordningarna i sak förändrar
bolagens verksamhetsinriktning utan är anpassningar till kraven
kommunallagen samt i övrigt redaktionella ändringar.
För er kommun gäller detta:
•BD Pop AB
•Filmpool Nord AB
•Investeringar i Norrbotten AB
•IT Norrbotten AB
•Norrbottens Energikontor AB
För varje bolag bifogas reviderad bolagsordning samt en version där alla
ändringar är utmärkta.

Beslutsunderlag
1. Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun- och landstingsägda
bolag, BD pop AB, Filmpool Nord AB, Investeringar i Norrbotten AB, IT
Norrbotten AB, Norrbottens Energikontor AB, 2014-04-23, se Dnr 285-2014
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Dnr 285-2014

Godkännande av reviderad bolagsordning Norrbottens Energikontor AB
Arbetsutskottets förslag
-

Godkänna reviderad bolagsordning för Norrbottens Energikontor AB

Bakgrund
Med anledning av förändringar i Kommunallagen behöver
Bolagsordningarna i de kommun- och landstingsägda bolagen revideras.
Initialt har PwC anlitats för att se över bolagsordningarna och komma med
förslag på ändringar. Förslagen har bearbetats av landstinget för att sedan
behandlats och godkänts av ägarrepresentanter på ägarsamråd för respektive
bolag den 21mars 2014.
De av ägarsamrådet godkända bolagsordningarna är nu föremål för
godkännande i respektive ägares fullmäktige innan de kan fastställas vid en
bolagsstämma.
Viktigt att notera är att inga ändringar i bolagsordningarna i sak förändrar
bolagens verksamhetsinriktning utan är anpassningar till kraven
kommunallagen samt i övrigt redaktionella ändringar.
För er kommun gäller detta:
•BD Pop AB
•Filmpool Nord AB
•Investeringar i Norrbotten AB
•IT Norrbotten AB
•Norrbottens Energikontor AB
För varje bolag bifogas reviderad bolagsordning samt en version där alla
ändringar är utmärkta.

Beslutsunderlag
1. Godkännande av reviderade bolagsordningar i de kommun- och landstingsägda
bolag, BD pop AB, Filmpool Nord AB, Investeringar i Norrbotten AB, IT
Norrbotten AB, Norrbottens Energikontor AB, 2014-04-23, se Dnr 285-2014
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Dnr 304-2014

Avtal samt riktlinjer för användande av Ipad
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
- Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 19 maj
2014
Bakgrund
Föreligger avtal samt riktlinjer för användande av Ipad se Dnr 304-2014.
Beslutsunderlag
1. Avtal samt riktlinjer för användande av Ipad, 2014-05-05, se Dnr 304-2014
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Dnr 306-2014

Kulturplan för Överkalix kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
- Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 19 maj
2014
Bakgrund
”Bibliotekschef Roger Melin har utarbetat förslag till kulturplan för Överkalix
kommun. Bilaga 1
Kulturplanen är presenterad för nämndens kulturgrupp samt varit utsänd på remiss
till politiska partier, kulturföreningar, studieförbund och skola.
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta:
Att kulturplan för Överkalix kommun skall kompletteras med punkter angående den
lokala dialekten samt jaktens betydelse ur ett kulturellt perspektiv.
Kulturgruppen inom nämnden har berett ärende vid möte 2014-04-23.
Barn- och Utbildningsnämnden beslutar:
Att godkänna bibliotekschefs förslag till kulturplan.
Att översända förslag till kulturplan till Kommunstyrelsen för antagande.”

Beslutsunderlag
1 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-04-24 § 27
2 Kulturplan 2014-05-05, se Dnr 306-2014
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Dnr 307-2014

Kommunala informationsansvaret
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
- Återremittera ärendet till Barn-och utbildningsnämnden
Bakgrund
Enligt 29 kap 9 § Skollagen (2010:800) är kommunerna skyldiga att löpande hålla sig
informerade om hur de ungdomar i kommunerna som har fullgjort sin skolplikt, men
som inte är 20 år, är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella
åtgärder.
Skyldigheten gäller för ungdomar som inte genomför eller har fullföljt nationella
program i gymnasieskola, nationella eller specialutformade program i
gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.
Barn- och Utbildningsnämnden beslutar:
Att, med anledning av att nämnden anser att ärendet är en kommunövergripande fråga,
föreslå att Kommunstyrelsen blir samordningsansvarig när det gäller det kommunala
informationsansvaret upp till 20 år.
Att föreslå Kommunstyrelsen att upprätta en plan för verksamheten i samråd med
förvaltningarna Barn- och Utbildning samt Sociala.
Att översända ärendet till Kommunstyrelsen för vidare utredning.
Beslutsunderlag
1 Barn- & ubildningsnämndens protokoll 2014-04-24 § 28

Protokollsutdrag till:
-Barn- & utbildningsnämnden
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2014-05-05
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Dnr 308-2014

Bageriutbildning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
- Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 19 maj
2014
Bakgrund
Föreligger skrivelse från Barn- och utbildningsnämnden:
”Rektor Björn Karlsson redogör för kontakter med näringslivet och intresse för att
anordna en bageriutbildning.
Barn- och Utbildningsnämnden beslutar:
-Att till kommunstyrelsen översända ärendet för beredning.
-Att med kommunstyrelse och näringslivsenhet väcka frågan angående en utformning
av vuxenutbildningsstrategi för Överkalix kommun.”
Beslutsunderlag
1 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-04-24 § 30

Justerares signatur

