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Au § 39
Information
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Godkänna och lägga informationen till handlingarna

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar lekparken på Tallvik och beslutar om
invigningsdatum den 6 juni kl 15.00
------Ledamot Lennart Holm (s) informerar om samverkansmötet 6 maj 2014 med
Norrbottens Läns Landsting
-----Ledamot Christina Hjelm (c) informerar från Vattenrådsdagarna samt om projekt
”Flygbil”

Justerares signatur

ÖVERKALIX KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Au § 40

2014-05-19

58

Dnr 230-2013

Förfrågan om markköp del av Grelsbyn 3:24 i Grelsbyn
Arbetsutskottets förslag
-

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

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Hänskjuta ärendet till Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 19 maj 2014

Beslutsunderlag
1. Begäran om markköp, 2013-04-14, se Dnr 230-2013
2. Tekniska avdelningen yttrande, 2013-10-30, se Dnr 230-2013
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-05-05 § 29
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Dnr 353-2014

Näringslivsstrategi för Överkalix kommun 2014-2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Översända Näringslivsstrategi för Överkalix kommun 2014-2020 till
kommunfullmäktiges partigrupper för yttrande.

-

Yttrande skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 9 juni 2014

-

Övriga partier som är representerade enbart i kommunfullmäktige lämnar skriftligt
yttrande till kommunstyrelsens sammanträde 9 juni 2014

-

Rubricera ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 9 juni 2014 för beslut

Bakgrund
Föreligger Näringslivsstrategi för Överkalix kommun 2014-2020 se Dnr 353-2014.

Beslutsunderlag
1 Näringslivsstrategi för Överkalix kommun 2014-2020, 2014-05-19, se Dnr 353-2014

Protokollsutdrag till:
-Kommunfullmäktiges partigrupper
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Dnr 357-2014

Samarbetsavtal mellan Överkalix & Pajala kommun beträffande
räddningstjänsten
Arbetsutskottets förslag
-

Godkänna Samarbetsavtal mellan Överkalix & Pajala kommun beträffande
räddningstjänsten för tiden 1 september 2014 t.o.m 31 december 2015

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

-

Uppdra till Maria Henriksson kommnunchef att genomföra erfoderliga fackliga
MBL förhandlingar

Bakgrund
Föreligger Samarbetsavtal mellan Överkalix & Pajala kommun beträffande
räddningstjänsten, se Dnr 357-2014

Beslutsunderlag
1 Samarbetsavtal mellan Överkalix & Pajala kommun beträffande räddningstjänsten,
2014-05-19, se Dnr 357-2014

Protokollsutdrag till:
-Kommunchef Maria Henriksson
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Dnr 355-2014

Budgetdirektiv och preliminära ramar för 2015-2017
Arbetsutskottets förslag
-

Anta Budgetdirektiv och preliminära ramar för 2015-2017 enligt bilaga

Bakgrund
Ekonomikontoret har lämnat in förslag till Budgetdirektiv och preliminära ramar 20152017, se Dnr 355-2014

Bilaga 1
Beslutsunderlag
1. Budgetdirektiv och preliminära ramar för 2015-2017, 2014-05-19, se Dnr 3552014
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Dnr 356-2014

Budgetprognos 2014-03-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Uppdra till styrelse och nämnder att arbeta vidare för att upprätthålla en budget i
balans

-

Uppdra till styrelse och nämnder att regelbundet återkomma till kommunstyrelsen
för redovisning av budgetarbetet

-

Delge Budgetprognos 2014-03-31 till kommunstyrelsen

Bakgrund
Föreligger från ekonomikontoret Budgetprognos 2014-03-31:
” ”Driftbudget
Nämnd/styrelse

Budget
2014

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Bygg- och miljönämnden

-47 650
-69 000
-90 400
-1 138

-48 315
-69 833
-96 350
-1 191

-665
-833
-5 950
-53

Summa

-208 189

-215 690

- 7 501

Finansiering

208 218

209 818

1 600

29

-5 872

-5 901

Totalt

Tilläggsbudget

Prognos
2014

Avvikelse

Återbet från AFA

Totalt

-5 872

Beslutsunderlag
1. Budgetprognos 2014-03-31, 2014-05-15, se Dnr 356-2014

Protokollsutdrag till:
-Styrelse & nämnder
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Dnr 304-2014

Avtal samt riktlinjer för surfplatta
Arbetsutskottets förslag
-

Anta Avtal samt riktlinjer för användande av surfplatta

Bakgrund
Föreligger avtal samt riktlinjer för användande av surfplatta, se Dnr 304-2014.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
- Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 19 maj
2014

Beslutsunderlag
1 Avtal samt riktlinjer för användande av surfplatta, 2014-05-05, se Dnr 304-2014
2 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-05-05 § 35
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Dnr 306-2014

Kulturplan för Överkalix kommun 2014-2016
Arbetsutskottets förslag
-

Anta Kulturplan för Överkalix kommun 2014-2016

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.”
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
- Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 19 maj
2014

Beslutsunderlag
1 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-04-24 § 27
2 Kulturplan 2014-05-05, se Dnr 306-2014
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-05-05 § 36
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Dnr 308-2014

Bageriutbildning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Återremittera ärendet till Barn- och utbildningsnämnden

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.”
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
- Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 19 maj
2014

Beslutsunderlag
1 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-04-24 § 30
2 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-05-05 § 38

Protokollsutdrag till:
-Barn- & utbildningsnämnden
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Dnr 362-2014

Angående gymlokal badhuset
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Avveckla badhusets gymlokals verksamhet 2014-12-31

Bakgrund
Föreligger diskussion angående stängning av gymlokalen i badhuset.
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Dnr 361-2014

Information-socialnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Uppdra till socialnämnden att arbeta för åtgärder att uppnå en budget i balans

-

Uppdra till socialnämnden att regelbundet återkomma till kommunstyrelsen för
återrapportering om budget och verksamhetsområde

Bakgrund
Marjo Koivumaa socialchef och Otto Larsson (s) socialnämndens ordförande
medverkar och informerar om deras verksamhet:
”SOCIALNÄMNDENS FÖRUTSÄTTNINGAR INFÖR 2014
Socialnämnden startade 2014 års verksamhet med en stram budget utan utrymme för
oförutsedda kostnader. I kommunfullmäktiges budgetram för 2014 finns inte kompensation
fullt ut för de kostnader som beräknas inför 2014 samt ett besparingskrav på knappt 5 miljoner.
Socialnämnden har svårt att anpassa sig efter den tilldelade ekonomiska ramen. Dels på grund
av att det blev en fördröjning av beslut om besparingsåtgärder och verkställighet av flytt av
boende från de två aktuella avdelningarna på Brännagården.
Socialnämndens verksamheter erbjuder en mångfald av insatser för olika grupper och deras
behov. Verksamheterna drivs effektivt och har ett flexibelt förhållningssätt utifrån brukarnas
behov. För verksamheten står alltid brukarens behov i centrum. Brukarens medverkan i
beslutsprocessen är avgörande för att rätt insatser ska erbjudas.
Brännagården
Brännagården är ett särskilt boende för äldre med totalt 63 boendeplatser.
Under 2013 och första kvartalet 2014 är alla gynnande beslut verkställda inom utsatt tid (90
dagar).
Det som är aktuellt för närvarande är överflytt av boende på Tall och Svalan till lämpliga
lägenheter utifrån den enskildes behov och kapacitet. Samt överflytt av personalen till deras
nya tjänster.
Budgetmässigt går verksamheten med ett underskott och den största anledningen är att man inte
kunnat verkställa överflyttningar av de boende från Tall och Svalan i den takt som planerat.
Tallviksgården
Tallviksgården är ett särskilt boende för äldre med 36 boendeplatser med inriktning mot den
tunga vårdtyngden. Korttidsboende är förlagd till Tallviksgårdens äldreboende. Efterfrågan av
korttidsboende har ökat markant sedan årsskiftet. Flera färdigbehandlade patienter från
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sjukvården har kommit till korttidsboendet i väntan på att få flytta hem till sitt ordinarie
boende. Det kan vara fråga om bostadsanpassning eller återhämtning efter sjukdom.
Tallviksgården har i sin budget ett litet överskott vid marsuppföljningen.
Hemtjänsten
Hemtjänsten består av tre hemtjänstgrupper: Bränna, Tallvik och Jockfall. Under 2013 utfört
service- och omvårdnadsinsatser till mellan 71- 87 brukare/månad. Ett par brukare använder sig
av anhörigstöd i form av avlösning i hemmet, uppdraget utförs av hemtjänstpersonal och är
kostnadsfritt för brukaren upp till 10 timmar/månad.
Ändring av hemtjänsttaxan infördes 130801. Ändring innebär att brukaren betalar en fast
månadsavgift på 167 kr + 39 kr per utförd timme.
Arbetsmiljöverket har varit på inspektionsbesök i slutet av november. Resultatet av
inspektionen medförde flera krav på åtgärder gällande bland annat riskbedömningar i enskilt
hem, rutiner ensamarbete samt bilkörning och trafiksäkerhet.
Budgeten för första kvartalet gör ett nollresultat och det beror till största delen på
återhållsamhet att ta in vikarier för personal som varit tjänstlediga och sjukskrivna.
Upphandling av nya leasingbilar pågår.
Personliga assistenter
För närvarande har vi åtta brukare aktuella för insatser av personliga assistenter. Budgeten visar
på ett underskott och det är på grund av nya brukare samt stora omvårdnadsbehov. Insatser
utöver försäkringskassans beslut ges till brukare. Det som skulle kunna vara tillsyn blir närvaro
av personlig assistent.
En genomlysning av verksamheten är nödvändig och skall bestå av förslag till åtgärder för att
få en mer kostnadseffektiv verksamhet om möjligt.

Omsorgerna
Under året har daglig verksamhet (Prisma) enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) integrerats under omsorgschef. Älvgatan (Älven) och Renen är två
gruppbostäder Älven har sex brukare i åldern 48-73 år. Under 2013 tog Älven emot en person
med psykiatrisk problematik som var i akut behov av en lämplig bostad. På Renen finns sex
brukare i åldern 27-51 år. Personal finns dag, kväll samt sovande jour nattetid.
Daglig verksamhet enligt LSS och SoL (socialtjänstlagen), bedrivs/utgår från aktivitetshuset
Prisma som är en dagverksamhet som vänder sig till psykiskt funktionsnedsatta personer.
På Älven finns personal dygnet runt och de bedriver även anpassad daglig verksamhet i
gemensamhetsutrymmet.
Krav som ställs och påverkar omsorgernas arbete i någon mening är tydligare krav på LSSboende för unga funktionshindrade personer. Det handlar om bostadens utformning,
personalens kompetens och bemanning.
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Budgeten visar ett litet underskott då det hittills under året varit ökade kostnader för insatserna
kontaktpersoner/ ledsagare.
Boendestöd
Insatsen boendestöd enligt SoL, verkställs av Prismas personalgrupp. Målgruppen är vuxna
personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. Det finns behov av att möta
upp ökade krav och behov från gruppen personer med psykisk ohälsa. Ett samarbete med IFO
har påbörjats.
Individ- och familjeomsorg (IFO)
Verksamheten har fått en ny enhetschef efter att den varit vakant sedan september 2014. Under
hösten 2014 rekryterades två nya socialsekreterare. Det är bekymmersamt med omsättning av
personal då kontinuitet av socialsekreterare och medarbetare inom individ- och familjeomsorg
är oerhört viktigt. Främst när det gäller arbete med barn och unga. Det har hänt mycket inom
området, vi har lärt oss massor genom åren inte minst när det gäller barnens situation och vad
gäller kompetens och metoder. Händelsen i Karlskrona berör verksamheten starkt och det är
åter aktuellt att granska rutiner inom verksamheten och att ha strukturella förutsättningar för att
utföra ett gott arbete.
Myndighetsutövningen är den huvudsakliga arbetsuppgiften inom IFO. Tidiga insatser behövs
för att förbättra hälsan för barn med socialtjänstinsatser.
Budgeten visar ett underskott beroende på kostsam placering av barn samt att ekonomiskt
bistånd/försörjningsstöd är högre än beräknat i år.
Biståndshandläggare
Ärenden som har handlagts av biståndshandläggare under första kvartalet 2014 är insatser av
hemtjänst, särskilt boende, korttidsplats, växelvård/avlastning, färdtjänst samt insatser enligt
LSS.
Under första kvartalet 2014 mottog biståndshandläggare 44 aktualiseringar av nya ärenden. Av
dessa var 16 st vårdplaneringar. Samtliga fick gynnande beslut på sina ansökningar förutom en
som vid ett delbeslut som innehöll ett avslagsbeslut gällande ledsagare vid färdtjänst.
Enligt föreskrift (SOSFS) 2012:12 kommer samtliga boende med demens eller demensliknande
tillstånd inom särskilt boende att beröras av föreskriften. Den innebär ökade krav på
rättssäkerhet i biståndsverksamheten. Flertalet av de som bor i särskilt boende har någon form
av demenssjukdom och reglerna kommer därför att få stor betydelse för kommunernas
handläggning, dokumentation och uppföljning av biståndsbeslut. De ökade kraven kommer att
påverka hela socialtjänstverksamheten för äldre och funktionsnedsatta personer.
Medicinska teamet (sjuksköterskeorganisation och hemsjukvård)
Lokala avtal, riktlinjer och rutiner utarbetas alltjämt tillsammans med hälsocentralen.
Verksamheten kostar mer än beräknat. Den stora bristen på sjuksköterskor har varit och är ett
problem, här kommer stora insatser att krävas för att hitta verksamma lösningar. Det är även
hög arbetsbelastning på arbetsterapeut, sjukgymnast samt högre kostnader för hjälpmedel.
För närvarande finns 20 personer inskrivna inom hemsjukvården. Flera har en psykiatrisk
problematik och utöver dessa ärenden har sjuksköterskorna hembesök hos ett antal patienter.
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Nya lagar, allmänna råd mm
Allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL
och LSS till personer med funktionsnedsättning – Meddelandeblad 2014-04-04
Socialstyrelsen ger en bedömning av rättsläget avseende möjligheten att tillhandahålla
trygghetslarm med stöd av befogenhetslagen – Meddelandeblad 2014-01-15
Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna – Meddelandeblad 2013-1220 Meddelandebladet innehåller en redogörelse för det regelverk som gäller när frågor om
tvångs- och skyddsåtgärder för vuxna aktualiseras i en verksamhet.
Socialstyrelsens meddelandeblad nr 10/2013 informerar om fastställda belopp i
högkostnadsskyddet 2014, både för läkemedel och för besök i den öppna hälso- och
sjukvården. Meddelandebladet informerar också om det nya avgiftstaket för slutenvården
som gäller från 2014. 2013-12-04
Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2014 –
Meddelandeblad 2013-12-02
Förbud mot åldersdiskriminering i socialtjänsten (Prop. 2011/12:159)
Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp och försummelser i
samhällsvården (Prop. 2011/12:160)
Omhändertagna barn som utsatt för övergrepp ska få ersättning av staten
Rätten att åldras tillsammans (Prop. 2011/12:147) en fråga om skälighet, värdighet och
välbefinnande i äldreomsorgen. Skälig levnadsnivå för makar och sambor som bott
tillsammans.
Utökad rätt för socialtjänsten att lämna uppgifter om unga till polisen (Prop. 2011/12:107)
Stärkt stöd och skydd för barn och unga (Prop. 2012/13:10)
Ansvar och roller enligt det internationella hälsoreglementet (IHR) – Meddelandeblad
2013-09-05
Syftet med meddelandebladet är att beskriva vad det internationella hälsoreglementet (IHR)
innebär och hur ansvars- och rollfördelningen ser ut. Meddelandebladet förtydligar även
den underrättelseskyldighet som samtliga kommuner, landsting och myndigheter har vid
misstanke om händelser som kan utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa.”
Protokollsutdrag till:
-Socialnämnden
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Dnr 348-2014

Årsredovisning 2013- Revisionsberättelse Överkalix Värmeverk AB
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 9 juni 2014

Bakgrund
Föreligger Årsredovisning 2013 Överkalix Värmeverk AB samt Revisionsberättelse
Överkalix Värmeverk AB, se Dnr 348-2014
Beslutsunderlag
1. Årsredovisning 2013 –Revisionsberättelse Överkalix Värmeverk AB, 2014-05-15,
se Dnr 348-2014
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Dnr 168-2014

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för att servera starköl, vin och
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i samband med Midsummer
meet Överkalix 2014
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Att bevilja tillfälligt serveringstillstånd för att servera starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten på matservering i Blåskoleparken den 20 juni,
serveringstider 11.00 – 01.30

-

Att två (2) av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska finnas från kl. 19.00
tills att arrangemanget stängs.

-

Att tillståndshavaren har att följa Överkalix kommuns ”Vägledning för
brandsäkerhet vid festivaler och stora evenemang” vid arrangemanget.

-

Att det i tillståndet ska framgå att leverans och förvaring av alkoholdryck avsedd för
serveringen vid Blåskoleparken kan ske hos Bilfrakt på Norra Tallvik från den 19
juni fram till servering tillåts. Förutsatt att sökanden avtalat detta med Bilfrakt.

Bakgrund
Sang’s Thai Market och Restaurang har lämnat in en ansökan om tillfälligt
serveringstillstånd:
Sang´s Thai Market och Restaurang avser bedriva matservering inom ett avgränsat
område i Blåskoleparken i samband med den bilträff som anordnas den 20 juni av en
lokal bilklubb. Menyn innehåller två olika rätter, friterade vårrullar med ris samt
kycklingwok med nudlar. Från 20.00 kommer livemusik att finnas på området.
För denna matservering ansöks om tillfälligt serveringstillstånd för att servera starköl,
vin och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten mellan 11.00 – 02.00.
Levarans av alkoholdryck planeras ske till Bilfrakts omlastningscentral på Norra
Tallvik den 19 juni. Därför ansöks även om tillstånd att förvara och hantera
alkoholdrycken där fram till att servering kan påbörjas enligt ansökan.
Aktuella förhållanden
Sang´s Thai Market och Restaurang bedriver sedan våren 2012 restaurangverksamhet i
Överkalix med serveringstillstånd för att servera starköl, vin, spritdrycker och andra
jästa alkoholdrycker (Dnr 166-2012). Vid den ansökan har sedvanlig prövning
genomförts och Björn Nilsson har genomfört FHI:s kunskapsprov. I april 2013 har
Björn även genomfört utbildningen ”Ansvarsfull alkoholservering”.
Alkohollagens krav
Enligt alkohollagen får serveringstillstånd meddelas endast då sökande visar att han
med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i
övrigt är lämplig att utöva verksamheten.
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Krav ställs även på att sökanden ska ha kunskap om alkohollagstiftningen, det kravet är
fullgjort vid tidigare ansökan då FHI:s kunskapsprov avlagts. Vidare är det krav på att
tillagad mat ska serveras, meny har lämnats in vid ansökan.
Vid handläggning av denna ansökan har registerutdrag inhämtas från
Skattemyndigheten och Kronofogden, där framkommer inget som talar emot sökandens
lämplighet.
Yttranden har inhämtats från bygg- och miljönämnd, socialnämnd, Räddningstjänst och
Polismyndigheten.
Bygg- och miljönämnd har inget att erinra, Sang´s Thai Market och Restaurang har
anmält tillfällig registrering av livsmedelsverksamhet på den planerade fastigheten i
Blåskoleparken - godkänt 2014-03-06.
Räddningstjänsten ser inget hinder förutsatt att Överkalix kommuns råd i ”Vägledning
för brandsäkerhet vid festivaler och stora evenemang” följs. Socialnämnden har inget
att erinra.
Polismyndigheten har ingen erinran mot sökandes lämplighet eller utskänkningsställets
lokalisering ur ordningssynpunkt.
Polismyndigheten förordnar att två (2) av myndigheten förordnade ordningsvakter
tjänstgör från kl. 19.00 tills att arrangemanget stängs. I yttrandet anförs att
alkoholserveringen skall vara avslutad senast kl. 01.30 (2013-06-21)
Förslag till beslut
Enligt alkohollagen finns inga hinder för att bevilja det tillfälliga serveringstillstånd för
servering till allmänheten som ansökan gäller. I inhämtade remissvar från bygg- och
miljönämnd, socialnämnd och Räddningstjänst finns inga invändningar mot ansökan
förutsatt att lämnade synpunkter följs. I beslutet bör polismyndighetens yttrande om
villkor och serveringstid beaktas.
I ansökan söktes om serveringstid fram till 02.00, beslutet föreslås följa Polisens
yttrande och avslutas 01.30. Detta har kommunicerats till sökanden som inte har något
att erinra om ändringen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att besluta:
•

att bevilja tillfälligt serveringstillstånd för att servera starköl, vin och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten på matservering i Blåskoleparken den 20 juni,
serveringstider 11.00 – 01.30

•

att två (2) av polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska finnas från kl.
19.00 tills att arrangemanget stängs.

•

att tillståndshavaren har att följa Överkalix kommuns ”Vägledning för
brandsäkerhet vid festivaler och stora evenemang” vid arrangemanget.

•

att det i tillståndet ska framgå att leverans och förvaring av alkoholdryck avsedd
för serveringen vid Blåskoleparken kan ske hos Bilfrakt på Norra Tallvik från den
19 juni fram till servering tillåts. Förutsatt att sökanden avtalat detta med Bilfrakt.
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Beslutsunderlag
1 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, 2014-02-26, se Dnr 168-2014
2 Anmälan om serveringspersonal, 2014-02-26, se Dnr 168-2014
3 Komplettering+Ändring Ansökan om serveringstillstånd, 2014-02-26, se Dnr 1682014
4 Yttrande avseende ansökan om serveringstillstånd, 2014-04-04, se Dnr 168-2014
5 Anhållan om yttrande ansökan serveringstillstånd, 2014-04-04, se Dnr 168-2014
6 Anhållan om yttrande ansökan om serveringstillstånd, 2014-04-04, se Dnr 1682014
7 Yttrande avseende ansökan om serveringstillstånd, 2014-04-11, se Dnr 168-2014
8 Komplettering av ansökan, 2014-05-08, se Dnr 168-2014
9 Polisens yttrande avseende ansökan om serveringstillstånd, 2014-05-12, se Dnr
168-2014
10 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Blåskoleparken 2014-06-20-2014-06-21,
2014-05-13, se Dnr 168-2014
11 Kommunicering av förslag gällande ansökan om serveringstillstånd, 2014-05-13

Bilaga hur man överklagar!

Protokollsutdrag till:
-Sang’s Thai market
-Erik Nilsson, alkoholhandläggare
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Dnr 339-2014

Ändring av mottagarkonto för kommunala skattemedel och
utjämningsbidrag mm
Arbetsutskottets förslag
-

Begära ändring av mottagarkontot för kommunala skattemedel och
utjämningsbidrag

-

Begäran undertecknas av kommunchef Maria Henriksson samt kommunstyrelsens
ordförande Birgitta Persson (s) två i förening

Bakgrund
Överkalix kommun har efter upphandling av banktjänster tilldelat Sparbanken Nord
upphandlingskontrakt. De kommunala skattemedel och utjämningsbidrag mm som
tidigare betalats till kommunens plusgiro ska därför framöver betalas till konto i
Sparbanken Nord.
Ekonomikontoret föreslår Ks besluta
- Begära ändring av mottagarkonto för kommunala skattemedel och utjämningsbidrag
mm
-Begäran skickas till Skatteverket Likvidgruppen, 831 87 Östersund
-Begäran undertecknas av Maria Henriksson, Birgitta Persson, Anne Jakobsson, två i
förening.

Beslutsunderlag
1 Ekonomikontoret, 2014-05-13, se Dnr 339-2014
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Dnr 345-2014

Anvisningar för Delårsrapport 2014
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Anta Anvisningar för Delårsrapport 2014

Bakgrund
Ekonomikontoret har lämnat in förslag till Anvisningar för Delårsrapport 2014, se Dnr
345-2014

Beslutsunderlag
1. Ekonomikontoret Anvisningar för Delårsrapport 2014, 2014-05-16, se Dnr 3452014

Protokollsutdrag till:
-Ekonomikontoret
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Dnr 363-2014

Delegation anbud Kommunal Hemsida
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar
-

Delegera till kommunstyrelsens ordförande Birgitta Persson (s) att fatta beslut
angående anbud kommunal Hemsida

Bakgrund
Möjlighet att lämna anbud avseende kommunal hemsida går ut idag. Med anledning av
att arbete för att påbörja upphandling av hemsidesleverantör behöver ske skyndsamt
föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott delegerar till kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Persson (s) att fatta beslut angående anbud kommunal hemsida.

Protokollsutdrag till:
-Birgitta Persson, kommunstyrelsens ordförande
-Näringslivskontoret Birgitta Larsson & Britt-Louise Spets
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Dnr 347-2014

Inriktningsbeslut avseende fortsatt medverkan i Leader Polaris
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Ställer sig positiv till fortsatt medverkan i Leader Polaris

-

Uppdra till kommunstyrelsens ordförande Birgitta Persson (s) att lämna in
”Intresseanmälan Lokalt Ledd Utveckling” till Leader Polaris

Bakgrund
Leader Polaris har lämnat in en förfrågan ”Intresseanmälan Lokalt Ledd Utveckling”
avseende fortsatt medverkan i ny programperiod 2014-2020, se Dnr 347-2014.

Bakgrund
1 Leader Polaris ”Intresseanmälan Lokalt Ledd Utveckling”, 2014-05-16, se Dnr 3472014

Protokollsutdrag till:
-Leader Polaris
-Birgitta Persson (s) kommunstyrelsens ordförande
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Dnr 364-2014

Ombyggnation Torget
Kommunstyrelsens arbetstutskott beslutar
-

Bygga om torget enligt kommunfullmäktiges beslut 2013-11-25 § 65 Investering
”Centrumutveckling”

Ledamot Maria Nilsson (v) reserverar sig mot beslutet
Ledamot Christina Hjelm (c) avstår att delta i beslutet
Bakgrund
Föreligger diskussion angående ombyggnation av torget utanför kommunhuset detta
enligt kommunfullmäktige 2013-11-25 § 61 beslut.

Protokollsutdrag till:
-Kenneth Sköld Teknisk chef

Justerares signatur

