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Tid och plats

Måndagen den 18 augusti 2014 kl. 09.00-12.00-13.00-14.20
sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen Överkalix

Beslutande

Birgitta Persson (s)
Anne Jakobsson (s)
Christina Hjelm (c)
Mikael Larsson (v)
Lennart Holm (s)

Övriga deltagare

Anna-Lena Eriksson, kommunsekreterare
Maria Henriksson, kommunchef
Erik Nilsson, alkoholhandläggare § 57
Revisorerna; Per-Henning Åström (v) ordf, Sune Nilsson (c), Tord
Henriksson (s), Anna-Maria Östlund (s) & Andreas O Jönsson Pwc
Com § 57

Utses att justera

Christina Hjelm (c)

Justeringens plats/tid

Kommunkansliet, fredagen den 22
augusti 2014

Sekreterare

Anna-Lena Eriksson

Ordförande

Birgitta Persson (s)

Justerare

Christina Hjelm (c)

Paragrafer §§ 57-66
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Au § 57
Information
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Lägga informationen till handlingarna

Bakgrund
Revisorerna medverkar och ställer frågor till kommunstyrelsens arbetsutskott med
andledning av ”Diskussionsunderlag träff med ks 18/8”, se Dnr 426-2014.
--------Erik Nilsson, alkoholhandläggare medverkar och informerar om PSYNK-projektet.
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Dnr 398-2014

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda att tillämpas på förtroendevalda som väljs första gången i
samband med valet 2014
Arbetsutskottets förslag
- Anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL)-2013-10-20
- Anta Ändring i bestämmelser om ekonomiska förutsättningar
till förtroendevalda i Överkalix kommun. (§9 Omställningsstöd/pension)
- Anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)
att gälla fr.o.m 2015-01-01 för förtroendevalda som tillträder för första gången i
samband med valet 2014
- Utse kommunstyrelsen till pensionsmyndighet med personalutskottet som utförare att
tolka och tillämpa pensions- och ordningsbestämmelserna
Bakgrund
Föreligger ”Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda att tillämpas på förtroendevalda som väljs första gången i samband med
valet 2014”
Personalutskottet föreslår KF anta:
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPFKL)-2013-10-20 samt Ändring i bestämmelser om ekonomiska förutsättningar till
förtroendevalda i Överkalix kommun. (§9 Omställningsstöd/pension)
Kommunstyrelsen beslutar
- Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 18 augusti 2014
Beslutsunderlag
1 Personalutskottets protokoll 2014-05-21 § 107
2 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
att tillämpas på förtroendevalda som väljs första gången i samband med valet
2014, 2014-06-09, 398-2014
3 Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-09 § 60
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Dnr 380-2014

Medborgarförslag-Hundpark i Överkalix
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Översända medborgarförslaget till tekniska för utredning

Bakgrund
Kommunmedborgaren Moa Pahikka-Aho har till kommunfullmäktige lämnat in ett
medborgarförslag:
”Jag föreslår att Överkalix kommun öppnar en hundpark.
Hundar är ett av Sveriges vanligaste husdjur och intresset för detta djur är stort även i vår
kommun. Med hjälp av en hundpark kan ägare träna, rasta och ge hundarna möjlighet att leka
fritt utan koppeltvång. En hundpark skulle inte bara gynna de redan boende i Överkalix
kommun utan även besökare skulle få ta del av parken. En hundpark skulle på så sätt höja
attraktionsvärdet i kommunen.
För att så många som möjligt ska ha möjlighet att nyttja parken bör den ha en central placering.
Som förslag lägger vi den tomten mitt emot ICA som utan större insatser kan göras om till en
hundpark alternativt den tomma tomten bredvid campingen som även den skulle passa.
Förslag på regler för hundpart (taget från Göteborgs stad)
- Din hund ska vara frisk när den besöker hundparken
- Är det andra hundar i hundparkenska du först fråga om det är okej att du släpper in din
egen hund.
- Du släpper din hund lös på eget ansvar
- Släng skräpet i papperskorgen som finns i anslutning till hundparken
- Det är inte tillåtet att använda hundparken för organiserad kursverksamhet som
stänger ute enskilda hundägare.
- Se till att din hund inte stör omgivningen mellan 22.00-07.00 (Tillägg från
hundparksregler i Vasa.
Förslag på storlek: 1500-2000 kvm.
Stakethöjd: minst 1,3 m (rek från projektering.nu)
Jag föreslår att Överkalix kommun ser över möjligheten av att göra en hundpark i Överkalix
kommun.”

Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag, 2014-05-30, se Dnr 380-2014
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-23 § 30

Protokollsutdrag till:
- Moa Pahikka Aho
- Kommunkansliet
- Tekniska kontoret Kenneth Sköld
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Dnr 388-2014

Medborgarförslag-Ett miljö och upprustningsbidrag till byar utanför
centralorten
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

-

Översända medborgarförslaget till tekniska för utredning

Bakgrund
Kommunmedborgaren Tord Henriksson har till kommunfullmäktige lämnat in ett
medborgarförslag:
”Det är med glädje vi ser att man i investeringsbudgeten för 2014-2016 i Överkalix kommun
har anslagit pengar till en mängd projekt för att göra Bränna attraktivare. Det är bra, men ….vi
får inte glömma bort byarna i vår kommun, vilka också behöver ekonomiskt stöd för att kunna
göras attraktivare. Hela Sverige och Överkalix kommun med dess byar skall leva. En välskött
by ger en positiv bild vilken också besökare förmedlar ut i världen.
Vad kan göras för att göra byn/området attraktivare?
-En årlig städning
-Betesputsning av gamla ängar inom byn, närområdet
-Målning/tillverkning av saker som behöver åtgärdas eller ny tillverkas
-Gräsklippning och röjning av allmänna ytor
-Välkommen skylt, skyltar, vägnamn
-Blommor vid viktiga mötesplatser
-Bya julgran
-Marknadsföring
-Aktiviter
Mitt förslag är därför att:
-Kommunen i sin årliga budget avsätta en viss summa pengar för trivsel och miljöarbete i
byarna/områden utanför centralorten
-Det är upp till varje by/förening att ansöka om miljöpengar samt vad medlen ska använda till.
-Mottagande by/förening skall redovisa vad/hur medlen använts.
-Medborgarförslaget vinner laga kraft med början av budgetåret 2015.”

Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag, 2014-06-04, se Dnr 388-2014
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-23 § 30

Protokollsutdrag till:
- Tord Henriksson
- Kommunkansliet
- Tekniska kontoret Kenneth Sköld
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Dnr 389-2014

Medborgarförslag-Äldre och barn får komma med synpunkter gällande
torget samt att en springbrunn anläggs
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

-

Översända medborgarförslaget till tekniska för utredning

Bakgrund
Kommunmedborgaren Tord Henriksson har till kommunfullmäktige lämnat in ett
medborgarförslag:
”Det är med glädje Jag ser att Överkalix kommun i sin investeringsbudget för 2014-2016 har
för avsikt att göra om parkeringsplats till ett ”Torg” värd namnet ”Torg” Jag har under många
år noterat att parkeringen utanför förvaltningsbyggnaden också använts som ”avskrädesplats”
för flaskor, burkar, papper, fimpar, tomma påsar mm. Det har inte varit en inbjudande syn att
varje morgon mötas av denna nedskräpning på väg till mitt arbete. Jag kan även av de svarta
bromsspåren att döma, dra slutstatsen av viss buskörning på parkeringsplatsen, också det med
negativ inverkan.
Därför är det nu viktigt att lyfter frågan angående vår yttre miljö. Den första anblicken som en
gäst möts av är av stor betydelse. Är det vackert och snyggt förmedlas denna bild vidare.
Mitt förslag är:
-

-

Att man från kommunens sida låter PRO och barnen vara med och påverka utformningen
och konstruktionen av torget, då många beslut skall utifrån ett barn/äldre perspektiv.
Kanske de kan komma med ytterligare fina och kloka förslag.
Att en springbrunn med vårt unika vatten bör finnas på plats. Folk som besöker torget skall
kunna dricka och uppleva vårt goda vatten.”

Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag, 2014-06-04, se Dnr 389-2014
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-23 § 30

Protokollsutdrag till:
- Tord Henriksson
- Kommunkansliet
- Tekniska kontoret Kenneth Sköld
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Dnr 437-2014

Framtidsvecka i Norrbotten
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Återsända ansökan om bidrag från Naturskyddsföreningen Norrbotten till
framtidsveckan i Norrbotten

-

Begära in av Naturskyddsföreningen en utförlig projektplan om medarrangörer, en
utförlig projektbeskrivning med tillhörande utförlig ekonomisk kalkyl

Bakgrund
Naturskyddsföreningen Norrbotten har lämnat in en skrivelse:
” Naturskyddsföreningen i Norrbottens län avser att genomföra Framtidsvecka i Norrbotten
under en vecka våren 2015 i Norrbottens alla kommuner. Genom samarbete med kommunen
och studieförbund folkhögskolor, företag och andra organisationer som arbetar mot ett
ekologiskt långsiktigt hållbart samhälle skall vi under Framtidsveckan anordna publika
arrangemang på flera platser i kommunen för allmänheten. Arrangemangen skall ha ett
hållbarhets- och omställnings-perspektiv. Som en del av projektet skall vi ge ut en
tidningsbilaga omfattande c:a 44 sidor i samarbete med Norrbottens Media Bilagan skall följa
NSD, NK, PT och Haparandabladet. Varje deltagande kommun skall disponera en sida för att
visa på vilka arrangemang som genomförs i kommunen under den veckan. För genomförande
av Framtidsveckan önskar vi ha Er, Överkalix kommun, som samarbetspartner.
Vi önskar att Ni deltar med olika arrangemang under Framtidsveckan,
arrangemang med hållbarhets- och omställningsperspektiv.
Vi önskar också att vi far ett projektbidrag från Er för att kunna genomföra projektet.
I ansökan om projektbidrag från kommunerna har vi tagit hänsyn till kommunernas storlek.”

Beslutsunderlag
1. Projektansökan ”Framtidsvecka i Norrbotten”, 2014-06-24, se Dnr 437-2014

Protokollsutdrag till:
-Naturskyddsföreningen i Norrbotten
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Dnr 509-2014

Ansökan från PRO att kommunen ordnar en godkänd Boulebana
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Översända skrivelse till tekniska kontoret samt till Överkalix IF

Bakgrund
PRO Överkalix har lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen:
” PRO Överkalix har ca 600 medlemmar. Vi sysslar med en mängd aktiviteter för våra
medlemmar. Ett växande antal ägnar sig åt Boulspel, en mycket lämplig form av
motion för äldre. Det finns ingen godkänd bana för tävlingsspel och platsen som
används är inte gjord för boulspel. PRO-föreningen begär därför att kommunen ordnar
en godkänd bana på lämpligt ställe. Banan får naturligtvis användas av alla som vill.
Brev från Boulsektionen bifogas. Som synes rör det sig inte om stora pengar.”
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från PRO angående boulebana, 2014-08-13, se Dnr 509-2014

Protokollsutdrag till:
-PRO
-Tekniska kontoret, Kenneth Sköld
-Överkalix IF
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Dnr 506-2014

Begäran att förvärva del av fastigheten Gyljen 2:97
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 15 september 2014

Bakgrund
Stig Landström, Svanströmsgränd 2 i Gyljen tillika ägare av fastigheten Gyljen 2:132, har i
skrivelse till kommunen begärt att få förvärva del av fastigheten Gyljen2:97, som ägs av
Överkalix kommun. Fastigheten har tidigare ingått i Vägverkets ägo, men överläts på
kommunen genom fastighetsreglering 2006. Fastighetens andra del är mark söder om dammen
(badplats mm). Fastigheten gränsar till Gyljen 2:70 och ligger ca 20m från Landströms
fastighetsgräns. Stig Landström har, enligt egenuppgift, löfte att förvärva den del av 2:70 som
ligger mellan Landströms fastighet och 2:97. Enligt Landström är berörda grannar tillfrågade
och de anges inte ha något emot att Landström förvärvar 2:97.
Den del av fastigheten som avses har en area om ca 0,2 ha. Fastighetens läge och arrendering
gör att den inte kan bebyggas. Ingen av de berörda fastigheterna berörs av planbestämmelser.
Köpeskilling föreslås till 12000kr, viket motsvarar ca6kr/m2.
Tekniska avdelningen tillstyrker att kommunens försäljning av del av fastigheten Gyljen 2:97
till Stig Landström.
Förslag till beslut
Tekniska avdelningen föreslår att:
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige sälja del av fastigheten Gyljen 2:97 till
Stig Landström i enlighet med hans begäran
- Priset för försäljningen för marken ska vara 12 000kr
- Köparen står för samtliga kostnader i samband med förvärv, lagfart mm
- Köp-/fastighetsregleringsavtal upprättas av tekniska avdelningen
- Köp-/fastighetsregleringsavtal undertecknas av kommunalrådet

Beslutsunderlag
1. Begäran att förvärva del av fastigheten Gyljen 2:97, 2014-08-11, se Dnr 506-2014
2. Yttrande över Begäran att förvärva del av fastigheten Gyljen 2:97,
2014-08-13, se Dnr 206-2014
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Dnr 280-2014

Antagande av offert – Bredband till byn, Vännäsberget
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Anta offert från Eltel Networks Infranet AB med orgnr 556555-1073

-

Kontraktssumma för grundprojektet uppgår till 4 997 000 kr

-

Ev tillkommande kostnader regleras i gällande avtalshandlingar

-

Omfördelning i investeringsbudget med 300 tkr görs från Projekt
e-nämnden (079) till Stomnät (046)

Bakgrund
Föreligger antagande av offert-Bredband till byn Vännäsberget. Endast en
anbudsgivare har lämnat in anbud Eltel Networks Infranet AB
Beredningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta:
-Anta offert från Eltel Networks Infranet AB med orgnr 556555-1073
-Kontraktssumma för grundprojektet uppgår till 4 997 000 kr
-Ev tillkommande kostnader regleras i gällande avtalshandlingar
-Omfördelning i investeringsbudget med 300 tkr görs från Projekt
e-nämnden (079) till Stomnät (046)
Beslutsunderlag
1. Antagande av offert, 2014-08-18, se Dnr 280-2014

Protokollsutdrag till:
- Eltel Networks Infranet AB
- Göran Larsson IT-kontoret
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Dnr 517-2014

Affärsplan för Brännabergets Camping & fritidsanläggning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Avslå framställan om bidrag med hänsyn till kommunallagen 2 kap 8§

Bakgrund
Mats Andersson, Herbert Logistics AB ansöker om medfinansiering från Överkalix
kommun med 200 000 kr för år 2014 & 2015 för projekt ”Affärsplan för
Brännabergets camping & fritidsanläggning”, se Dnr 517-2014.

Beslutsunderlag
1. Affärsplan för Brännabergets camping & fritidsanläggning, 2014-08-18, se Dnr
517-2014
Protokollsutdrag till:
- Mats Andersson, Herbert Logistics AB

Justerares signatur

