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Au § 30
Information
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-Godkänna och lägga informationen till handlingarna
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v) informerar om
förvaltningsrättens beslut om avslag på överklagande, avseende
kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24 § 77, se Dnr 672-2014
-------Ledamot Christina Hjelm (c) tillika ordförande i Stiftelsen Överkalixbostäder
informerar övergripande om deras verksamhet.
-------Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v) informerar övergripande om
Regionala kollektivtrafikens möte samt om Norrbottens läns landstings planer på
förändringar för Kalix Naturbruksgymnasiums verksamhet.
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Au § 31

Dnr 194-2015

Budgetinformation-socialnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Att socialnämnden antar detaljbudget för verksamhetsår 2015 under
socialnämnden sammanträde 18 mars 2015

-

Detaljbudget skall efter antagande delges kommunstyrelsens ledamöter och
ersättare senast 30 mars 2015

-

Ärendet socialnämnden skall rubriceras till kommunstyrelsen sammanträde 13
april 2015 som enskilt ärende i enlighet med kommunallagen 6 kap 2§

-

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
Maria Nilsson (v) socialnämndens ordförande samt Marjo Koivumaa socialchef
medverkar och informerar om deras budget och verksamhet:
”Socialnämnden har flera tuffa år bakom sig med en stram ekonomi. Vid ingången till 2015
framkom det att socialnämnden inte klarar verksamheten inom den tilldelade
budgetramen.
Nämndens uppgift är att uppfylla Överkalix kommuns huvudsakliga uppdrag, att erbjuda
välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till kommunens invånare i livets olika skeden.
Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den
hjälp som de behöver.
När budgetdirektivet var antaget 2014 påbörjade nämnden sitt arbete med kommande års
budget. Enligt budgetdirektiven har nämnder och förvaltningar i uppgift att budgetera och
planera verksamheten inom det tilldelade ekonomiska utrymmet. Varje nämnd och
verksamhet måste analysera behov och planera långsiktigt med hänsyn till de demografiska
förändringar som beräknas bland annat utifrån befolkningsprognoser. Bästa möjliga
resursutnyttjande ska eftersträvas och ekonomin ska vara långsiktigt hållbar.
Under 2014 antog kommunfullmäktige budgetdirektiv inför 2015. Där fastställdes också
inriktning och uppdrag till styrelser och nämnder. För socialnämnden innebar det en ram
motsvarande 95 miljoner kronor under 2015 vilket ska täcka hela socialnämndens
verksamhet. I jämförelse med 2014 handlar det om en ökning med 4,6 miljoner kronor från
2014. I detta ryms löneökningar, förändringar i avtal gällande beredskap och obekväm
arbetstidstillägg, nya brukare med omfattande omvårdnadsbehov inom LSS- verksamhet
men även gällande insatser för barn enligt SoL och LVU samt öppenvård för vuxna
missbrukare och en ökad efterfrågan av försörjningsstöd.
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I budgetramarna fanns inte kompensation fullt ut för de kostnader som beräknats. Det
innebär att socialnämnden måste anpassa sig efter den tilldelade ekonomiska ramen. Med
fokus på hela verksamheten har flera åtgärder vidtagits för att klara det. En av dessa var att
minska antalet lediga lägenheter inom särskilt boende samt anpassa antal lägenheter till
efterfrågan.
En total genomlysning har gjorts av samtliga verksamheter under nämndens ansvar. Det
som kan konstateras är att det är små möjligheter för verksamheterna att kapa kostnader
under pågående budgetår. Varje verksamhet har redan en snäv bemanning och man
signalerar snarare om kommande ökade behov som kan komma att kräva mer resurser.
Särskilt boende
Brännagården har under 2014 haft en lägre budget beräknad på 63 lägenheter. En
minskning från 79 lägenheter. I realiteten har det inte varit möjligt under 2014 att minska
antal lägenheter till 63 st.. Detta har inneburit att Brännagården gör ett minusresultat på
4,4 miljoner vid årsskiftet.
Tallviksgården har 36 boende inkluderat växelvård och korttidsboende för äldre. Boendet
har en högre vårdtyngd med högre personaltäthet än Brännagården.
Hemtjänsten
Hemtjänsten är en kostnadseffektiv verksamhet med tre hemtjänstgrupper Jokkfall, Tallvik
och Bränna. Grupperna täcker upp varandra vid behov.
Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Under senare år har det varit en kostnadsökning gällande försörjningsstöd. Budgeten är
ansträngd. Behov av insatser gällande öppenvård missbruk ökar.
Omsorgerna
Det finns behov av ökade insatser för personer med omfattande omvårdnadsbehov enligt
LSS. Gällande personlig assistans har vi en osäkerhetsfaktor gällande om
Försäkringskassans ställningstagande i ansökningar om insats. Ifall de inte går in kan
kommunen stå ensam med ansvaret och kostnaden. Personlig assistans gör ett underskott.
Prisma har fått en ökning av nya brukare med stora individuella behov. Det finns
ansökningar under utredning gällande gruppbostad som troligen kräver förstärkning under
året. Idag har verksamheten små enheter med mycket ensamarbete.
Medicinska teamet
Enhetschef på medicinska teamet fick under året uppdrag att utreda möjligheten att
genomföra den organisationsförändring som påbörjades redan 2011. Det är en stor
omorganisation för att med befintlig personal kunna klara dagens åtaganden på SÄBO och i
hemsjukvården. Förhandlingar är genomförda och socialnämnden förväntas besluta i frågan
den 18 mars.”

Beslutsunderlag
1. Budgetinformation socialnämnden, 2015-03-16, se Dnr 194-2015
Protokollsutdrag till: -socialnämnden
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Au § 32

Dnr 195-2015

Budgetinformation-barn & utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Uppdra till barn- och utbildningsnämnden att arbeta för åtgärder att uppnå en
budget i balans

-

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

Bakgrund
Peter Larsson (m) barn- och utbildningsnämndens ordförande samt Britt-Mari
Isaksson skolchef medverkar och informerar om deras budget och verksamhet:
” Information KS AU 2015-03-16
Budget
Bokslutet för 2014 visar på ett underskott med 1303 tkr. Största underskottet var på kontot
Överkalix friskola.
Budgetuppföljning 2015-02-28 har ett beräknat underskott för hela året på 617 kkr. Det är
främst kontot till Överkalix friskola som har ett stort underskott. Vi kommer att se över
resursfördelningen ur ett socioekonomiskt perspektiv. Inför den nya upphandlingen av
skolskjutsar kommer vi att försöka minska kostnaderna. En annan stor fråga är
lokalöversynen, vilka lokaler behöver vi de närmaste åren? BUN kommer att arbeta med
mål och vision under våren.
Förskolan
Idag är det 117 barn placerade i förskolan. BUN har beslutat om att införa forum för samråd i
förskolan, i syfte att på ett tidigt skede engagera föräldrar. Det finns flera barn med
särskilda behov i förskolan. För närvarande har föräldrar i förskolan fått en föräldraenkät.
Resultatet kommer att presenteras för BUN i april.
Förskoleklass/Fritids
Det pågår en lokalutredning om flyttning av förskoleklass/fritids till Åkerskolan.
Grundskolan
Utvecklingsarbetet fortsätter inom grundskolan. Det finns en detaljerad planering för
vårterminen. Skolinspektionen har avslutat sin granskning och är nöjd med arbetet som är
genomfört samt planeringen inför våren. Arbetsmiljön har blivit bättre och det har blivit en
positiv utveckling på arbetsplatsen. BUN har beslutat att införa mellanmål till elever i
förskoleklass till och med årskurs 9 samt den personal som äter pedagogiskt mellanmål.
Rastvärdar finns på skolan och inför nästa läsår kommer det att bli en del förändringar i
schemat vilket kommer att medföra en tydligare struktur för kollegialt arbete och mer
samlat rastvärdskap.
Gymnasiesärskolan
Läsåret 2015/2016 blir det sista läsåret för eleverna på gymnasiesärskolan. De tar studenten
juni 2016.
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Gymnasiet/komvux/SFI
Rektor Björn Karlsson har fått uppdrag att planera för start av yrkesvux avseende
bageriutbildning. För närvarande finns det elever på introduktionsprogram, gymnasiet år 2
och 3, komvux samt SFI.
Barn och ungas psykiska hälsa
Projektet (Psynk, tidigare Norrbus) som vi har haft tillsammans i Östra Norrbotten har
avslutats men arbetet fortsätter. Vi har en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Ett
område som prioriteras är tidiga upptäkter och samtalsmetodik.
Kompetensutveckling
Gymnasieskolan har projektmedel för att arbeta med entreprenörskap och prioriterade den
kompetensutvecklingen vid vårterminens start. F-9 fortsätter utvecklingsarbete med vision
och mål. Förskolan har haft utbildning i det systematiska kvalitetsarbetet och de arbetar
vidare med analysen av mål. Elevhälsan bedriver en läsecirkel om ”Att utveckla elevhälsan”
av Petri Partanen. Tre förstelärare finns i verksamheten. Förstelärarna har bidragit i arbetet
med språkutvecklande arbetssätt, en läsande klass, elevinflytande och särskilt stöd. De
kommer att fortsätta med detta arbete. Ett arbetslag från grundskolan kommer att vara med
i ett projekt som FoUI kommunförbundet har initierat, ”Beprövad erfarenhet och
elevinflytande”. Utvecklingsinsatser genom Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
pågår under 2015. Kommunen har fått bidrag att arbeta med ”en lärmiljö tillgänglig för alla
elever”. Syftet med denna insats är att tydligöra tillgänglighetsfrågan på alla nivåer i skolan,
för att skapa en tillgänglig utbildning för alla elever med funktionsnedsättning.
Kommunens webbsida
För närvarande är det en prioriterad fråga att uppdatera den nya versionen av hemsidan.
Systematiska arbetsmiljöarbetet
Skyddsronder pågår för närvarande i verksamheten. Nämnden följer varje kvartal upp
enheternas arbetsmiljöarbete. Brandutbildning är genomförd med skolans personal.
Systematiskt kvalitetsarbete
Nämnden följer det systematiska kvalitetsarbetet med återkommande rapporteringar.
Kontaktpolitikerna kommer att göra verksamhetsbesök på alla enheter april/maj 2015.
Temat kommer att bli likabehandling.
Kultur/Biblioteket
Inför sommaren planeras en reparation av biblioteket. Om reparationen genomförs
kommer det att medföra en stängning av biblioteket under ett antal veckor.

Beslutsunderlag
1. Budgetinformation barn- och utbildningsnämnden 2013-05-16, se Dnr 195-2015

Protokollsutdrag till: -Barn- och utbildningsnämnden
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Au § 33

Redovisning av motioner under beredning
Arbetsutskottets förslag
-

Godkänna redovisning av motioner under beredning

Bakgrund
Motion-Angående kostnadsbesparingar
Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6
7
8

Motion 2013-11-25, se Dnr 638-2013
Kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-25 § 57
Kommunstyrelsen arbetsutskott protokoll 2013-12-16 § 107
Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-14 § 24
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-28 § 18
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-20 § 72
Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10 § 87
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 73
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Au § 34

Dnr 443-2013

Medborgarförslag Överkalix kommun bygger ramper för Skatebord, inlines osv
Arbetsutskottets förslag
- Att investeringar i multiarena/skatepark utförs enligt planer i budget
- Att förslagsställarna inbjuds till samråd om anläggningarnas lokalisering och
utformning
-Anse medborgarförslaget besvarat
Bakgrund
Föreligger Medborgarförslag Överkalix kommun bygger ramper för Skatebord, inlines osv
från Emil Karlsson:
”Jag vill att ni bygger ramper som man åka cykel, inlines, och sparkcykel i. Det kan byggas
längst in på parkeringen vid fotbollsplanen 4-5 ramper tar inte stor plats och det blir ingen
eller mycket liten åverkan på marken.”
Tekniska avdelningen har yttrat sig i ärendet:
” Föreligger tre olika medborgarförslag där ett stort antal ungdomar föreslår att det byggs
en utebasketplan, Ville och Tobias Bengtsson skriver om behovet av en Fun-park samt ett
förslag från Emil Karlsson från Västra Nybyvägen 29 som vill ha ramper för cykel, inlines
mm.
Man föreslår att basketplanen byggs på befintlig grusplan vid Prisma (Poxkroken) eller intill
Blåskoleparken. Ramper kan, enligt båda förslagen, byggas på den asfalterade parkeringen
intill Överkalix IP.
Eftersom det tre medborgarförslagen liknar varandra har tekniska avdelningen valt att
besvara dem i ett sammanhang.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i budgetbeslut i november 2014 anslagit medel för de rubricerade
objekten i plan för investeringsbudgeten för 2016 och 2017, med 275 000 respektive 100 000
kronor.
Planeringsarbetet för investeringarna bedöms kunna påbörjas vintern 2016 och presenteras
för kommunstyrelsen före upphandling. I planerna ingår att bjuda in motionärerna till
samråd om utformning och lokalisering.
Utebasketplan finns inte i budget.
Att göra planen på de platser som föreslås i medborgarförslagen skulle medföra att det
måste till schaktnings-, fyllnings- och asfaltarbeten, vilket skulle göra projektet dyrt.
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Om planen istället görs på befintliga asfaltytor vid Strandskolan eller södra parkeringen
intill Överkalix IP skulle kostnaderna reduceras till att omfatta inköp av korgar, stolpar och
målning av linjer. Stolparna görs demonterbara så att parkeringen kan användas vid större
arrangemang där parkeringsytorna behövs.
Totala kostnaden för en basketplan bör rymmas inom 30 000 kr.
Förslag till beslut:
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
- att tillskjuta 30 kkr för investering i utebasketplan under sommaren 2015. Basketplanen
förläggs till Strandskolans gård alternativt intill parkering vid Överkalix IP.
- att investeringar i multiarena/skatepark utförs enligt planer i budget
- att förslagsställarna inbjuds till samråd om anläggningarnas lokalisering och
utformning”

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
6 Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-14 § 25
7 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-28 § 19
8 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-20 § 73
9 Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10 § 88
10 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 74
11 Tekniska avdelningens yttrande, 2015-03-05, Se Dnr 443-2013
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Au § 35

Dnr 183-2014

Medborgarförslag - Att de ska byggas en utebasketplan
Arbetsutskottets förslag
- Att tillskjuta 30 kkr för investering i utebasketplan under sommaren 2015.
Basketplanen förläggs till Strandskolans gård alternativt intill parkering vid
Överkalix IP.
- Att förslagsställarna inbjuds till samråd om anläggningarnas lokalisering och
utformning
-Anse medborgarförslaget bifallet
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.”
Tekniska avdelningen har yttrat sig i ärendet:
” Föreligger tre olika medborgarförslag där ett stort antal ungdomar föreslår att det byggs
en utebasketplan, Ville och Tobias Bengtsson skriver om behovet av en Fun-park samt ett
förslag från Emil Karlsson från Västra Nybyvägen 29 som vill ha ramper för cykel, inlines
mm.
Man föreslår att basketplanen byggs på befintlig grusplan vid Prisma (Poxkroken) eller intill
Blåskoleparken. Ramper kan, enligt båda förslagen, byggas på den asfalterade parkeringen
intill Överkalix IP.
Eftersom det tre medborgarförslagen liknar varandra har tekniska avdelningen valt att
besvara dem i ett sammanhang.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i budgetbeslut i november 2014 anslagit medel för de rubricerade
objekten i plan för investeringsbudgeten för 2016 och 2017, med 275 000 respektive 100 000
kronor.
Planeringsarbetet för investeringarna bedöms kunna påbörjas vintern 2016 och presenteras
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för kommunstyrelsen före upphandling. I planerna ingår att bjuda in motionärerna till
samråd om utformning och lokalisering.
Utebasketplan finns inte i budget.
Att göra planen på de platser som föreslås i medborgarförslagen skulle medföra att det
måste till schaktnings-, fyllnings- och asfaltarbeten, vilket skulle göra projektet dyrt.
Om planen istället görs på befintliga asfaltytor vid Strandskolan eller södra parkeringen
intill Överkalix IP skulle kostnaderna reduceras till att omfatta inköp av korgar, stolpar och
målning av linjer. Stolparna görs demonterbara så att parkeringen kan användas vid större
arrangemang där parkeringsytorna behövs.
Totala kostnaden för en basketplan bör rymmas inom 30 000 kr.
Förslag till beslut:
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
- att tillskjuta 30 kkr för investering i utebasketplan under sommaren 2015. Basketplanen
förläggs till Strandskolans gård alternativt intill parkering vid Överkalix IP.
- att investeringar i multiarena/skatepark utförs enligt planer i budget
- att förslagsställarna inbjuds till samråd om anläggningarnas lokalisering och
utformning”

Beslutsunderlag
1Medborgarförslag 2014-03-03, se Dnr 183-2014
2Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-12 § 12
3Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-05-05 § 26
4Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-20 § 73
5Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10 § 88
6Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 74
7Tekniska avdelningens yttrande, 2015-03-05, Se Dnr 183-2014
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Au § 36

Dnr 221-2014

Medborgarförslag - Att de ska byggas en Funpark
Arbetsutskottets förslag
- Att investeringar i multiarena/skatepark utförs enligt planer i budget
- Att förslagsställarna inbjuds till samråd om anläggningarnas lokalisering och
utformning
-Anse medborgarförslaget besvarat
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”.
Tekniska avdelningen har yttrat sig i ärendet:
” Föreligger tre olika medborgarförslag där ett stort antal ungdomar föreslår att det byggs
en utebasketplan, Ville och Tobias Bengtsson skriver om behovet av en Fun-park samt ett
förslag från Emil Karlsson från Västra Nybyvägen 29 som vill ha ramper för cykel, inlines
mm.
Man föreslår att basketplanen byggs på befintlig grusplan vid Prisma (Poxkroken) eller intill
Blåskoleparken. Ramper kan, enligt båda förslagen, byggas på den asfalterade parkeringen
intill Överkalix IP.
Eftersom det tre medborgarförslagen liknar varandra har tekniska avdelningen valt att
besvara dem i ett sammanhang.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i budgetbeslut i november 2014 anslagit medel för de rubricerade
objekten i plan för investeringsbudgeten för 2016 och 2017, med 275 000 respektive 100 000
kronor.
Planeringsarbetet för investeringarna bedöms kunna påbörjas vintern 2016 och presenteras
för kommunstyrelsen före upphandling. I planerna ingår att bjuda in motionärerna till
samråd om utformning och lokalisering.
Utebasketplan finns inte i budget.
Att göra planen på de platser som föreslås i medborgarförslagen skulle medföra att det
måste till schaktnings-, fyllnings- och asfaltarbeten, vilket skulle göra projektet dyrt.
Om planen istället görs på befintliga asfaltytor vid Strandskolan eller södra parkeringen
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intill Överkalix IP skulle kostnaderna reduceras till att omfatta inköp av korgar, stolpar och
målning av linjer. Stolparna görs demonterbara så att parkeringen kan användas vid större
arrangemang där parkeringsytorna behövs.
Totala kostnaden för en basketplan bör rymmas inom 30 000 kr.
Förslag till beslut:
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
- att tillskjuta 30 kkr för investering i utebasketplan under sommaren 2015. Basketplanen
förläggs till Strandskolans gård alternativt intill parkering vid Överkalix IP.
- att investeringar i multiarena/skatepark utförs enligt planer i budget
- att förslagsställarna inbjuds till samråd om anläggningarnas lokalisering och
utformning”

Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag 2014-03-21, se Dnr 221-2014
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-28 § 12
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-05-05 § 28
4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-20 § 73
5 Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10 § 88
6 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 74
7Tekniska avdelningens yttrande, 2015-03-05, Se Dnr 221-2014
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Au § 37

Dnr 85-2014

Medborgarförslag-Angående upphandling av kost
Arbetsutskottets förslag
-

Inför kommande livsmedelsupphandling avses en översyn av kostpolicyn att
genomföras

-

Anse medborgarförslaget besvarat

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.”
Tekniska avdelning har yttrat sig i ärendet:
Föreligger medborgarförslag från Daniel Cedering, Kalixälvvägen 21, angående upphandling
av kost.
Yttrande
I gällande kostpolicy under rubriken "Upphandling och hantering av livsmedel ska stimulera
miljöriktiga och etiska inköp" är det förtydligat att råvarorna ska vara säsongsanpassade,
fisken miljömärkt och animaliska livsmedel producerade med god djuromsorg.
I vår kravspecifikation vid upphandlingen står tydligt och klart att livsmedel som är
upphandlade i detta avtal skall i alla avseenden följa svenska lagar och förordningar samt
EU-regler och förordningar
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Förslag till beslut
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
med yttrandet från Tekniska avdelningen är medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag 2014-01-27, se Dnr 85-2014
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-02-24 § 3
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-03-17 § 17
4 Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-14 § 25
5 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-04-28 § 19
6 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-20 § 73
7 Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10 § 88
8 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 74
9 Tekniska avdelningens yttrande, 2015-03-05, Se Dnr 85-2014

Justerares signatur

16

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-03-16

Au § 38

Dnr 380-2014

Medborgarförslag-Hundpark i Överkalix
Arbetsutskottets förslag
-

Avslå medborgarförslaget med hänsyn till tekniska avdelningens yttrande

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.”

Tekniska avdelningen har yttrat sig i ärendet:
” Föreligger medborgarförslag om anläggande av hundpark från Moa Pahikka-Aho,
Storbäcken 77.
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I förslaget skriver Moa Pahikka-Aho att en hundpark skulle gynna boende och besökande i
Överkalix. Parken skulle också höja kommunens attraktionsvärde.
I förslaget finns förslag till både utformning och regler för parken. Förslaget är att parken
anläggs på grönytan mellan Ica och Grelsbyn.
Yttrande
En hundpark av den föreslagna typen kräver med stor sannolikhet en huvudman som sköter
markytor och ser till att regler följs. De som kan vara lämpliga att handha verksamheten
och drift/skötsel borde vara föreningar som har hundar och hundverksamhet som sitt syfte.
Området som föreslås är en öppen gräsyta som klipps och underhålls som parkyta. Under
sommarmarknaden används hela ytan för bilparkeringar.
Uppsättning av stängsel runt området skulle försvåra parkeringsmöjligheterna. Området är
ett av de mest och bäst exponerade områdena i kommunhuvudorten och ett staket ska
därför utformas med stor omsorg så att estetiska värden tas i beaktande, och helst, stärks.
Det är tekniska avdelningens mening att det bör gå att finna andra områden som är mer
lämpliga för verksamheten. Det finns t.ex. gräsytor söder om campingen; i området mellan
älven och ungdomsgården, som kunde lämpa sig för verksamheten.
Kostnaden för staketet runt området bedöms bli ca 30 000 kr, och den årliga
driftskostnaden (underhåll, renhållning, städning, gräsklippning mm) bedöms bli ca 10 000
kr.”

Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag, 2014-05-30, se Dnr 380-2014
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-23 § 30
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-08-18 § 59
4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-20 § 73
5 Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10 § 88
6 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 74
7 Tekniska avdelningens yttrande, 2015-03-05, Se Dnr 380-2014

Justerares signatur

18

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-03-16

Au § 39

Dnr 388-2014

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

Återföra ärendet till att vara under beredning med hänsyn till utredning av
modell för framtida kommunbygderåd

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.”
Tekniska avdelningen har yttrat sig i ärendet
Föreligger medborgarförslag från Tord Henriksson, Lansjärv, angående miljö- och
upprustningsbidrag till byar i Överkalix kommun
I motionen konstateras att Överkalix kommun anslår medel i budgeterna till en mängd
projekt för att göra Bränna attraktivare.
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För att göra hela kommunen attraktivare har förslagsställaren en rad förslag om vad som
skulle kunna göras i kommunens byar.
Tord Henriksson föreslår att kommunen årligen avsätter medel i budgeten för trivsel och
miljöarbeten i byarna/områden utanför centralorten. Vidare föreslås att varje by/föreningen
själv ansöker om medel och i förväg redovisar hur medlen är tänkta att användas. Varje
mottagare ska i efterhand redovisa utfall och hur medlen använts. I motionen föreslås att
anslagen finns tillgängliga under 2015.
Yttrande
Tekniska avdelningen har tolkat motionären som att det för genomförande av föreslagna
åtgärder och verksamheter bör utföras genom ett stort mått av frivillighet, det vill säga att
arbetskraft och verktyg/maskiner inte ersätts.
En del av inköp är av engångskaraktär:
1: Skyltar, planteringskärl, belysning till julgran samt övrigt.
Andra kostnader är av underhållstyp och kan kräva årligt bidrag om motionärens modell
ska följas:
2: Bränsle för klippning och röjning mm, blommor för plantering, marknadsföring.
Om kommunen är positiv till att anslå medel enligt förslaget, föreslår Tekniska avdelningen
att det fastställs en högsta summa för årligt bidrag och en högsta andel som kommunen
bidrar med av sökta medel. T.ex. att kommunen beslutar anslå totalt 50 kkr/år och att
bidraget till varje sökande kan vara 50 % av högst 20 000 kr. Utbetalning görs mot i
efterhand redovisade kostnader, och att det högsta totala belopp som utdelas under ett år är
de medel som finns anslagna i aktuell budget.

Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag, 2014-06-04, se Dnr 388-2014
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-23 § 30
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-08-18 § 60
4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-20 § 73
5 Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10 § 88
6 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 74
7 Tekniska avdelningens yttrande, 2015-03-05, Se Dnr 388-2014
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Au § 40

Dnr 618-2014

Medborgarförslag-Lekpark i blåskoleparken
Arbetsutskottets förslag
-

Avslå medborgarförslaget med hänsyn till tekniska avdelningens yttrande

Bakgrund
Kommunmedborgaren Alma Isaksson har lämnat in ett medborgarförslag:
”Jag vill att ni ska göra om Blåskoleparken till en lekpark”.
Tekniska avdelningen har yttrandet sig i ärendet:
” Föreligger medborgarförslag från Alma Isaksson, Hedensbyn 212, där hon föreslår
att kommunen anlägger lekpark i Blåskoleparken.
Bakgrund
Kommunen har fem stycken lekparker inom Tallvik/brännaområdet.
Antalet lekparker och den totala mängden lekutrustning är stort i förhållande till antalet
barn i kommunen/området.
Kostnaderna för drift, underhåll och årliga besiktigningar av lekparker är förhållandevis
höga, och en utökning av antalet parker skulle få betydande påverkan på en redan nu låg
budget. Även anläggande av nya lekparker är förenad med höga kostnader, den lilla park
som gjordes på Bladviken 2014 kostade ca 60 000 kr.
Alla medborgare har alltid tillträde till samtliga lekparker i kommunens ägo. Undantag är
lekutrustning inne på badområdet vid campingen, där det, under sommaren, fordras
entréavgift för att komma in.
Förslag till beslut:
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att
avslå medborgaförslaget. ”

Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag 2014-10-09, se Dnr 618-2014
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 65
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-12-08 § 105
4 Tekniska avdelningens yttrande, 2015-03-05, Se Dnr 618-2014
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Au § 41

Dnr 534-2014

Medborgarförslag-Utsmyckning av det nya torget
Arbetsutskottets förslag
-

Anse medborgarförslaget besvarat

-

Översända ärendet till budgetberedningen

Bakgrund
Kommunmedborgaren Eskil Lundgren har lämnat in ett medborgarförslag:
”Föreslår att klocka och temperaturmätare uppsättes, på lämpligt stativ väl synlig
från gatan”
Tekniska avdelningen har yttrat sig i ärendet
”Föreligger medborgarförslag från Eskil Lundgren Rönnvägen 4 om att sätta upp en
klocka och temperaturmätare på nya Torget. Motionären föreslår att anordningen
monteras väl synlig från Storgatan.
Yttrande
Tekniska avdelningen har i sina förarbeten till utformning av Torget haft med att
sätta upp en storbildsskärm där kommunens alla verksamheter och företag kan ha
möjlighet att föra ut aktuell information till medborgaran. En sådan skärm skulle,
uppsatt på rätt ställe, vara ett sätt att snabbt få ut information till de medborgare
som rör sig på Storgatan och Torget.
En enkelsidig skärm som kan lsas från storgatan och hela torget kostar ca 110 000 kr.
En dubbelsidig kostar närmare 180 000 kr. Till priset kommer schakt och
uppställningskostnader.”
Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag, 2014-08-22, se Dnr 534-2014
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-09-29 § 49
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-20 §76
4 Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10 § 88
6 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 74
7 Tekniska avdelningens yttrande, 2015-03-09, se Dnr 534-2014
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Au § 42

Dnr 389-2014

Medborgarförslag Äldre och barn får komma med synpunkter gällande torget
samt att en springbrunn anläggs
Arbetsutskottets förslag
-

Översända ärendet till budgetberedningen

-

Anse medborgarförslaget besvarat

Bakgrund
Kommunmedborgaren Tord Henriksson har till kommunfullmäktige lämnat in ett
medborgarförslag:
”Det är med glädje Jag ser att Överkalix kommun i sin investeringsbudget för 20142016 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.”
Tekniska avdelningen har yttrat sig i ärendet:
Föreligger medborgarförslag från Tord Henriksson, Lansjärv, angående att ge äldre
och barn möjligheten att komma med synpunkter på utformning av torget.
Vidare föreslås att man anordnar en springbrunn där befolkningen ges möjlighet att
dricka vårt goda kranvatten.
Yttrande
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Tekniska avdelningen har tolkat förslaget som att det bör hållas en medborgardialog
där man ser på olika alternativ och kan komma med förslag till utformning och
utsmyckning av Torget. Vidare har Tord Henriksson föreslagit att det på Torget
installeras en dricksfontän, där man kan dricka direkt eller fylla på den medhavda
vattenflaskan.
En dricksvattenfontän skulle med stor sannolikhet bli både attraktiv och uppskattad
bland medborgare och besökande. Tekniska avdelningen ser också möjligheter att
marknadsföra vårt prisbelönta vatten under den tidigare använda
parollen ”Vattenriket – Överkalix”, är både dricksvatten och våra miljöer med
mängder av sjöar och långa farbara älvar framhålls.
Kostnaden för en ”vandalsäker” dricksfontän (med vintertömning) inklusive
montering är ca 60 000 kr.
Förslag till beslut
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
- tekniska avdelningen uppdras komma med förslag/underlag för utformning av
torget med sittmöbler och utsmyckning

Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag, 2014-06-04, se Dnr 389-2014
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-23 § 30
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-08-18 § 61
4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-10-20 § 73
5 Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-10 § 88
6 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 74
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Au § 43

Dnr 717-2014

Medborgarförslag-bidrag till elöverkänsliga
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Översända ärendet till tekniska kontoret för utredning

Bakgrund
Kommunmedborgaren Jeanette Enhult har lämnat in medborgarförslag till
kommunfullmäktige, se Dnr 717-2014

Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag 2014-11-21, se Dnr 717-2014
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-23 § 3

Protokollsutdrag till:
-Magdalena Cedering, tekniska kontoret
-Jeanette Enhult
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Au § 44

Dnr 87-2015

Förslag till driftsavtal/arrendeavtal avseende Bränna Camping
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Uppdra till Kenneth Sköld teknisk chef att arbeta vidare med
förfrågningsunderlag avseende driftsavtal Bränna Camping

-

Ärendet rubriceras åter till kommunstyrelsens sammanträde 13 april 2015

Bakgrund
Kenneth Sköld, teknisk chef har till kommunstyrelsen diskuterat förslag till
driftaavtal/arrendeavtal avseende Bränna Camping:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Uppdra till teknisk chef Kenneth Sköld att utarbeta förslag till
driftsavtal/arrendeavtal avseende Bränna camping

-

Förslag till driftsavtal/arrendeavtal presenteras åter till kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde 16 mars 2015

Beslutsunderlag
1 Utredning Bränna camping, 2015-01-26, se Dnr 87-2015
2Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-26 § 4

Protokollsutdrag till:
-Kenneth Sköld, teknisk chef
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Au § 45

Dnr 810-2014

Anhållan om driftsstöd verksamhetsåret 2015 Lansjärvs Folkets Hus förening
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Oförändrat stöd till Lansjärv Folkets Husförening år 2015

Bakgrund
”Lansjärv Folkets Hus förening anhåller härmed om ett driftstöd för2015. Vi emotser att
detta driftsstöd kraftigt höjs och att beloppet indexregleras årligen. 1994-års driftbidrag för
Lansjärv Folkets Husförening låg då på 90000: - men sänktes därefter till 70000:-/år. 1994
var elkostnaderna på ca: 35000:-/år mot dagens 70000:-/år . Med denna enkla jämförelse av
kostnadsökningar, emotser vi därför att en kraftighöjning av driftanslaget måste ske.
Under verksamhetsår 2015 har vi bytt ut gamla elradiatorer (25st) mot nya och 2009
investerades i 2 luftvärmepumpar till en kostnad av 54000:-, allt för att spara el.
Vi i Lansjärv FH styrelse är mycket nöjda över verksamhetsåret. Föreningen har genomfört
mellan 110-130 egna planerade verksamheter utöver alla studiecirklar, möten, fester,
begravningar, uthyrning av rum/stugor, försäljning av fiskekort, turistisk information mm.
Totalt har det utförts mellan 350-400 olika aktiviteter under året i Folkets Hus. Styrelsen
har lagt ned ca:2000 timmar med ideellt arbete. Folkets Hus är även en Apotekets filial och
har försäljning av receptfria mediciner och säljer postalaprodukter.
Idag är 6 studiecirklar är igång (Överkalixmålet, Lansjärv förr och nu, Vävcirkel, Ett foto
berättar Leta Ne Jir och en sångcirkel). Två av cirklarna genomförs dagligen.
Lansjärv Folkets Hus har blivit en viktig träffpunkt för människorna i området, men även
för folk utifrån. Folkets Hus har blivit ett "Informationscentra” och en ”hjälpstation" för
människor. Folkets Hus bedriver nyhetssändningar på Överkalixmålet. Folkets Hus i
Lansjärv är med andra ord "En levande och aktiv förening", en bland kommunens mest
aktiva förening .
Med dessa ord hemställer vi att kommunen ökar och värdesäkrar det årliga aktivitetsstödet
till Lansjärv Folkets Husförening.
PS! Verksamhetsberättelse för 2014 kommer under mars månad. 2013-års
verksamhetsberättelse Finns hos Er.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Ärendet rubriceras åter till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 16
mars 2015

Beslutsunderlag
1. Lansjärvs folkets husförening, 2014-12-30, se Dnr 810-2014
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-02 § 23
Protokollsutdrag till: -Lansjärvs Folkets Husförening, Tord Henriksson
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Dnr 801-2014

Förslag till ändring av lokalt partistöd
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 13 april 2015

Bakgrund
Föreligger förslag från kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v) om
förändringar i beloppen för partistöd. Nedan finns olika förslag på vad de olika
partierna yrkar på för förändringar.
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Larsson (v) har lämnat följande förslag:
” Förslag till förändring av partistöd
Att gälla för 2015 och framåt.
Grundarvode per parti 10000kr
Arvode per mandat 12.5% av ett prisbasbelopp per mandat. Prisbasbeloppet för 2015
är 44500 kr
12,5% av detta utgör 5563 kronor/mandat
Socialdemokraterna:
Grundbidrag 10000 kr
13 mandat a 5563 kr=72319 kr
Summa 82319 kronor/år
Vänsterpartiet
Grundbidrag 10000 kr
7 mandat a 5563kr=38941 kr
Summa 48941 kronor/å r
Centerpartiet
Grundbidrag 10000 kr
7 mandat a 5563 kr= 38941 kr
Summa 48941 kronor/å r
Moderaterna
Grundbidrag 10000 kr
2 mandat a 5563 kr=l l126 kr
Summa 21126 kronor/år
Miljöpartiet
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2015-03-16

Grundbidrag 10000 kr
1 mandat a 5563=5563 kr
Summa 15563 kronor/år
Kommunens kostnad för partistöd 2015 är: 216 890kronor. Besparing för kommunen
mot
nuvarande system är ca 116000 kronor. ”
Kommunstyrelseledamöterna Bengt-Erik Rolfs (s), Anne Jakobsson (s), Maria
Partanen (s), Niclas Hökfors (s), Birgitta Persson (s) samt Leif Nilsson (s) har lämnat
följande förslag:
”Arbetarpartiet i Överkalix föreslår med anledning av aktualiserad sänkning av
partistödet, att sänkningen leder till att varje parti som företräds i vårt
kommunfullmäktige får ett årligt partistöd om 8000 kr/år per mandat. Detta ger en
besparing på 90 000 kr/år per och fördelas rättvist i förhållande till mandat.
Partistödet följer sedan den årliga indexuppräkningen.”
Kommunfullmäktigeledamoten Hans Lönnelid (mp) har lämnat in förslag:
” Vi vill återgå till det gamla partistödet.”

Beslutsunderlag
1. Överkalix Framtid 2014-12-19, se Dnr 801-2014
2.Socialdemokraterna, 2015-01-12, se Dnr 801-2014
3.Kommunstyrelsens protokoll 2015-01-12 § 23
4.Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-26 §
5.Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-05 § 32
6.Socialdemokraterna-återremiss, 2015-02-24, se Dnr 801-2014
7.Voteringsprotokoll, 2015-02-24, se Dnr 801-2014
8.Kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-23 § 8
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Dnr 151-2015

Information näringslivskontoret
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Godkänna och lägga informationen till handlingarna

Bakgrund
Birgitta Larsson, näringslivschef medverkar och informerar om Vindkraftsmötet i
Folkets hus 25 mars 2015
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Dnr 242-2015

Anbud/Ändring entreprenad ”Sporthall/Bibliotek" och "Ny luftbehandling
Brännagården"
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Uppdra Teknisk chef att inkomma med planer för fortsättningen av
entreprenaderna "Ändring Sporthall/Bibliotek" och "Ny luftbehandling
Brännagården".

-

Uppdraget ska redovisas vid kommunstyrelsens sammanträden den 13 april.

Bakgrund

Kenneth Sköld Teknisk Chef redogör för anbud av entreprenaderna
”Sporthall/Bibliotek" och "Ny luftbehandling Brännagården" och föreslår att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Uppdra Teknisk chef att inkomma med planer för fortsättningen av
entreprenaderna "Ändring Sporthall/Bibliotek" och "Ny luftbehandling
Brännagården".

-

Uppdraget ska redovisas vid kommunstyrelsens sammanträden den 13 april.
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Dnr 225-2015

Budgetprognos 2015-02-28
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
Bakgrund
Föreligger från ekonomikontoret Budgetprognos 2015-02-28:
” ”Driftbudget
Nämnd/styrelse

Budget
2015

Tilläggsbudget

Prognos
2015

Avvikelse

Kommunstyrelsen
-49 600
Barn- och utbildningsnämnden -69 000
Socialnämnden
-95 700
Bygg- och miljönämnden
-1 300

-51 155
-69 617
-99 500
-1 290

-1555
-617
-3800
10

Summa

-215 600

-216 124

- 5 962

Finansiering

215 824

216 124

300

224

-5 438

-5 662

-5 438

- 5 662”

Summa
Totalt

Beslutsunderlag
1. Budgetprognos 2015-02-28, 2015-03-13, se Dnr 223-2015
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