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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-09-30

Plats och tid

Kommunförvaltningen, 2013-09-30, kl 1300

Beslutande

Kurt Wennberg, S
Johny Lantto, S
Anne Niska, S
Laila Mäki, S
Åke Johdet, S
Maria Alldén, V
Birger Lahti, V
Anita Sköld, M
StigTöyrä, KD

Övriga deltagande

Lena Jatko, kommunchef

Utses att justera
Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Kommunförvaltningen 2013-09-30.
Sekreterare

..................................................................................

Paragrafer

67 - 70

Inga-Lill Ängsund
Ordförande

..................................................................................
Kurt Wennberg

Justerare

...........................................................

........................................................

Stig Töyrä

Anne Niska

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-09-30

Datum för anslags
uppsättande

2013-09-30

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

............................................................
Inga-Lill Ängsund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2013-10-22
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-09-30

Ärenden

Justerandes sign

§ 67

Remissyttrande avseende Länstransportplan 2014 – 2025

§ 68

Reviderat yttrande över förslag till Nationell plan för
transportsystemet 2014 – 2025

§ 69

Remissyttrande arbetsplan väg 395 Lovikka – Palokorva, TRV
2013/54934

§ 70

Remissyttrande avseende kommissionens förslag till ny förordning om
offentlig kontroll (9464/13; COM) (2013 265 final)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2013-09-30

§ 67

Dnr 2013.142

311

Remissyttrande avseende Länstransportplan 2014 – 2025
Länsstyrelsen i Norrbottens län har på uppdrag av regeringen upprättat ett förslag till
Länstransportplan för åren 2014-2025. Länstransportplanen är
trafikslagsövergripande och syftar till att främja Norrbottens utveckling och tillväxt.
Under perioden 2014-2025 tilldelas Norrbottens län 816,6 miljoner kronor för
underhåll och utveckling av den regionala transportinfrastrukturen.
I Länstransportplanen beskrivs hur de 816,6 miljoner kronorna prioriteras och
fördelas på objekt, brister/utredningar och potter. Prioriteringen och fördelningen
har gjorts utifrån de direktiv om fördelning av medel som Trafikverket tagit fram på
uppdrag av regeringen.
Beslutsunderlag
Förslag till remissyttrande
Beslut
Kommunstyrelsen antar ytttrande som eget till Länsstyrelsen i Norrbottens län.
_____
Beslutsexpedering
Länsstyrelsen i Norrbottens län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2013-09-30

§ 68

Dnr KS 2013.248

500

Reviderat yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet
2014-2025 (remissversion 2013-06-14).
Det Kommunikationspolitiska rådet, som är en gemensam beredning mellan
Norrbottens läns landsting och Kommunförbundet Norrbotten, utgör ett
forum för strategiska diskussioner och samordning av synpunkter och
agerande rörande transporter och infrastruktur i länet.
Trafikverket tar fram ett förslag till nationell transportplan för åren 20142025 som ska presenteras i juni 2013. Möjligheter finns att lämna synpunkter
på förslaget i form av remissvar.

Beslutsunderlag
Förslag till yttrande
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta yttrande som eget till Kommunikationspolitiska rådet.
_____
Beslutsexpediering
Kommunikationspolitiska rådet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Dnr KS 2013.163

311

Remissyttrande arbetsplan väg 395 Lovikka – Palokorva, TRV
2013/54934
Trafikverket Region Nord har överlämnat en arbetsplan för ombyggnad av väg 395
mellan Lovikka och Palokorva till Trafikverket för fastställelseprövning. Synpunkter
som kom in när arbetsplanen ställdes ut har kommenterats och planen har
reviderats. Trafikverket Region Nord ger nu tillfälle för kommunen att ta del av de
revideringar som gjorts och framföra ytterligare synpunkter innan arbetsplanen
fastställs.
Beslutsunderlag
Förslag till Yttrande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta yttrande som eget till Trafikverket Region Nord.
_____
Beslutsexpedering
Trafikverket Region Nord

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2013-09-30

§ 70

Dnr KS 2013.285

406

Remissyttrande avseende kommissionens förslag till ny förordning om
offentlig kontroll (9464/13; COM (2013 265 final)
Den nuvarande förodningen (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll omfatttar
kontroller inom områdena livsmedel, foder, djurhälsa och djurskydd. En stor
ändring är att sektorer som idag inte alls eller bara delvis omfattas av
förordningen (EG) nr 882/2004 nu kommer att falla inom tillämpningsområdet, exempelvis animaliska biprodukter, växtskadegörare och
växtförökningsmatrial, användning av bekämpningsmedel samt avsiktlig
utsättning och innesluten användning av genetiskt modifierade organismer
(GMO).
En annan stor ändring som föreslås är att obligatoriska avgifter införs till de
flesta offentliga kontroller som omfattas av förordningen, bl a kontroller av
livsmedelsverksamhet. Samtidigt föreslås det att så kallade mikroföretag –
företag som sysselsätter färre än 10 personer och har årsomsättning eller
balansomslutning som inte överstiger 2 miljoner euro – ska undantas från
avgifterna.
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta yttrande som eget till Livsmedelsverket.
_____
Beslutsexpediering
Livsmedelsverket

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

