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Plats och tid

Svartbyns byastuga UTOMHUS, 21 juni 201 kl 14.00
Tänk på att hålla avstånd för att undvika spridning av COVID19 !!!
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Leif Nilsson - s
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Sarah Karlsson-c
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Bengt-Erik Rolfs -s
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Kristina Olofsson – v
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Sara Söderberg-s

För kännedom till
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Jan-Erik Larsson-m
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Leif Johansson-ober
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Kf § 24
Information
Kommunfullmäktige beslutar

Bakgrund
Delgivningar bilaga 1
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Kf § 25
Motioner
Kommunfullmäktige beslutar

Bakgrund
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Kf § 26
Interpellationer, enkla frågor
Kommunfullmäktige beslutar
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Kf § 27
Redovisning av använt partistöd avseende verksamhetsår 2020
Kommunfullmäktige beslutar
Bakgrund

Bilaga 2
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Kf § 28
Utbetalning av partistöd år 2021 avseende verksamhetsår 2020
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Kf § 29

Dnr 322-2021

Årsbudget 2022-2025 investeringsramar samt mål
Kommunfullmäktige beslutar
Bakgrund
Agneta Suikki, ekonomichef deltar och föredrar förslag till Årsbudget 2022-2025
investeringsramar samt mål för samtliga verksamheter.
”Budgeten bygger på en befolkningsminskning på 30 personer samt beräkningar
på skatter och bidrag utifrån SKR:s prognoser. Löneökningen beräknas till 2,6 %
vilket ger 2,0 % på helår. Jämfört med den ursprungliga planen har
kommunledningens ram minskat med 1,9 mkr som är en rättelse av fel från
2020. Utöver det flyttas verksamheter motsvarande 0,7 mkr till tekniska samt
barn och utbildning. Tekniskas ram är justerad med 1,0 mkr för att uppnå
budgetbalans. Utöver det flyttas verksamhet från kommunledning till tekniska
med motsvarande 0,6 mkr budgetram. Barn och utbildnings ram utökas med
0,4 mkr samt flytt av verksamhet från kommunledning motsvarande 0,1 mkr.
Inom bygg och miljö förstärks ramen med 0,45 mkr för att uppnå
lagkrav.
Budget för pensionsutbetalningar är ökad med 1,2 mkr i och med att
livslängdsantagandena ökat.
Investeringarna uppgår till 16 mkr. Utöver denna pott finns även en begäran om
5,0 mkr till nytt äldreboende samt 1,0 mkr för byggande av ny brandstation som
inte liggeri de 16 mkr.”
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Godkänna föredragning samt översända årsbudget 2022-2025
investeringsramar samt mål till kommunfullmäktige för beslut

Bilaga 3
Beslutsunderlag
1. Konsekvensanalys,2021-05-06,se Dnr 320-2021
2. Konsekvensanalys,2021-05-06,se Dnr 323-2021
3. Konsekvensanalys,2021-05-06,se Dnr 317-2021
4. Konsekvensanalys,2021-05-10, se Dnr 322-2021
5. Konsekvensanalys,2021-05-10 ,se Dnr 322-2021
6. Budget 2022-2025, se Dnr 322-2021
7. Allmänna utskottets protokoll 2021-05-24 §43
8. Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07 §69
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Ks § 30

Dnr 377-2021

Ändring av avgift avseende hembesök inom hemsjukvården
Kommunfullmäktige beslutar

Bakgrund
Ändring av avgift avseende hembesök till patienter som inte är inskrivna i
hemsjukvården, enligt punkt 5.2 i hemsjukvårdsavtalet fr 2013 (beslut
fullmäktige 2012-06-25, § 42, DNR 466-2012). Enligt avtalet är
huvudinriktningen att dessa öppenvårdsbesök som regel ska ske på mottagning
(hälsocentral), men i vissa fall kan det finnas behov av hembesök och dessa
genomförs då genom hemsjukvården. I avtalet framgår följande gällande
avgifter (punkt 8.1, skrivelse DNR 466-2012): I kommunerna gäller
bestämmelserna för maxtaxa och de personer som är i behov av hembesök har
med stor sannolikhet andra insatser som hemtjänst genom kommunen och för
dessa kommer det då inte vara möjligt att ta ut avgift för hälso- och
sjukvårdsinsats. Vidare framgår att valet av vårdgivare inte ska kunna påverkas
av skillnader i vårdavgifter.
Aktuella avgifter
Inom Region Norrbotten har avgiften för öppenvårdsbesök justerats sedan
avtalet upprättades. I dag är den avgiften 300 kr. Kommunens avgift för
hembesök har inte reviderats vid senaste beslut om taxor 2018 och
undertecknad har inte hittat senaste beslut för revidering av denna taxa. Dock
anser undertecknad att avgiften för hembesök för patienter som inte är
inskrivna i hemsjukvården bör ligga i nivå med Regionens avgift för
öppenvårdsbesök. Att beakta är även att det är en högre kostnad för oss att åka
ut till patienten och vid ett besök på hälsocentralen tillkommer även kostnaden
för resan för patienten. Förslag blir därför att
höjaavgiften för hembesök av hemsjukvården till patienter som inte är
inskrivna i hemsjukvården till 350 kr/besök.
Förslag till beslut Föreslår att sociala omsorgutskottet föreslår
kommunstyrelsen att
- Föreslå till kommunfullmäktige den 21 juni 2021 att revidera kostnaden för
hembesök till 350 kr.
- Att revideringen av kostnaden införs så snart som möjligt, senast från 1 augusti
2021.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Föreslå till kommunfullmäktige att revidera kostnaden för hembesök till 350
kr

-

Att revideringen av kostnaden införs så snart som möjligt, senast från 1
augusti 2021

Bilaga 4
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2021-05-27, se Dnr 377-2021
2. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2021-05-27 §
3. Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07 § 71
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Ks § 31

Dnr 630-2020

Försäljning av Jockfalls camping
Kommunfullmäktige beslutar
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-12 att uppdra till tekniska avdelningen att
gå vidare till förhandling med nuvarande arrendator gällande köpeskilling för
Jock 4:19.
Resultatet efter slutförd förhandling har utmynnat i en summa av 600 tkr.

Förslag till beslut
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om att gå
vidare till försäljning av Jock 4:19 till nuvarande arrendator med en köpeskilling
av 600 tkr.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Att försälja Jock 4:19 till nuvarande arrendator med en köpeskilling av 600
tkr.
Ledamot Ethel Landström (sd) yrkar på förslag till försäljningsvärde till 400
tkr
Kommunstyrelsens ordförande Anne Jakobsson (s) yrkar bifall till beredningens
förslag
Efter avslutad överläggning finns två förslag till belsut:
1. Ledamot Ethel Landström (sd) yrkande om försäljning till ett pris om 400
tkr
2. Kommunstyrelsens ordförande Anne Jakobsson (s) yrkande om försäljning
till ett pris om 600 tkr
Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på förslagen och finner att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att försälja Jockfalls camping till
nuvarande arrendatorer till ett pris om 600 tkr
Bilaga 5
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2021-05-27, se Dnr 630-2020
2. Kommunstyrelsensen protokoll 20210607 § 75
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Kf § 32

Dnr 384-2021

Uppsägning av samarbetsavtal mellan Pajala och Överkalix kommuner samt
rekrytering av räddningschef
Kommunfullmäktige beslutar

Bakgrund
Förslag till beslut
Att avsluta samverkansavtal avseende gemensam räddningschef mellan kommunerna
frånoch 21-12-31 i enlighet med tidigare beslut i KF Dnr. 824-2018) §8.
Bakgrund
Överkalix och Pajala kommuner har, sedan 1 januari 2016, ett samarbetsavtal avseende
en gemensam räddningschef för båda kommunerna. Kommunfullmäktige 2019-02-25 §
8 beslutade att säga uppavtalet och anställa en 100% räddningschef. På grund av ökade
och nya lagkrav avseende både LEH samt nya lagen om ”Effektivare kommunal
räddningstjänst” har samarbetsavtalet förlängts i
Fullmäktige två gånger för 2019 och 2020.
Nuvarande räddningschef kommer att gå i pension vid årsskiftet 21/22. Båda
kommunerna är överens om ett avslut av samarbetsavtalet framförallt med hänvisning
till behovet av en lokal verksamhetsledning. Båda kommunerna kommer att gå ut och
rekrytera respektive räddningschef.
För Överkalix del handlar det om en kombinerad tjänst som räddningschef
/brandtillsyn. Rekrytering kommer att starta omgående efter beslut i fullmäktige. Med
den belastning som uppdragen innebär kommer det finnas behov av en
station/matrialansvarig på ca 50%. Detta innebär oförändrad tjänstestat och ligger i
samma nivå som tidigare.
Förslag till beslut
För att förbättra den lokala ledningen av kommunens räddningstjänst samt fullfölja
tidigare KF beslut föreslås Kommunstyrelsen att ställa sig bakom förslaget och föreslå
till Fullmäktige att besluta om att:
- Säga upp samarbetsavtalet med Pajala kommun avseende gemensam räddningschef
från och med 21-12-31
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Säga upp samarbetsavtalet med Pajala kommun avseende gemensam
räddningschef från och med 2021-12-31

Bilaga 6
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2021-05-27, Se Dnr 384-2021
2. Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07 § 77
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Kf § 33

Dnr 373-2021

Delegation av beslutsrätt till kommunstyrelsens ordförande i samråd med
centrala krisledningsgruppen vad gäller möjlighet att fatta beslut om
vistelseförbud på särskilt angivna platser enligt förordningen (2021:8).
Kommunfullmäktige beslutar
Bakgrund
Sedan den 11 mars 2021 har kommunen möjlighet att utfärda föreskrifter som
förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande
särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel enligt
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19. Innan en kommun meddelar föreskrifter ska kommunen
ge smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig över
kommunens förslag till föreskrifter. Särskild rutin för arbetsgången i
Norrbottens län är framtagen.
Förslag till beslut
Centrala krisledningsgruppen föreslår kommunfullmäktige att delegera
beslutsrätt till kommunstyrelsens ordförande i samråd med centrala
krisledningsgruppen vad gäller möjlighet att fatta beslut om vistelseförbud på
särskilt angivna platser enligt förordningen (2021:8).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Att delegera beslutsrätt till kommunstyrelsens ordförande i samråd med
centrala krisledningsgruppen vad gäller möjlighet att fatta beslut om
vistelseförbud på särskilt angivna platser enligt förordningen (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Bilaga 7
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2021-05-27, se Dnr 373-2021
2. Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07 § 80
-
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