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Plats och tid

Överkalix Folkets hus danslokalen måndag 29 november kl
14.00 Tänk på att hålla avstånd för att undvika spridning av
COVID-19 !!!

Kallelse till ledamöterna:

Leif Nilsson - s
Anne Jakobsson – s
Sarah Karlsson-c
Kristina Åhl-s
Daniel Henriksson– v
Bengt-Erik Rolfs -s
Susanne Grape-m
Susanna Karlsson-s
Per-Erik Olofsson-c
Roland Andersson-sd
Niclas Hökfors-s
Veronica Andersson– s
Kristina Olofsson – v
Charlie Hansson-Rojas-s
Christina Hjelm - c
Sara Söderberg-s

För kännedom till
ersättarna:

Ordförande

Jan-Erik Larsson-m
Leif Grape-m
Håkan Andersson– c
Anna Henriksson-Hjelm – c
Carina Tornberg-s
Robert Karlsson-s
Camilla Ek-s
Maria Edfast-s
Otto Larsson-s
Carolin Sjödin Larsson-s
Anette Landin-Hansson-s
Anneli Nilsson-v
Per-Arne Heneryd-v

Christina Henriksson-Hjelm (c)

Matz Flink – m
Robert Larsson-s
Tea Pahikka Aho-s
Leif Larsson-v
Gunnar Liljebäck – c
Lennart Holm – s
Ethel Landström-sd
Cenneth Pettersson -s
Leif Johansson-ober

1

956 92 Öv
956 31 Öv
956 31 Öv

956 31 Öv

956 32 Öv
956 31 Öv
956 91 Öv
956 93 Öv
956 93 Öv

956 32 Öv
956 98 La
956 92 Öv
956 93 Öv
956 91 Öv
956 92 Öv
956 91 Öv

956 31 Öv

956 92 Öv

Kallelse
Sammanträdesdatum

2021-11-29

2

ÄRENDEFÖRTECKNING
Kf § 37
Kf § 38
Kf § 39
Kf § 40
Kf § 41
Kf § 42
Kf § 43
Kf § 44
Kf § 45
Kf § 46
Kf § 47
Kf § 48
Kf § 49
Kf § 50

Kf § 51
Kf § 52
Kf § 53
Kf § 54
Kf § 55
Kf § 56

Information
Motioner
Interpellationer, enkla frågor
Budget 2022 samt skattesats
verksamhetsplan 2023-2025
Äskande om budgetmedel Tekniska

3
4
5

Budget 2022 Räddningstjänsten samt krisberedskap

8

6
7

Motion-Industrihus
9
Redovisning av motioner under beredning
12
Angående arvode till ordförande och styrelse
i Överkalix kommuns bolag och stiftelser
14
Inrätta en individnämnd
15
Reglemente individnämnd
20
Reglemente kommunstyrelsen
21
Delegationsordning individnämnd
22
Arkivreglemente, arkivbeskrivning med tillhörande
klassificeringsstruktur för Överkalix kommuns verksamheter samt
dokumenthanterings-/informationshanteringsplan
23
Arkivbeskrivning kommunstyrelsen
26
Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen
27
Värdegrund
28
Ny handlingsplan-Folkhälsorådet Östra Norrbotten
29
Måbild nära vård
31
Valärende
32

Kallelse
Sammanträdesdatum

2021-11-29

Kf § 37
Information
Kommunfullmäktige beslutar

Bakgrund
Delgivningar Bilaga 1
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Kf § 38
Motioner
Kommunfullmäktige beslutar

Bakgrund
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Kf § 39
Interpellationer, enkla frågor
Kommunfullmäktige beslutar
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Kf § 40

Dnr 252-2020

Budget 2022 samt skattesats, verksamhetsplan 2023-2025
Bilaga 2
Kommunfullmäktige beslutar
Bakgrund
Utifrån den nya modell kommunen har antogs budgeten i kommunfullmäktige
i juni. För att få de sista uppdaterade beräkningar av skatter och statsbidrag
antas budgeten även i november.
De uppdaterade skatteintäkterna samt statsbidragen påverkas av att
konjunkturen är god för närvarande. Skatteintäkterna har ökat med 2,4 mkr
och uppgår till 160,8 mkr, statsbidragen har ökat med 1,2 mkr och uppgår till
107,9 mkr. Totalt förbättras resultatet för 2022 och är 10,2 mkr. Även för
planperioden har resultatet förbättrats men ju längre fram prognoserna sträcker
desto större osäkerhet finns i siffrorna.
Skattesatsen är oförändrad i budgetdokumentet och uppgår till 22,80 kr.

Förslag till beslut
Anta budget för 2022
Fastställa skattesats till 22,80 kr för 2022.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Anta budget för 2022

-

Fastställa skattesats till 22,80 kr för 2022.

Beslutsunderlag
1. Budget 2022- 2021-10-11, se Dnr 252-2020
2. Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 123
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Kf § 41

Dnr 691-2021

Äskande om budgetmedel Tekniska kontorets verksamhet
Bilaga 3
Kommunfullmäktige beslutar
Bakgrund
Budgeterade medel för Tekniska avdelningen minskade med 6000 tkr för ca 2–3
år sedan. Tilldelade ekonomiska medel har sedan dess legat på samma nivå
utan hänsyn till indexuppräkning eller i övrigt ändrade förutsättningar, vilket
medfört att avdelningen gått med årligt underskott under de senaste åren.
Antal tjänster på drift- och vaktmästeri har under de senaste ca 10 åren minskat
från 22 – 13, vilket innebär att ytterligare besparingar på personalsidan inte är
möjligt.
Beräknad budget för 2022 tenderar till ett underskott på ca -2 700 tkr.
Några exempel på områden som påverkar underskottet:
· Taxafinansierade områden t.ex. VA har inte kostnadstäckning.
· Vinterväghållning kostade 2019, 1 645 tkr. Beräknad kostnad för 2022 uppgår
till ca 2 400 tkr.
· Bostadsanpassningar, budget ligger hos Tekniska men beslut för åtgärder
ligger hos Socialförvaltningen. Budgeterade medel har legat på samma nivå
under den senaste 10-årsperioden.
· Elpriser, befintligt avtal går ut till årsskiftet vilket innebär höjda avgifter för
nästkommande år med ca 400 tkr.
Tekniska avdelningen behöver dock framledes jobba med kloka investeringar
och åtgärder som minskar energikostnader samt akuta reparationer. Exempelvis
har akuta reparationer av vattenläckor kostat ca 1 mkr/år, under de senaste
åren.
Även intäktssidan behöver ses över, i dagsläget utförs många tjänster som ”fria
nyttigheter”, innebär att arbeten utförs utanför den budgeterade ramen.
Förslag till beslut
Tekniska avdelningen föreslår Kommunstyrelsen att till kommande KF förorda
att avdelningens budgeterade medel utökas med 2 700 tkr fr.o.m. 2022.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Att tekniska kontorets medel utökas med 1 700 tkr fr.o.m. 2022.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2021-11-01, se Dnr 691-2021
2. Kommunstyrelsen protokoll 2021-11-15 § 125
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Kf § 42

Dnr 726-2021

Budget 2022 Räddningstjänsten samt krisberedskap

Bilaga 4
Kommunfullmäktige beslutar
Bakgrund
Inom räddningstjänsten kommer stora förändringar att ske i och med ny lagstiftning.
Från dagens två nivåer ska räddningstjänsten upp till fem nivåer. För att klara nivå 3-5
kommer samverkan ske med kommuner i Norr- och Västerbotten. Merkostnaden för
detta beräknas till 80 tkr. För att klara nivå 2 kommer en samverkan ske i Östra
Norrbotten där dels ny Rakelutrustning måste införskaffas, ca 25 tkr samt utökning av
insatsledarlön vilket uppskattas till 170 tkr. Totalt kommer kostnaden bli runt 275 tkr
för att klara denna förändring.
Krisberedskapen har idag ett statsbidrag på 800 tkr som finansierar 1,6 årsarbetare.
Enligt signaler kommer denna minskas för att delar av statsbidraget ska finansiera den
nya organisationen för räddningstjänsten. För att klara minskningen föreslås att 0,6
årsarbetare vakanshålls i avvaktan på att besked om nytt statsbidrag kommer. För att
klara omställningen kommer ca 200 tkr i ramjustering behövas. Beroende på hur
statsbidraget förläggs kan ramjusteringen kunna komma behövas för
räddningstjänsten i stället.
Totalt behöver verksamheterna Räddningstjänst och Krisberedskap ett tillskott på runt
0,5 mkr utifrån aviserade förändringar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Att Räddningstjänstens medel utökas med 500 tkr fr.o.m. 2022

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2021-11-15, se Dnr 726-2021
2. Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 156
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Kf § 43

Dnr 431-2015

Motion – Angående byggande av industrihus
Bilaga 5
Kommunfullmäktige beslutar
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-16 att återremittera rubricerat ärende till
tekniska kontoret för ytterligare utredning. Bakgrund till beslut gäller skrivelse
från Tekniska avdelningen till kommunfullmäktige dat. 2020-10-27. Kortfattat
innehöll skrivelsen tveksamheter till uppförande av industrihus, vilket
medförde att tekniska avdelningen föreslog att kommunfullmäktige skulle avslå
motionen.
Förvisso föreligger vissa olikheter mellan ovan nämnda skrivelse och den
aktuella motionen. Dessa består i att motionen avser ett skal till
industribyggnad medan den av tekniska avdelningen upprättade skrivelsen kan
tolkas som en färdigställd byggnad.
Efter ytterligare utredning gällande rubricerat ärende kvarstår dock tekniska
avdelningen vid de synpunkter som framlades i ovan nämnda skrivelse.
Grunden är svårigheterna att uppföra ett skal till byggnad när man inte vet
vilken typ av verksamhet detta ska vara anpassat för.
Dock anser tekniska avdelningen att grunden till motionen, detta att möjliggöra
etablering för företag är av största vikt.

•

Förslag till beslut
Kommunen har i dagsläget stora områden med planlagd råmark för
industrifastigheter. Att iordningställa en del av området till planerad
industrimark skulle avsevärt förbättra förutsättningar till fler
företagsetableringar.
Delfinansiering för ovan nämnda åtgärder kan möjliggöras dels med medel från
försäljningen av Jockfalls camping, dels ev. försäljning av befintlig planerad
industrimark. Utöver detta tillkommer även intäkter den dagen markområdet
etableras. Tilläggas bör att prisskillnad mellan råmark och planerad mark ligger
mellan 15 – 30 kr/m2 enligt kommunens fastställda prissättning. Att
iordningställa en planerad markyta medför betydligt högre kostnader.
Med tanke på dessa förutsättningar föreslår därför tekniska avdelningen
kommunstyrelsen att fatta beslut om att:
Inteckna inkomna medel från försäljningen av Jockfalls camping till ovan
nämnda ändamål.
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•

•

Ge tekniska avdelningen i uppdrag att anlita konsult för projektering av lämplig
yta inom planlagt område på Tallvik 7:1, med hänsyn till massabalans etc.
Utöver det behövs även en utvecklingsplan för området, med hänsyn till typ av
företag, storlek på tomter, efterfrågan, m.m.
Översyn av nuvarande prissättning på kommunal tomtmark (beslutad 2013).
Kommunstyrelsen beslutar
-

Föreslår kommunfullmäktige besluta anse motionen besvarad

-

Inteckna inkomna medel från försäljningen av Jockfalls camping till ovan
nämnda ändamål.

-

Uppdra till tekniska avdelningen att anlita konsult för projektering av
lämplig yta inom planlagt område på Tallvik 7:1, med hänsyn till
massabalans etc. Utöver det behövs även en utvecklingsplan för området,
med hänsyn till typ av företag, storlek på tomter, efterfrågan, m.m.
Översyn av nuvarande prissättning på kommunal tomtmark (beslutad 2013).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Motion - Angående byggande av industrihus samt byggnation av nya bostäder
Beslutsunderlag
Motion 2015-05-25, se Dnr 431-2015
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-22 § 30
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-08-17 § 85
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-10-19 § 109
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-16 § 128
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-30 § 64
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-03-21 § 25
Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-04 § 17
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-25 § 15
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-17 § 100
Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-07 § 89
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-28 § 65
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-20 § 33
Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-03 § 24
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-24 § 20
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-16 § 120
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-13 § 87
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27 § 88
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-19 § 53
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09 § 35
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23 § 22
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-22 § 132
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12 § 129
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26 § 76
Allmänna utskottets protokoll 2019-03-18 § 44
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 51
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29 § 34
Allmänna utskottet protokoll 2019-10 21 § 87
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11 § 141
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25 § 101
Allmänna utskottets protokoll 2020-03-16 § 20
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-06 § 21
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-22 § 16
Tekniska kontoret, 2020-10-28, se Dnr 431-2015
Allmänna utskottets protokoll 2020-10-19 § 73
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16 § 128
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30 § 55
Allmänna utskottets protokoll 2021-03-15 § 23
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12 § 29
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26 § 5
Allmänna utskottets protokoll 2021-10-11 § 88
Tekniska kontoret,tjänsteskrivelse,2021-10-25 , se Dnr 431-2015
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 127
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Kf § 44
Redovisning av motioner under beredning
Bilaga 6
Kommunfullmäktige beslutar

Bakgrund
Motion- Rökfri arbetstid för kommunanställda
Beslutsunderlag
1. Motion 2017-02-27, se Dnr 202-2017
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-05-22 § 67
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-16 § 120
4. Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-13 § 87
5. Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27 § 88
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-19 § 53
7. Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09 § 35
8. Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23 § 22
9. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-22 § 132
10. Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12 § 129
11. Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26 § 76
12. Allmänna utskottets protokoll 2019-03-18 § 44
13. Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 51
14. Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29 § 34
15. Allmänna utskottet protokoll 2019-10 21 § 87
16. Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11 § 141
17. Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25 § 101
18. Allmänna utskottets protokoll 2020-03-16 § 20
19. Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-06 § 21
20.Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-22 § 16
21. Allmänna utskottets protokoll 2020-10-19 § 73
22. Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16 § 127
23. Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-30 § 55
24. Allmänna utskottets protokoll 2021-03-15 § 23
25. Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12 § 29
26. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26 § 5
27. Allmänna utskottets protokoll 2021-10-11 § 88
28. Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 128

Motion- Trädgårdsavfall
Beslutsunderlag
1. Motion, 20201130, se Dnr 712-2020
2. Kommunfullmäktiges protokoll 20201130
3. Allmänna utskottets protokoll 2021-03-01 § 17
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4.
5.
6.
7.

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-12 § 29
Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26 § 5
Allmänna utskottets protokoll 2021-10-11 § 88
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 128

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Godkänna Redovisning av motioner under beredning
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Kf § 45

Dnr 399-2021

Angående arvode till ordförande och styrelse i Överkalix kommuns bolag och
stiftelser
Bilaga 7
Kommunfullmäktige beslutar
Bakgrund
Personalchef har inkommit med skrivelse angående arvode till ordförande och
styrelse i Överkalix kommuns bolag och stiftelser
Förslag till beslut
-

Införa inlägg i bilaga 1 till Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
Överkalix kommun
§ 7b Begränsat årsarvode
Kommunala bolag, ordförande 20 % av PBb

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Införa inlägg i bilaga 1 till Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
Överkalix kommun
§ 7b Begränsat årsarvode
Kommunala bolag, ordförande 20 % av PBb

-

Övriga ledamöter erhåller det av kommunfullmäktige fastställda arvodet för
politiker

-

Uppdra till Siv Larsson Införa inlägg i bilaga 1 till Bestämmelser om
ersättning till förtroendevalda Överkalix kommun

Beslutsunderlag
1. Skrivelse 2021-06-03, se Dnr 399-2021
2. Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07 § 88
3. Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13 § 107
4. Allmänna utskottets protokoll 2021-10-11 § 90
5. Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 130
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Kf § 46

Dnr 663-2021

Inrätta en individnämnd
Bilaga 8
Kommunfullmäktige beslutar
Bakgrund
Kommunfullmäktige 20180625 § 36 beslutade om en ny politisk organisation för
Överkalix kommun som trädde ikraft efter val till kommunfullmäktige 2018-0909. Den nya organisationen består idag av en utskottsmodell; kommunstyrelse
med tillhörande tre utskott allmänna utskottet, barn- och utbildningsutskottet
samt sociala omsorgsutskottet.
Vissa ärenden som berör myndighetsutövning mot enskild kräver att besluten
fattas av en nämnd. Detta då det enligt bl.a. socialtjänstlagen råder
delegeringsförbud av ärenden av sådan karaktär. I dagsläget är sociala
omsorgsutskottet ett utskott och nämnden är kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen i Överkalix kommun består av 11 ledamöter samt 19 ersättare.
Det är av särskild vikt att så få personer som möjligt skall vara inblandade i
beslut som rör myndighetsutövning mot en enskild person. Detta ur
sekretessynpunkt och av hänsyn till den enskildes integritet, därför föreslås
kommunfullmäktige besluta att en individnämnd inrättas med särskilt
reglemente avseende myndighetsutövning mot enskild.
Sociala omsorgsutskottet har ett verksamhets- samt
beredningsansvar för frågor som berör all verksamhet inom
socialtjänstens område. Där beslutsbefogenheten framgår av
kommunstyrelsens delegationsordning samt reglemente. I
delegationsordningen finns idag ärendetyper där utskottet har ett
beredningsansvar och beslutanderätt som berör
myndighetsutövning mot enskild. Dessa delegationer föreslås
övergå till en separat delegationsordning för individnämnden.
Förslaget om inrättande av individnämnd har tagits fram i samråd
med socialchef samt enhetschef för Individ och familjeomsorgen.
Förslaget för kommunfullmäktige att besluta är att sociala
omsorgsutskottet har ansvar för verksamheten men besluten när
det gäller myndighetsutövning mot enskild ligger hos
individnämnden.
Kommunkansliet föreslår kommunfullmäktige besluta.
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-

-

Inrätta en individnämnd i den politiska organisationen i Överkalix kommun
som ska gälla från och med 2022-01-01.
Att sociala omsorgsutskottet har budget samt verksamhetsansvar
för hela verksamheten men besluten avseende
myndighetsutövning mot enskild åligger individnämnden att
besluta om, vilket är reglerat i ett särskilt reglemente för
individnämnden
Ledamöter samt ersättare i individnämnden är tillika ledamöter i sociala
omsorgsutskottet för mandatperioden 2018-2022
Ledamöter:
(s) Cenneth Pettersson
(s) Maria Edfast
(c) Stefan Granlund
(s) Carina Tornberg
(v) Anneli Nilsson
Ersättare:
(s) Otto Larsson
(s) Tea Pahikka Aho
(c) Sarah Karlsson
(s) Caroline Sjödin
(v) Daniel Henriksson
Ordförande:
(s) Cenneth Pettersson
Vice ordförande:
(s) Carina Tornberg

-

Nybyn Bergvägen 14
Rävstigen 9
Ruonavägen 63
Kangis 31
Ängsvägen 12

956 92 Överkalix
956 31 Överkalix
956 93 Överkalix
956 91 Överkalix
956 31 Överkalix

Blåbärsvägen 4
Storbäcken 77
Hultet 74
Västra Rödupp 71
Nybyn Byavägen 12

956 32 Överkalix
956 92 Överkalix
956 93 Överkalix
956 92 Överkalix
956 92 Överkalix

Nybyn Bergvägen 14

956 92 Överkalix

Kangis 31

956 91 Överkalix

Inidividnämnden sammanträder i anslutning till sammanträdet för sociala
omsorgsutskottet för år 2022
Anta nytt reglemente för individnämnden fr.o.m 2022-01-01
Anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen fr.o.m 2022-01-01
Anta delegationsordning för individnämnden fr.o.m 2022-01-01
Delegera till individnämnden att fatta beslut om delegationsordningen för
individnämnden
Kommunkansliet föreslår kommunstyrelsen besluta om

-

Anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen att gälla fr.om 202201-01
Uppdra till Jenny Liljebäck, socialchef, samt Anna-Greta Brodin,
kommundirektör, att förhandla om ny organisation med arbetstagarpart
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Inrätta en individnämnd i den politiska organisationen i Överkalix kommun
som ska gälla från och med 2022-01-01

-

Att sociala omsorgsutskottet har budget samt verksamhetsansvar
för hela verksamheten men besluten avseende
myndighetsutövning mot enskild åligger individnämnden att
besluta om, vilket är reglerat i ett särskilt reglemente för
individnämnden

-

Utse ledamöter samt ersättare i individnämnden är tillika ledamöter i sociala
omsorgsutskottet för mandatperioden 2018-2022:
Ledamöter:
(s) Cenneth Pettersson Nybyn Bergvägen 14
(s) Maria Edfast
Rävstigen 9
(c) Stefan Granlund
Ruonavägen 63
(s) Carina Tornberg
Kangis 31
(v) Anneli Nilsson
Ängsvägen 12
Ersättare:
(s) Otto Larsson
Blåbärsvägen 4
(s) Tea Pahikka Aho
Storbäcken 77
(c) Sarah Karlsson
Hultet 74
(s) Caroline Sjödin
Västra Rödupp 71
(v) Daniel Henriksson Nybyn Byavägen 12
Ordförande:
(s) Cenneth Pettersson Nybyn Bergvägen 14
Vice ordförande:
(s) Carina Tornberg
Kangis 31

-

-

956 92 Överkalix
956 31 Överkalix
956 93 Överkalix
956 91 Överkalix
956 31 Överkalix
956 32 Överkalix
956 92 Överkalix
956 93 Överkalix
956 92 Överkalix
956 92 Överkalix
956 92 Överkalix
956 91 Överkalix

Individnämnden sammanträder i anslutning till sammanträdet för sociala
omsorgsutskottet

Kommunstyrelsen beslutar
Att kommunstyrelsen beslutar uppdra till Jenny Liljebäck, socialchef, samt
Anna-Greta Brodin, kommundirektör, att förhandla om ny organisation med
arbetstagarpart
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Sociala omsorgsutskottets förslag
-

Inrätta en individnämnd i den politiska organisationen i Överkalix kommun
som ska gälla från och med 2022-01-01

-

Att sociala omsorgsutskottet har budget samt verksamhetsansvar
för hela verksamheten men besluten avseende
myndighetsutövning mot enskild åligger individnämnden att
besluta om, vilket är reglerat i ett särskilt reglemente för
individnämnden

-

Utse ledamöter samt ersättare i individnämnden är tillika ledamöter i sociala
omsorgsutskottet för mandatperioden 2018-2022:
Ledamöter:
(s) Cenneth Pettersson
(s) Maria Edfast
(c) Stefan Granlund
(s) Carina Tornberg
(v) Anneli Nilsson
Ersättare:
(s) Otto Larsson
(s) Tea Pahikka Aho
(c) Sarah Karlsson
(s) Caroline Sjödin
(v) Daniel Henriksson
Ordförande:
(s) Cenneth Pettersson
Vice ordförande:
(s) Carina Tornberg

Nybyn Bergvägen 14
Rävstigen 9
Ruonavägen 63
Kangis 31
Ängsvägen 12

956 92 Överkalix
956 31 Överkalix
956 93 Överkalix
956 91 Överkalix
956 31 Överkalix

Blåbärsvägen 4
956 32 Överkalix
Storbäcken 77
956 92 Överkalix
Hultet 74
956 93 Överkalix
Västra Rödupp 71
956 92 Överkalix
Nybyn Byavägen 12
956 92 Överkalix
Nybyn Bergvägen 14

956 92 Överkalix

Kangis 31

956 91 Överkalix

-

Individnämnden sammanträder i anslutning till sammanträdet för sociala
omsorgsutskottet

-

Anta nytt reglemente för individnämnden

-

Anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen

-

Delegera till individnämnden att fatta beslut om delegationsordningen för
individnämnden

-

Anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen
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-

Att kommunstyrelsen beslutar uppdra till Jenny Liljebäck, socialchef, samt
Anna-Greta Brodin, kommundirektör, att förhandla om ny organisation med
arbetstagarpart

Sociala omsorgsutskottet beslutar
-

Uppdra till Jenny Liljebäck socialchef att revidera föreslagen delegationsordning
för individnämnden samt för kommunstyrelsen till kommunstyrelsens
sammanträde den 15 november 2021
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse samt tillhörande reglemente, delegationsordningar för
individnämnd respektive kommunstyrelsen, 2021-10-21, se Dnr 663-2021
2. Sociala omsorgsutskottet protokoll 2021-10-21 § 85
3. Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 136
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Kf § 47

Dnr 663-2021

Reglemente individnämnd
Bilaga 8
Kommunfullmäktige beslutar
Bakgrund
Se kommunstyrelsen 2021-11-15§ 136 beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

-

Anta nytt reglemente för individnämnden
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse samt tillhörande reglemente, delegationsordningar för
individnämnd respektive kommunstyrelsen, 2021-10-21, se Dnr 663-2021
2. Sociala omsorgsutskottet protokoll 2021-10-21 § 85
3. Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 136
4. Kommunstyrelsen protokoll 2021-11-15 § 137
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Kf § 48

Dnr 663-2021

Reglemente kommunstyrelsen

Bilaga 8
Kommunfullmäktige beslutar
Bakgrund
Se kommunstyrelsen 2021-11-15§ 136 beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

-

Anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
1.Tjänsteskrivelse samt tillhörande reglemente, delegationsordningar för
individnämnd respektive kommunstyrelsen, 2021-10-21, se Dnr 663-2021
2. Sociala omsorgsutskottet protokoll 2021-10-21 § 85
3. Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 136
4. Kommunstyrelsen protokoll 2021-11-15 § 138
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Kf § 49

Dnr 663-201

Delegationsordning individnämnd
Bilaga 8
Kommunfullmäktige beslutar

Bakgrund
Se kommunstyrelsen 2021-11-15§ 136 beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

-

Anta delegationsordning för individnämnden samt delegera till
individnämnden att fatta beslut om delegationsordningen för individnämnden
att gälla fr.o.m 2022-01-01

Beslutsunderlag
1.Tjänsteskrivelse samt tillhörande reglemente, delegationsordningar för
individnämnd respektive kommunstyrelsen, 2021-10-21, se Dnr 663-2021
2. Sociala omsorgsutskottet protokoll 2021-10-21 § 85
3. Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 136
4. Kommunstyrelsen protokoll 2021-11-15 § 140
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Kf § 50

Dnr 705-2021

Arkivreglemente, arkivbeskrivning med tillhörande klassificeringsstruktur för
Överkalix kommuns verksamheter samt dokumenthanterings/informationshanteringsplan
Bilaga 9
Kommunfullmäktige beslutar
Bakgrund

Föreligger arkivreglemente, arkivbeskrivning samt dokumenthantering för
kommunstyrelsen. Under år 2021 har ett omfattande kartläggningsarbete pågått
för att kartlägga/klassificera samtliga kommunens handlingar/dokument. Det
arbete skall bl.a komma att ligga till grund för arbetet i ett nytt
ärendehanteringssystem samt e-arkiv.
Genom att kartlägga vad en verksamhet arbetar med, dess processer, så skapas
en klassificeringsstruktur bestående av en eller flera huvudnivåer, var och en
med sina tillhörande undernivåer. Hur många nivåer man väljer att bryta ner
klassificeringen i beror dels på hur komplex processen är, men även på vad
klassificeringen ska användas till. Klassificeringsstrukturen är
organisationsoberoende, d v s den har inte någon koppling till en myndighetens
politik- eller tjänstemannaorganisation. Strukturen visar vilka
verksamhetsområden och processer som hanteras inom de kommunala och
landstingskommunala verksamheterna, d v s vad en verksamhet/myndighet
arbetar med och inte vilket organ som gör det.
Kort o gott man talar om i en beskrivning med ett specifikt ”artikelnr” var
handlingen i verksamheten befinner sig. Kartläggningsarbetet är upplagt enlig
en specifik mall enligt Klassa som modellen heter. Den är uppdelad i styr,
ledning /stödfunktion samt verksamhetsfunktion/kärnverksamheter.
Arkivreglementet för Överkalix kommun måste också revideras. Detta förslag
på arkivreglemente innehåller allt som det gamla arkivreglementet innehåller
men är mer utbyggt med förklaringar mm.
Förslag till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktig beslut att:
-

Anta Arkivreglemente för Överkalix kommun som också ersätter det Arkivreglemente
antaget av kommunfullmäktige

-

Anta arkivbeskrivning samt klassificeringsstruktur för Överkalix kommuns
verksamheter
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-

Delegera till kommunstyrelsen att besluta om arkivbeskrivning för Överkalix
kommun

-

Anta dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen som också ersättare samtliga
tidigare antagna dokument hanteringsplaner antagning i kommunstyrelsen fd
socialnämnd samt barn- och utbildningsnämnd

-

Delegera till kommunstyrelsen att fortsättningsvis besluta om
dokumenthanteringsplan/informationshanteringsplan för kommunstyrelsen

-

Att gallring på respektive verksamhet kan genomföras på delegation till
verksamheterna efter angiven gallringsfrist i
dokumenthanteringsplanen/informationshanteringsplan kommunstyrelsen eller den
nämnd det avser

-

Att gallringsbeslut i verksamheterna skall anmälas genom ett delegationsbeslut till
kommunstyrelsen eller den nämnd det avser.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

-

Anta Arkivreglemente för Överkalix kommun som också ersätter det
Arkivreglemente antaget av kommunfullmäktige

-

Anta arkivbeskrivning samt klassificeringsstruktur för Överkalix kommuns
verksamheter

-

Delegera till kommunstyrelsen att besluta om arkivbeskrivning för Överkalix
kommun

-

Anta dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen som också ersättare
samtliga tidigare antagna dokument hanteringsplaner antagning i
kommunstyrelsen fd socialnämnd samt barn- och utbildningsnämnd

-

Delegera till kommunstyrelsen att fortsättningsvis besluta om
dokumenthanteringsplan/informationshanteringsplan för kommunstyrelsen

-

Att gallring på respektive verksamhet kan genomföras på delegation till
verksamheterna efter angiven gallringsfrist i
dokumenthanteringsplanen/informationshanteringsplan kommunstyrelsen
eller den nämnd det avser

-

Att gallringsbeslut i verksamheterna skall anmälas genom ett delegationsbeslut
till kommunstyrelsen eller den nämnd det avser.
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Beslutsunderlag
1.Tjänsteskrivelse, 2021-10-25, se Dnr 2021
2. Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 141
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Kf § 51

Dnr 705-2021

Arkivbeskrivning kommunstyrelsen
Bilaga 9
Kommunfullmäktige beslutar
Bakgrund
Se kommunstyrelsen 2021-11-15 § § 141 beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Anta arkivbeskrivning samt klassificeringsstruktur för Överkalix kommuns
verksamheter

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2021-10-25, se Dnr 2021
2. Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 141
3. Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 142
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Kf § 52

Dnr 705-2021

Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen
Bilaga 9
Kommunfullmäktige beslutar

Bakgrund
Se kommunstyrelsen 2021-11-15 § § 141 beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

-

Anta dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen som också ersätter
samtliga tidigare antagna dokument hanteringsplaner antagning i
kommunstyrelsen fd socialnämnd samt barn- och utbildningsnämnd

-

Delegera till kommunstyrelsen att fortsättningsvis besluta om
dokumenthanteringsplan/informationshanteringsplan för kommunstyrelsen

-

Att gallring på respektive verksamhet kan genomföras på delegation till
verksamheterna efter angiven gallringsfrist i
dokumenthanteringsplanen/informationshanteringsplan kommunstyrelsen
eller den nämnd det avser

-

Att gallringsbeslut i verksamheterna skall anmälas genom ett delegationsbeslut
till kommunstyrelsen eller den nämnd det avser.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2021-10-25, se Dnr 2021
2. Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 141
3. Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 143
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Kf § 53

Dnr 679-2021

Värdegrund

Bilaga 10
Kommunfullmäktige beslutar
Bakgrund
Kommunfullmäktige har sen tidigare beslutat om en Vision och övergripande mål för
kommunen. Kommunens chefer och ledare har nu lyft behovet av att komplettera
visionen med en värdegrund.
Värdegrunden ska ses som en grundsten i allt arbete som bedrivs. Den ska genomsyra
allt, från medarbetarsamtal, APT, annonsering vid rekrytering, upphandlingar och
finnas i våra dokument och vara vårt ansikte utåt i kommunikation med våra
medborgare.
Värdegrunden ska skapa en röd tråd och en tydlighet i alla delar oavsett mottagare
eller verksamhet. Den ska vara kopplad till hur det dagliga arbetet genomförs och hur
vi samarbetar både inom och mellan våra verksamheter.
I samband med en ledarskapsutbildning har kommunens samtliga chefer och ledare
med stort engagemang tagit fram ett förslag till värdegrund.
Förhoppningen är nu att Kommunfullmäktige ska ställa sig bakom och fatta beslut om
denna värdegrund, se bifogad bilaga.
Därefter kommer ett implementeringsarbete påbörjas, först internt för att sedan
spridas vidare till våra medborgare.

Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreslagna värdegrund och föreslår till
fullmäktige att anta värdegrunden för Överkalix kommun.
Kommunstyrelsen beslutar
- Att ställa sig bakom föreslagna värdegrund och föreslår till fullmäktige att anta
värdegrunden för Överkalix kommun
Beslutsunderlag
1. Värdegrund,2021-10-27, se Dnr 679-2021
2. Tjänstesskrivelse,2021-10-27
3. Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 144
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Kf § 54

Dnr 706-2021

Ny handlingsplan - Folkhälsorådet Östra Norrbotten
Bilaga 11
Kommunfullmäktige beslutar
Bakgrund
Sedan 2017 är Östra Norrbottens Folkhälsoråd en viktig länk i det folkhälso- och
brottsförebyggande arbetet i Östra Norrbotten. Genom rådet skapas samsyn
mellan östras kommuner, Polismyndigheten, Regionen Norrbotten och
Norrbottens Kommuner. I rådet tar man hjälp av varandra för att hålla sig
uppdaterad och för att kunna göra mer och bättre. Deltagandet i rådet är direkt
kopplat till Överkalix kommuns målarbete gällande trygghet och hälsa samt en
hållbar miljö.
Under 2023 förväntas lagen om kommunalt brottsförebyggande arbete träda i
kraft. Nya lagen kommer bevakas av och vara del av Östra Norrbottens
Folkhälsoråds arbetsområde de kommande åren. Genom rådet verkar Överkalix
kommun redan i en organisation som jobbar gemensamt och metodiskt med
brottsförebyggande arbete med bland annat polismyndigheten. I arbetet
prioriteras bland annat ett förebyggande arbete mot ungdomars användande av
alkohol, narkotika, doping, tobak och spel, ANDTS, för området finns en
handlingsplan.
I rådet finns en styr- och arbetsgrupp där utsedd politiker samt
kommundirektör är deltagande i styrgruppen och deltagande i arbetsgruppen
sker genom ”Trygghets- och hälsosamordnaren”. Ersättare på samtliga poster
bör finnas.
Nu är det aktuellt att anta en ny handlingsplan för Östra Norrbottens
Folkhälsoråd för åren 2022 – 2025. I planen finns information om rådets
bakgrund och aktuella mål och samarbeten.
Handlingsplanen för Östra Norrbottens Folkhälsoråd, bilaga 1
Handlingsplans ANDTS, bilaga 2.
Förslag till beslut
Att Överkalix Kommun fortsatt ska delta i Östra Norrbottens folkhälsoråd
Att anta Handlingsplan för Östra Norrbottens Folkhälsoråd för kommande åren
2022 - 2025.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Att Överkalix Kommun fortsatt ska delta i Östra Norrbottens folkhälsoråd
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-

Att anta Handlingsplan för Östra Norrbottens Folkhälsoråd för kommande åren
2022 - 2025.

Beslutsunderlag
1.Tjänsteskrivelse med tillhörande handlingsplan folkhälsorådet Östra
Norrbotten, 2021-11-02, se Dnr 706-2021
2. Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 150
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Kf § 55

Dnr 125-2021

Målbild nära vård
Bilaga 12
Kommunfullmäktige beslutar
Bakgrund
Politiska samverkansberedningen för hälsa, vård, omsorg och skola (Polsam)
beslutade 2020-12-16 att anta en process i arbetet mot en gemensam målbild för
omställningen till en nära vård och omsorg. Ett förslag till en gemensam
målbild redovisades till Polsam 2021-05-27. Under våren 2021 har ett omfattande
arbete genomförts i de fyra länsdelarna med workshops genom aktivt
deltagande från kommunerna och Region Norrbotten, medborgarna och privata
aktörer. Arbetet har förutom förslag till målbild utmynnat i en
utmaningsformulering och vision. Ansatsen är att målbilden ska svara upp mot
utmaningsformuleringen. Utmaningsformulering Vi vill genom samverkan,
tilltro och respekt för varandra skapa en sammanhållen vård och omsorg som
utgår från personens behov och resurser, där ekonomi, lagar och avtal samt
organisatoriska gränser och ledarskap inte hindrar utan stöttar arbetet. Vision
God hälsa och upplevelse av välbefinnande oavsett mina förutsättningar och
geografisk plats Målbild.
Målbilden är grunden till fortsatt utveckling i samverkan mellan länets
kommuner och Region Norrbotten. Målbilden kommer ligga till grund för
utformning av en strategi för Nära vård och omsorg med tillhörande färdplan.
Polsam beslutade 2021-05-27 att anta den gemensamma målbilden vilken nu
föreslås beslutas av respektive huvudman enligt ordinarie beslutsprocess.
Förslag till beslut
Att Styrelsen inom Norrbottens Kommuner rekommenderar kommunerna att
anta målbilden för en Nära vård och omsorg
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Anta målbilden för en Nära vård och omsorg

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2021-06-23, se Dnr 125-2021
2. Allmänna utskottets protokoll 2021-10-11 § 87
3. Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 126
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Kf § 56
Valärende
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