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Plats och tid

Överkalix Folkets hus danslokalen den 28 februari 2022,
kl. 14.00

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:

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 -s
Anneli Nilsson-v
Per-Arne Heneryd-v

Ordförande

Kristina Åhl (s)

Matz Flink – m
Robert Larsson-s
Tea Pahikka Aho-s
Leif Larsson-v
Gunnar Liljebäck – c
Ethel Landström-sd
Cenneth Pettersson -s
Leif Johansson-ober
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Kf § 1
Information
Kommunfullmäktige beslutar

Bakgrund
Delgivningar bilaga 1
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Kf § 2

Dnr 157-2021

Eventuell Rättelse i kf 20211228 § 68 bakgrundstext i protokoll ej av själva
beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
Bakgrund
I en skrivelse begär ledamot Ethel Landstrom(sd) att hon inte yrkar på avslag i
beslut i kf20211228 § bakgrundstext samtidigt som hon reserverar sig mot
beslutet” enligt följande. Hon vill ha genom rättelse i protokoll ta bort yrkandet.
Jag Ethel Landström KF ledamot för SD Reserverar sig mot beslutet
-att finansiera förvärv av fastigheten Bränna 4:22 för Överkalix Fastighets
räkning, med medel från likvida medel. En affär som genom överklagan till
förvaltningsrätten döms som olaglig och förvaltningsrätten beslutat ska
upphävas i sin helhet. Dom 2021-12-15 mål nr 904-2021”
Enligt kommunallgen ska:
” 5 kap 67 § Protokollet ska för varje ärende redovisa
1. vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka,”
”Kommunfullmäktige beslutar
-

Att Överkalix kommun finansierar och lånar ut medel till Överkalix
fastighet AB för köp av Bränna 4:22. Kommunen finansierar detta genom
kommunens likvida medel på bankkontot. Vilket innebär en minskning av
kommunens likvida medel med 6 500 000 kr

Roland Andersson (sd), samt Ethel Landström (sd) ledamöter reserverar sig mot
beslutet”

Bakgrund
Förslag till beslut
Att Överkalix kommun finansierar och lånar ut medel till Överkalix fastighet
AB för köp av Bränna 4:22. Kommunen finansierar detta genom kommunens
likvida medel. Vilket innebär en minskning av kommunens likvida medel med
6 500 000 kr.
Bakgrund och bedömning
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Vid fullmäktige den 26 april 2021 (Dnr 175-2021) togs beslut att Överkalix
kommun ska finansiera köpet av fastigheten Bränna 4.22 genom utlåning av
köpeskilling till dotterbolaget Överkalix fastighet AB.
Hur kommunens finansiering av köpet skulle ske informerades muntligen
under fullmäktigemötet av kommunens ekonomichef men att köpet finansieras
genom kommunens likvida medel (bankkontot) var inte förtydligat i
ärendeunderlaget. Köpet av fastigheten resultats förs ej i kommunens
verksamhetsresultat utan endast i kommunens bankkonto. Köpeskillingen har
minskat de likvida medlen med 6 500 000kr (bankkontot).
Ingen ränta utgår till kommunen på sparade medel på bankkontot däremot kan
en ränta tas ut för lånet till bolaget.
Förslag till beslut
Förvaltningen rekommenderar KS att föreslå till fullmäktige att besluta
om:
•

Att Överkalix kommun finansierar och lånar ut medel till Överkalix fastighet
AB för köp av Bränna 4:22. Kommunen finansierar detta genom kommunens
likvida medel på bankkontot. Vilket innebär en minskning av kommunens
likvida medel med 6 500 000 kr.
Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens ordförande, Sarah Karlsson (c) ledamot
yrkar bifall till beredningens förslag till beslut.
Ledamot Ethel Landström (sd) yrkar avslag till beslut”
Bilaga 2
Beslutsunderlag
1 Begäran om rättelse,2022-01-02, se Dnr 157-2021
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Kf § 3
Motioner
Kommunfullmäktige beslutar

Bakgrund
Bilaga 3
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Kf § 4
Interpellationer, enkla frågor
Kommunfullmäktige beslutar
Bilaga 4
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Kf § 5

Dnr 27-2022

Utfärdande av ägarpolicy och ägardirektiv för Överkalix kommuns bolag
Kommunfullmäktige beslutar
Bakgrund

Förslag till beslut
•
•
•

Att KS rekommenderar fullmäktige att utfärda:
ägarpolicy för Överkalix kommuns bolag
ägardirektiv(reviderat) för Överkalix värmeverk AB
ägardirektiv för Överkalix fastighet AB
I enlighet med framtagna och bilagda dokument
Bakgrund
Mot bakgrund av att det fanns behov av att revidera Överkalix kommuns
ägardirektiv gav kommunstyrelsen KS 21-04-12 § 45 (Dnr: 223-221) i uppdrag till
kommundirektören att återkomma med en revidering av ägardirektivet för
Överkalix värmeverk. Eftersom kommunen under året 2021 bildade Överkalix
fastighet AB har även ett förslag till ägardirektiv för Överkalix fastighet AB
tagits fram.
För arbetet med ägarstyrning och kommunikation mellan ägare och bolag har
en övergripande ägarpolicy tagits fram. Policyn anger de regler som ska gälla för
relationen mellan kommunen och dess bolag. Policyn riktar sig både till
kommunen som dess ägare och till de kommunägda bolagen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Anta Ägarpolicy för Överkalix kommuns bolag

Bilaga 5
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2022-01-11, se Dnr 27-2022
2. Allmänna utskottets protokoll 2022-01-17 § 4
3. Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-07 §
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Kf § 6

Dnr 26-2022

Ägardirektiv Överkalix Värmeverk AB
Kommunfullmäktige beslutar

Bakgrund
Föreligger ägardirektiv Överkalix Värmeverk AB.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

-

Anta ägardirektiv för Överkalix Värmeverk AB som ersätter tidigare antagna
ägardirektiv av kommunfullmäktige 2012-02-27 § 10

Bilaga 6
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2022-01-11, se Dnr 26-2022
2. Allmänna utskottets protokoll 2022-01-17 § 5
3. Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-07 §
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Kf § 7

Dnr 25-2022

Ägardirektiv Överkalix Fastighet AB
Kommunfullmäktige beslutar
Bakgrund
Föreligger ägardirektiv Överkalix Fastighet AB.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Anta ägardirektiv för Överkalix Fastighet AB

Bilaga 7
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2022-01-11, se Dnr 25-2022
2. Allmänna utskottets protokoll 2022-01-17 § 6
3. Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-07 §
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Kf § 8

Dnr 399-2021

Arvode till ordförande och styrelse i Överkalix kommuns bolag

Kommunfullmäktige beslutar
Bakgrund
Sammanfattning
Enligt Kf 2021-11-29 § 56 har beslutats gällande arvoden till styrelse i
kommunala bolag att ”övriga ledamöter erhåller det av kommunfullmäktige
fastställda arvodet för politiker”.
Förtydligande i kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i
behöver göras med anledning av detta.

•

Ärendet
Vid uppdatering av Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Överkalix
kommun med tillägg som beslutats i Kf 2021-11-29 § 56 framkommer behov av
ytterligare förtydligande av vad som avses med ”fastställda arvodet för
politiker”.
Vid samtal med kommunstyrelsens ordförande framkom att beslutet avsåg
styrelseledamöter i kommunala bolag. Avsikten var att tjänstgörande
styrelseledamöter ska ha likvärdiga villkor som exempelvis tjänstgörande
ledamot i styrelse och nämnd.
Likaså avsågs att ordförande i kommunala bolag som uppbär begränsat
årsarvode även ska erhålla sammanträdesarvode på likvärdiga villkor som andra
funktioner med begränsat årsarvode.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att anta Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Överkalix kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Att anta Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Överkalix kommun

Allmänna utskottet beslutar
- Ärendet rubriceras åter till Kommunstyrelsens sammanträde 2022 02-07
Bilaga 8
Beslutsunderlag
1. Allmänna utskottets protokoll 2022-01-17 § 7
2. Tjänsteskrivelsen samt reglemente förtroendevalda, 2022-02-3, se Dnr 399-2021
3. Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-07 § 5
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Kf § 9

Dnr 40-2022

Justering av avgifter sociala omsorgsutskottets verksamhetsområde.
Kommunfullmäktige beslutar
Bakgrund och ärendebeskrivning
För service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen tar Överkalix kommun ut
en avgift. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen (SoL), 8 kap 2-9 §§ och 16 kap 3 §, och
baseras på prisbasbelopp som fastställs av Regeringen och justeras årligen.
Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr.
För att säkerställa att kommunen inte tar ut mer i avgift än vad som är lagstadgat finns
maxtaxa och minimibelopp fastställt utifrån prisbasbeloppet. Maxtaxan anger avser det
månadsbelopp som den enskilde som mest betalar för sina vård- och omsorgsinsatser
oavsett storlek på pension och övriga tillgångar. Minimibeloppet avser den lägsta
summa som den enskilde ska ha kvar efter att hyra och avgifter för äldreomsorg är
betalt (inklusive mat). Både maxtaxa och minimibelopp anges per månad.
Justering av avgifterna bör ske årligen, men har inte skett sedan 2019. Socialchef har i
samråd med ekonomichef sett över lämpligt index för att beräkna kostnad och
Omsorgsprisindex via SKR bedöms lämpligt för omvårdnads och serviceinsatser. När
det gäller avgift för måltider har ökningen av kostnader avseende måltider agerat
underlag.
Baserat på OPI föreslås en procentuell höjning av omsorgsavgifterna motsvarande 6,4
procent. Måltidsavgifterna föreslås höjas med 3,5 procent baserat på ökning av
kostnaderna för måltider under åren 2020-2022. Hänsyn har tagits till nivå av maxtaxa
vad gäller vårdavgift särskilt boende.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Avgifter sociala omsorgsutskottet 2022

Konsekvenser ekonomi, jämställdhet och miljö
Genom att se över och justera nivån på avgifterna innebär viss ökning av intäkterna för
de insatser som utförs.
Justeringen av avgifterna påverkar inte kvinnor eller män olika då avgifterna regleras av
både maxtaxa och minimibelopp, så att alla oavsett inkomst eller kön ska ha samma
ekonomiska förutsättningar efter att avgifter är betalda.

Förslag till beslut
-

-

Att sociala omsorgsutskottet beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta
föreslagna justeringar av avgifterna inom sociala omsorgsutskottets
verksamhetsområde
Att sociala omsorgsutskottet beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att genomföra
årliga justeringar av avgifterna baserat på omsorgsprisindex (OPI) samt ökning av
kostnader för kost.
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Beslutet delges
-

Socialchef
Enhetschef Brännagården
Enhetschef Tallviksgården
Enhetschef Hemtjänsten
Enhetschef Medicinska teamet
Enhetschef Omsorgen
Enhetschef Kost och lokalvård

-

Ekonomikontoret

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Att anta föreslagna justeringar av avgifterna inom sociala omsorgsutskottets
verksamhetsområde

-

Att genomföra årliga justeringar av avgifterna baserat på omsorgsprisindex (OPI) samt
ökning av kostnader för kost.

-

Avgifterna ska gälla fr.o.m 1 april 2022
Bilaga 9
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2022-01-20, se Dnr 40-2022
2. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2022-01-20 § 4
3. Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-07 §
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Kf § 9

Dnr 40-2022

Inrättande av egenavgift i samband med insatser för personer med
missbruks/beroendeproblematik samt psykisk ohälsa i behov av stöd och
omvårdnadsboende
Kommunfullmäktige beslutar
Bakgrund
Egenavgift är den avgift kommunen enligt 8 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) får
ta av den enskilde för en tjänst. Med tjänst avses olika insatser som
Socialnämnden beviljar till enskilda i behov av behandling och eller stöd och
omvårdnad. Bestämmelsen avses i detta fall tillämpas vid insatser som rör
personer med missbruks/beroendeproblematik eller personer med psykisk
ohälsa i behov av stöd och omvårdnadsboende.

•

Vuxna med missbruks och beroendeproblematik kan vårdas/behandlas vid:
Hem för vård och boende (HVB-hem) s.k. behandlingshem, familjehem eller
särskilda hem för dem som vårdas enligt lagen om vård av missbrukare (LVMhem)
Ersättningen som kan tas ut vid ovanstående placeringsformer får uppgå till
högst 80 kronor per dag enligt 6 kap 1 § Socialtjänstförordningen (SoF) och 106
kap 39 § Socialförsäkringsbalken.
Förslag: att egenavgift med 80 kr/dygn införs för den som vårdas för missbruk
enligt ovanstående placeringsformer.

•

Vuxna med missbruks/beroendeproblematik eller psykisk ohälsa i behov av
boende för att erhålla stöd och omvårdnad eller andra hjälpinsatser kan erhålla
stöd vid:
Arbetskooperativ/länkverksamhet, Stöd- och omvårdnadsboende i HVB och
familjehemsplacering i form av stöd- och omvårdnadsinsats
Förslag: att egenavgift med 209 kr/dygn införs för andra stöd- och hjälpinsatser
än vård och behandling (se exempel ovan). Nivån 209 kr/dygn, varav 85 kr avser
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avgift för boende och 124 kr avser avgift för mat, är baserad på Överkalix
kommuns egenavgift för motsvarande insatser (korttidsboende för äldre). Ingen
avgift föreslås utgå för våldsutsatta som beviljats skyddat boende.
Konsekvenser för kommunen och för den enskilde
Kommunen har rätt att ta ut avgift av individen för sina kostnader vid
placeringar av vuxna. Konsekvensen för kommunen är minskade kostnader för
Socialnämnden.
För den enskilde är konsekvensen av att en skälig avgift för boende och mat tas
ut att dennes ekonomi påverkas, dock skulle denna kostnad ha utgått även om
den enskilde ej varit placerad. Individen ska dock tillförsäkras en skälig
levnadsnivå, vilket innebär att den enskilde inte betalar någon avgift om denne
saknar betalningsförmåga.

Sammanfattning av egenavgift för vuxna (återfinns även i dokument: Avgifter
sociala omsorgsutskottets verksamhetsområde från 2022-04-01)

HVB och LVM-hem

Familjehem

Vård och behandling
för missbruk

80 kr/dygn

Vård för missbruk

80 kr/dygn

enligt 8 kap 1
§ SoL, 6 kap 1
SoF
enligt 8 kap 1
§ SoL, 6 kap 1
SoF

StödStödboende/omvårdnad 209 kr/dygn
/omvårdnadsboende, för missbruk och
(boende 85 kr
familjehem,
psykiska problem
samt matarbetskooperativ
kostnad 124
kr)
Förslag till beslut

Bör efterges helt eller
delvis enligt 9 kap 4 §
SoL om personen saknar
betalningsförmåga
Bör efterges helt eller
delvis enligt 9 kap 4 §
SoL om personen saknar
betalningsförmåga
Bör efterges helt eller
delvis enligt 9 kap 4 §
SoL om personen saknar
betalningsförmåga
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-

Att Sociala omsorgsutskottet beslutar att föreslå till Kommunfullmäktige att
besluta att avgift av den enskilde tas ut vid placering enligt 8 kap 1 § SoL samt
att fastställa nivån på avgift enligt förslaget.

Beslutet delges
Socialchef
Enhetschef Individ och familjeomsorg
Ekonomikontoret

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Att besluta att avgift av den enskilde tas ut vid placering enligt 8 kap 1 § SoL
samt att fastställa nivån på avgift enligt förslaget.

-

Avgifterna ska gälla fr.o.m 1 april 2022

Bilaga 10
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2022-01-20, se Dnr 40-2022
2. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2022-01-20 § 6
3. Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-07 §
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Ks § 10

Dnr 24-2022

Kundavgift matvaruhemsändning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Att i anslutning till att Arbetsmarknad och integration startar upp
mottagning av beställning och varuplock ta ut en avgift på 125 kronor per
kund och tillfälle från och med 1 februari 2022.

Bakgrund
Förslag till beslut
Att i anslutning till att Arbetsmarknad och integration startar upp mottagning
av beställning och varuplock ta ut en avgift på 125 kronor per kund och tillfälle
från och med 1 februari 2022.
Ärende
Arbetsmarknad och integration kommer under först en provperiod på 6
månader från och med 1 februari 2022 att starta upp en tjänst för att ta emot
beställningar och packa varor från matbutikerna i Överkalix. Varorna kommer
sedan att levereras via Länstrafiken enligt gällande turlista och beslut.
Själva transporten av varorna är kostnadsfri, men en pack- och
administrationsavgift har tagits ut av butikerna enligt deras egna villkor.
Den nu föreslagna avgiften på 125 kronor uppskattas inte täcka upp kostnaden
för tjänsten, men minskar kommunens kostnad. Tjänsten vänder sig enligt
gällande beslut till alla som bor minst tre kilometer från centralorten och har
ingen behovsprövning. Avgiften motiveras också av att det även för kunden
skulle innebära en kostnad att på egen hand färdas till butiken.
Under provperioden på 6 månader görs utvärdering och uppföljning för att ta
fram underlag till om tjänsten kan göras permanent, och om eventuella
justeringar i omfattning, kostnader eller andra villkor behöver göras.
Bakgrund

Varuhemsändning är en verksamhet som bedrivs med stöd av
hemsändningsbidrag, där transporten av varorna finansieras av staten med 50
procent, och av kommunerna med 50 procent. Idén med bidraget är att stödja
och värna lokal dagligvaruhandel, främst i serviceglesa områden. Under
coronapandemin ökade tjänstens efterfrågan och användning markant.
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Tjänsten har sedan hösten 2021 inte varit tillgänglig då matbutikerna som
tidigare gjort detta inte längre erbjuder tjänsten.

Allmänna utskottet beslutar
-

Att i anslutning till att Arbetsmarknad och integration startar upp
mottagning av beställning och varuplock ta ut en avgift på 125 kronor per
kund och tillfälle från och med 1 februari 2022.

Bilaga 11
Beslutsunderlag
1.Tjänsteskrivelse, 2022-01-13, se Dnr 24-2022
2.Allmänna utskottets protokoll 2022-01-17 §
3.Kommusntyrelsens protokoll 2022-07-17§ 19
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Kf § 11
Valärende
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