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Au § 66
Information
Allmänna utskottet beslutar
-

Godkänna informationen

Bakgrund
Anna-Greta Brodin, kommundirektör informerar om:
- Information om rekryteringar
- Information om Corona
- Digitaliseringsprojekt pågår
- Utredning Lönekontoret pågår förslag klar till Allmänna utskottet 19
oktober 2020
- Anbud Prästgård på gång
- Förlängt avtal med Överkalix camping
- Förlängt avtal med ÖIF 1 år avtal kommer att ses över
- Information Agenda 2030, utbildning Glokala Sverige utbildningsdag 22
september 2020
- Arbete med förvaltning av Västgården Brännagården
- Information angående arbetet med vindkraftsutbyggnad Wasa vind
- Förfrågan om att Överkalix ska arrangera ett Ultralopp
-----Anne Jakobsson (s), kommunstyrelsen ordförande informerar om:
- Avtal arrendator Överkalix camping
- Besparingar inom Region Norrbotten
------

Sarah Karlsson (c) ledamot informerar om:
- Förstudie från Överkalix ridklubb inskickad till Leader Polaris
-------

Rune Blomster, teknisk chef informerar om:
- Arbete med rivning av Stenåldersbyn
- Vattenskada Strandskolan hemkunskapslokal
- Arbete med upphandlingar
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Au § 67

Dnr 691-2020

Varmvattenbassängen Brännagården
Allmänna utskottets förslag
-

Att avveckla varmvattenbassängen i Brännagården.

Bakgrund
Varmvattenbassängen har varit stängd sedan april 2020 då en magnetventil som
styr vattentillförseln till bassängen gick sönder med en större vattenskada till
följd. När reparationen påbörjades uppmärksammades att en mängd fel och
brister, förutom vattenskadan, fanns på anläggningen. Bland annat var
golvbrunnarna i bassängrummet sönderrostade, kakelplattorna på väggarna satt
inte fast, och inget tätskikt fanns bakom kakelplattorna varvid påväxt under
åren skett på bakomvarande väggkonstruktion av gipsplattor.
Varmvattenbassängen är mycket sparsamt använd och används av ett mycket
fåtal personer. Den är inte till för allmänheten, och man ska ha medicinska
själ/remiss för nyttjande. Bassängen upplevs dock som viktig för de som har
tillträde till den. I dagslägen remitteras det, enligt uppgift från Hälsocentralens
chef inte till bassängen från Hälsocentralen i Överkalix.
Kostnaderna för återställning av bassängrummet är, om det ska förses med
kakel och klinker lika stora. Likaså är driftkostnaderna för bassängen stora med
tanke på det sparsamma nyttjandet.
Vid en stängning av bassängen kan rummet göras om och användas till en typ
av ”spaanläggning” för det trygghetsboende som planers på Västgården, till
exempel genom att köpa ditt ett Swimspa. Det skulle ge ett stort mervärde till
de boende, och skull även kunna nyttjas av utomstående behövande.
Tekniska kontoret föreslår att kommunstyrelsen besluta att avveckla
varmvattenbassängen i Brännagården.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, tekniska kontoret, 2020-10-05, se Dnr 691-2020
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Au § 68

Dnr 708-2020

Ny organisation avseende
det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen

Allmänna utskottets förslag
-

Att avveckla Centrala arbetsmiljögruppen fr.o.m. 2021-01-01

-

Att fr.o.m. 2021-01-01 inrätta en central skyddskommitté

-

Att fr.o.m. 2020-01-01 inrätta tre lokala skyddskommittéer för:

o Barn- och utbildningsutskottets verksamhet
o Sociala omsorgsutskottets verksamhet
o Allmänna utskottets samt Bygg- och miljönämndens verksamhet.
-

Att ge kommundirektör i uppdrag att genomföra förändringen

-

Att entlediga samtliga förtroendevalda i nuvarande arbetsmiljögruppen

Bakgrund
Ny organisation avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2020-08-17 att ge
kommundirektör i uppdrag att utreda framtida former för det systematiska
arbetsmiljöarbetet i kommunen.
Sammanfattning av ärendet
Förslag enligt bilaga 1 grundar sig i en genomgång av styrdokument på området,
anpassning till delegationsordning/fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt
omvärldsbevakning.
En utredning avseende organisation av systematiskt arbetsmiljöarbete har
genomförts, se bilaga 2.
För att ge bättre förutsättningar för samverkan i syfte att åstadkomma en god
arbetsmiljö bör arbetsmiljöfrågor hanteras nära verksamheten. Det
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grundläggande arbetsmiljöarbetet sker i första hand på den egna arbetsplatsen.
Nästa nivå är skyddskommitté. En av skyddskommitténs uppgifter enligt lag
och förordning är att delta i planering och uppföljning av arbetsmiljöarbetet.
Det underlättas om det sker nära verksamheten.
I och med att arbetsmiljöuppgifter fördelas till chefer och arbetsledare är det
också rimligt att arbetsgivarföreträdare i en skyddskommitté utgörs av
tjänstepersoner. Utifrån en närhetsprincip samt efter en undersökning hur de
flesta andra kommuner i länet arbetar med dessa frågor, föreslås en ny modell
för samverkan i arbetsmiljöfrågor.
Förslaget innebär avveckling av den centrala arbetsmiljögruppen, ett inrättande
av central skyddskommitté samt tre lokala skyddskommittéer.
Bilaga 1: Förslag till organisation för samverkan i arbetsmiljöfrågor
Bilaga 2: Utredning organisation av arbetsmiljöarbetet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta:
· att avveckla Centrala arbetsmiljögruppen fr.o.m. 2021-01-01
· att fr.o.m. 2021-01-01 inrätta en central skyddskommitté
· att fr.o.m. 2020-01-01 inrätta tre lokala skyddskommittéer för:
o Barn- och utbildningsutskottets verksamhet
o Sociala omsorgsutskottets verksamhet
o Allmänna utskottets samt Bygg- och miljönämndens verksamhet.
· att ge kommundirektör i uppdrag att genomföra förändringen
Beslutsunderlag
1. Utredning samt tjänsteskrivelse Ny organisation avseende
det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen, 2020-09-28, se Dnr 7082020
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Au § 69

Dnr 713-2020

Anslutning till Datacenter i Norrbotten(DBCD)
Allmänna utskottets förslag
-

Att Överkalix kommun ansluter sig till Datacenter i Norrbotten DCBD

Bakgrund
Överkalix kommun kommer från ett läge där det av olika anledningar inte varit
prioriterat att driftsätta redundanta system och serverhallar för
kontinuitetshantering.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Nuläge (som det borde se ut)
14 kommuner – 28 serverrum
14 av varje applikation/system
14 larm & övervakningssystem
14 jour & beredskapsorganisationer
Egen datalagring & egna systemlösningar skalar bara nedåt vart 3-5 år
Imorgon (som det kan se ut)
14 kommuner – 2 serverrum
1 applikation/system av varje
1 larm & övervakningssystem
1 jour & beredskapsorganisation
Kostnad för egna servrar och datalagring skalar uppåt och nedåt utan
investeringskostnad
Möjlighet att jobba från annan kommun i händelse av katastrof
Servicenivå 20 minuter responstid och åtgärd inom 4 timmar
Ekonomi
E-Nämnden i Norrbotten har upphandlat ett gemensamt datacenter och står nu
i läge att skriva avtal med leverantör.
För att det ska bli bra bör alla kommuner som avser att vara med att
avisera det så snart som möjligt.
I dagsläget har kommunen en maskinkostnad på cirka 550kr per server och
månad men då har vi inte en acceptabel säkerhetsnivå. Kommunen saknar
redundant serverhall samt har bristande backuphantering. Återställningstid vid
ett haveri är lång och eventuellt inte 100% möjlig vid ett totalhaveri.
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Uppskattad schablon för att uppnå acceptabel säkerhetsnivå med egen extra
serverhall med avbrottsfri kraft och kyla är 1600kr per server och månad.
Kostnadsläget per server i DCBD är cirka 900kr per server och månad.
E-Nämndens beredningsgrupps förslag är att den fasta avgiften fördelas på
samma vis som i övriga samarbetsavtal i E-Nämnden dvs 50% fast och 50% per
invånare.
Den fasta avgiften fördelat på alla kommuner är 100kkr månad 1-30 (under
förhandling) och därefter 308kkr.
Sammanfattning
Antalet servrar i dagens (2020-09-24) driftmiljö är 67 stycken.
Möjlighet att minska kostnad för servrar i egen hall är inte möjlig förrän alla
flyttbara servrar har flyttats till DCBD.
Kostnad att ha servrar i egen regi:
Kostnad per server idag cirka 550kr/mån (36850kr totalt)
Kostnad per server i önskad säkerhetsnivå cirka 1600kr/mån (113900kr
totalt)
Plan för migrering
Övergången till DCBD sker stegvis med år 2022 som definitiv bortre tidsgräns
då reinvestering i nytt eget datacenter då krävs.
2021 är planen att flytta ut ungefär 30 servrar. Det ger en stegvis ökande kostnad
mot 36kkr. Kostnaden för befintlig lösning försvinner inte förrän 2022.
2022 planeras flytt av resterande flyttbara servrar som ger en stegvis ökande
kostnad mot 70kkr. Från och med 2023 faller kostnaden för eget datacenter bort
med ungefär 36850kr.
Kostnad att flytta ut servrar till DCBD = framtid:
Kostnad per server cirka 900kr/mån + adm (70000kr totalt) då alla
flyttbara servrar är flyttade.
Optionen för att ansluta sig är 4231kr/mån
Anslutning till DCBD skapar förutsättningar för att minska antalet servrar som
Överkalix Kommun har för egen del då delning av resurser möjliggörs.
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Förslag till Beslut
För att kunna tillgodose en acceptabel nivå på IT säkerhet samt skapa
förutsättningar för ett nära samarbete med övriga kommuner i Norrbotten
rekommenderar IT Kontoret att Överkalix ansluter sig till DCBD.

Beslutsunderlag
1. IT-kontoret, tjänsteskrivelse, 2020-09-30, se Dnr 713-2020
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Au § 70

Dnr 707-2020

Redundans vattenleverans Vännäs Gyljen mfl.
Allmänna utskottets förslag
-

Att ge tekniska kontoret i uppdrag projektera för en lågreservoar vid trycksteget
mot Vännäs, Gyljen m.fl.

-

Att bygget av sammanbidade ledning mellan Hedensbyn och Gyljen skjuts på
framtiden.

-

Att ge tekniska kontoret i uppdrag sammanställa en långsiktig renoveringsplan för
va-anläggningar under 2021

Ledamöterna Kristina Olofsson (v) samt Sarah Karlsson (c) reserverar sig till
förmån för eget lagt förslag
Bakgrund
I investeringsbudget har under en tid funnit medel för sammankoppling av kommunalt
vatten mellan Hedenbyn och Gyljen. Tekniska kontoret har låtit utreda alternativa
lösningar.
Det huvudsakliga skälet har varit att förbättra redundansen för Gyljen och Vännäs då
dessa byar med många vattenabonnenter, alltid drabbas då man har problem med
vatteneleverans i centralorten. Avsikten har varit att sammabida orten på västrasidan
Ängesån så att de får en rundgång till centralorten. Då Tekniska kontoret bedömt att
det är en gaska dyr åtgärd har vi undersök ett annat alternativ. Se bifoga utredning.
Alternativet som för att förbättra redundansen är att man bygger en låg-reservoar på
100 kubikmeter i anslutning till trycksteget som matarvatten till ifrågavarande byar.
Detta skulle innebära att det vid problem i centralorten eller vattenverket skull ha 1-1,5
dygn säkerställd vattentillgång. Dessutom skull dagen totala reservoarvolym öka till
total 650 kubik vilket motsvara en dygnsförbrukning i hela vattenverket område, vilket
man bör ha.
Fördelen men alternativa förslaget förutom ovanstående är framförallt ekonomiska.
Detta då förslet alternativ bedöms bli 7,7 mkr billigare än ursprungs alternativet. Idag
finns stort renoveringsbehov av ledningsnätet som bör prioritera.

Förslag till beslut
Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsens allmänna utskott besluta
Att ge tekniska kontoret i uppdrag projektera för en lågreservoar vid trycksteget
mot Vännäs, Gyljen m.fl.
Justerares signatur
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Att bygget av sammanbidade ledning mellan Hedensbyn och Gyljen skjuts på
framtiden.
Att ge tekniska kontoret i uppdrag sammanställa en långsiktig renoveringsplan
för va-anläggningar under 2021
Ledamöterna Sarah Karlsson(C) och Kristina Olofsson (v) yrkar på att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet vid redan beslutat budget 2021-2024
avseenden byggnation redundans Gyljen ”Vänsterpartiet och centerpartiet
lägger ett eget förslag till beslut gällande höjning av VA-taxor med 8
% fr.o.m 1/1 -2021.
-Om man beslutar bygga redundansledning Gyöjen-Vännäsberget är
taxehöjningar a´ 8 % motiverad.”
Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens ordförande yrkar på att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tekniska kontoret nya förslag
Efter avslutas överläggning finner kommunstyrelsens ordförand att det finns två
förslag
1) Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens ordförandes
2) Ledamöterna Sarah Karlssons(c) och Kristina Olofssons (v).
Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på förslagen och finner att
allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet tekniska
avdelningens förslag

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 20200929, se Dnr 707-2020
2. Skrivelse centerpartiet & vänsterpartiet, 20201005, se Dnr 707-2020
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Au § 71

Dnr 705-2020

Brukningstaxor VA och renhållning 2021
Allmänna utskottets förslag
-

Att va-taxan höjs med 8 %

-

Att för flerfamiljehus sänks lägenhets avgiften ”För varje lägenhet utöver en”
från 1850 kr/år till 925 kr/år.

-

Att renhållningstaxan lämnas oförändrad

-

Att slamtömningstaxan höjs med 3 %.

-

Att höjningen gäller från och med 2021-01-01

Ledamöterna Kristina Olofsson (v) samt Sarah Karlsson (c) reserverar sig till
förmån för eget lagt förslag
Bakgrund
Tekniska kontoret har analyserat läget för taxorna inom områdena Vatten och
avlopp (VA) och renhållning.
Trots året höjning av årets taxa med 10 % på VA och 5 % på renhållning, från
april, är nivåerna på taxorna för Överkalix kommuns tekniska verksamheter
låga. Självfinansieringskravet uppfylls inte. Va-taxan finansierar till ca 80 % och
renhållningstaxan ca: 95 % av kostnaderna.
Taxor VA
För att kunna upprätthålla standar och genomföra godkänd miljökvalité på våra
va-anläggningar måste det ske en kontinuerlig reinvestering. Till det behövs de
en va-taxa som följer kostnadsutvecklingen. I Sverige var medelkostnaden för
normalhushållet i villa 2020, 652 kr/månad (2019, 629 kr/månad + 4 %) och i AC
BD län 593 kr/månad (2019, 593 kr/månad +5 %). I Norrbotten är
medelkostnaden 2020, 614 kr/månad (2019, 579 kr/månad + 6 %).
Överkalix taxa är näst lägst i länet med 551 kr/månad. För att va-taxan skulle
täcka dagen kostnader skulle den behöva höjas med drygt 20 %. Det skulle
innebära en kostnadsökning för normalhushållen till 668 kr/månad.
Då det kan upplevas som belastande med en stor höjning anser Tekniska
kontoret att man lämpligen bör höja med 8 % från och med 2021-01-01. Vilket
innebär en kostnadsökning på 44 kr/månad för normalhushållet.
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Överkalix kommuns taxa för flerfamiljehus är förhållandevis hög idag. Både
jämfört medel Sverige och länet. Vår taxa på 442 kr/lgh och månad vilket bara
Kiruna (453 kr/mån lgh) och Kalix (461 kr/mån lgh) har högre är vi. Med tanke
på vår låga taxa för villahushåll bör en utjämning ske. Det sker enklast genom
att bruknings och grundavgift följer höjningen för villahushåll medan
lägenhets-avgiften ”För varje lägenhet utöver en” sänks från 1850 kr/år till 925
kr/år. Detta skull ge en taxehöjning på ca 12 kr/lgh och månad.
Ovanstående förslag till taxeändring ger total ca 500 tkr i intäktsökning.
Taxor renhållning
Då Överkalix kommunen avser påbörja ett samarbete med Övertorneå
kommun bör detta ge en besparing på närmare 500 tkr. Vi kan därför avvakta
med eventuella höjningar till 2022 då vi ser resultatet av samarbete. Vi kanske
kan nå 100 % täckningsgrad redan 2021.
Vår avgift är 278 kr/månad per villahushåll. Vilket är 27 kr/månad mer än
medel i länet. Med tanke på vår kommun struktur är det en låg avgift.
Tekniska avdelningen föreslår slamtömning höjs med 3 %, då denna regleras av
entreprenadindex.
(alla priser ovan är inklusive moms)
Förslag till beslut
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
Att va-taxan höjs med 8 %
Att för flerfamiljehus sänks lägenhets avgiften ”För varje lägenhet utöver en”
från 1850 kr/år till 925 kr/år.
Att renhållningstaxan lämnas oförändrad
Att slamtömningstaxan höjs med 3 %.
Att höjningen gäller från och med 2021-01-01
Ledamöterna Sarah Karlsson(C) och Kristina Olofsson (v) yrkar på avslag till
höjning av VA- taxan med hänsyn till beslut i allmänna utskottet 20201005 § 70.
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Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens ordförande yrkar på att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tekniska kontoret nya förslag
Efter avslutas överläggning finner kommunstyrelsens ordförand att det finns två
förslag
1) Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens ordförandes yrkande om bifall till
tekniska avdelningens förslag
2) Ledamöterna Sarah Karlssons(c) och Kristina Olofssons (v) yrkande på
avslag till höjning av VA-taxan.
Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på förslagen och finner att
allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet tekniska
avdelningens förslag
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-09-28 se Dnr 705-2020
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