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Allmänna utskottet

Plats och tid

Överkalix kommunförvaltning, via teams måndag 7 december 2020 kl.
09.00-12.00

Beslutande

Anne Jakobsson (s)
Niclas Hökfors(s)
Sarah Karlsson (c)
Susanna Karlsson (s)
Kristina Olofsson (v)

Övriga deltagande

Anna-Greta Brodin, kommundirektör
Anna-Lena Eriksson, kommunsekreterare
Rune Blomster, teknisk chef
Janne Rintala, upphandlare
Leif Nilsson (s), kommunstyrelsens vice ordförande

Utses att justera

Sarah Karlsson (c)

Justeringens plats och
tid

Överkalix kommunförvaltning

Sekreterare

Anna-Lena Eriksson

Ordförande

Anne Jakobsson (s)

Justerare

Sarah Karlsson (c)

Paragraf

81-89
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Au § 81
Information
Allmänna utskottet beslutar
-Godkänna informationen
Bakgrund
Anna-Greta Brodin, kommundirektör informerar övergripande om:
- Information om Corona läget
- Beviljade medel ”klimatklivet” laddstolpar för elbilar skall inrättas i
kommunen
- Övrigt arbete med bilparken inom kommunens verksamhet
- Pågående personalrekryteringar
-----Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsen vice ordförande:
- Allmän rösträtt för kvinnor firar 100 år nästa år 2021, högtidligt hålla år 2021
om kvinnors allmänna rösträtt firar hundra år 2021
- Situationen med allmänna folktandvården i Överkalix eventuell skrivelse
från samtliga partier från Överkalix-upprop.
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Au § 82

Dnr 827-2020

Nominering Avfall Sverige
Allmänna utskottet beslutar
-

Avstå från att nominera ledamöter till Avfall Sverige

Bakgrund
På uppdrag från Avfall Sveriges valberedning översändes följande intresseförfrågan.
Avfall Sveriges valberedning har påbörjat arbetet med att förbereda nomineringar inför
Avfall Sveriges årsmöte 2021, i Malmö den 1-2 juni.
Valberedningen arbetar efter de riktlinjer som styrelsen lagt fast och som bland annat
innebär att styrelsens sammansättning ska reflektera medlemmarnas struktur och
geografiska spridning.
Valberedningen strävar efter att styrelsen får en så jämn könsfördelning som möjligt.
Vidare är det angeläget med en viss omsättning i styrelsen samtidigt som kontinuiteten
upprätthålls.
Styrelsen består av 18 ledamöter, varav tio är förtroendevalda och åtta tjänstemän.
Styrelsens nuvarande sammansättning samt revisionen framgår av bilaga.
Mandattiden för styrelseledamöter är två år och för revisorer och deras ersättare ett år.
Omval kan ske.
Avfall Sveriges medlemmar, kommuner och kommunbolag, ges nu möjlighet att
nominera personer som valberedningen, efter sin beredning, ska kunna föreslå till att
ingå i styrelsen eller revisionen för Avfall Sverige.
Nomineringar ska ha inkommit till Avfall Sverige senast den 1 februrari 2021.
Av nomineringen ska framgå om den nominerade föreslås ingå i styrelsen eller i
revisionen.
Vidare ska framgå vilken befattning/position alternativt vilket/vilka
förtroendeuppdrag som den nominerade upprätthåller eller bedöms
upprätthålla
för de närmaste åren samt födelseår.
De som redan sitter i styrelse/revision behöver inte nomineras för omval.
I båda fallen gäller att nomineringar ska ha inkommit senast den 1 februari 2021.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-11-18, se Dnr 826-2020
Protokollsutdrag till: -Avfall Sverige
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Au § 83

Dnr 488-2020

Tillfälligt servicebidrag
Allmänna utskottet beslutar
-

Att bevilja ett tillfälligt servicebidrag på 100 kronor till Ica supermarket
Överkalix och COOP Överkalix per varuhemsändningskund och vecka för
mottagning av order och packning av varor. Att gälla från 1 december 2020
så länge behov finns, som längst till och med 31 maj 2021 och finansieras av
Näringslivskontorets projektmedel.

-

Beslutet gäller även från övriga handel/affärer i kommunen dock ej
skrymmande material kan beställas

-

Att utöka varuhemsändningen att även gälla i centralorten Bränna för att i
möjligaste mån garantera alla med behov att få tillgång till tjänsten.

Bakgrund
För att alla de kunderna som efterfrågar matvaruhemsändning även fortsättningsvis
under pandemin ska att kunna beställa matvaror och få dessa levererade hem behöver
livsmedelsbutikerna hjälp.
På grund av den rådande coronapandemin har efterfrågan på varuhemsändning ökat
kraftigt. För att underlätta möjligheten för invånarna att hålla social distans utökades
varuhemsändningen enligt beslut §8 taget 2020-04-06 att gälla alla områden utom
Bränna.
Tidigare gällde varuhemsändning boende minst 3 km från centralorten. Butikernas
merarbete finansieras delvis av en packavgift som de själva satte och tar ut av kund.
Butikerna upplever inte att de har möjlighet att ta ut den faktiska kostnaden av kund
och det ökade trycket som tillkommit på tjänsten i och med pandemin gör att de utan
hjälp ser att de kan behöva begränsa möjligheten att erbjuda tjänsten. Detta då
tjänsten inte betalar sig själv men kräver omfattande personella resurser.
För Överkalix kommun kan lösningen enligt förslaget bidra till att hålla
smittspridningen nere och ge människor möjligheten att följa de nationella och
regionala restriktioner och råd om social distansering och att undvika folksamlingar.
Bakgrund
Varuhemsändning är vanligtvis en verksamhet som bedrivs med stöd av
hemsändningsbidrag, som finansieras av staten, 50 procent, och av kommunerna, 50
procent. Idén med bidraget är att stödja och värna lokal dagligvaruhandel, främst i
serviceglesa områden.
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Förslag till beslut

Att bevilja ett tillfälligt servicebidrag på 100 kronor till Ica supermarket
Överkalix och COOP Överkalix per varuhemsändningskund och vecka för
mottagning av order och packning av varor. Att gälla från 1 december 2020 så
länge behov finns, som längst till och med 31 maj 2021 och finansieras av
Näringslivskontorets projektmedel.
Att utöka varuhemsändningen att även gälla i centralorten Bränna för att i
möjligaste mån garantera alla med behov att få tillgång till tjänsten.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-11-26, se Dnr 488-2020
Protokollsutdrag till: -Anna Widen
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Au § 84

Sn Dnr 186-2018, Ks Dnr 72-2019

Angående framtidens äldreomsorg
Allmänna utskottet beslutar
-

Arbetsmaterialet sänds till alla partier i kommunfullmäktige

-

Gemensam träff/beredning avseende framtidens äldreomsorg med sociala
omsorgsutskottet samt allmänna utskottet genomförs den 18 januari 2021 kl.
13.00 där representanter från övriga partier i kommunfullmäktige inbjuds att
delta
Bakgrund
Diskussionen om framtidens äldreomsorg har diskuterats en längre tid i
Överkalix kommun. Kommunstyrelsen 20190610 beslutade uppdra till Rune
blomster tekniskchef samt Anna-Greta Brodin kommundirektör att leda
arbetet med plan för nytt äldreboende. Nu har även revisorerna gjort en
granskning och vill ha svar hur arbetet med planer för framtidens
äldreomsorg ska se ut.
Beslutet om framtidens äldreomsorg anses vara en väldigt bred stor fråga av
principiell beskaffenhet där fler personer ska ha möjlighet att delta och dela
sin åsikt i det arbete som framarbetas. Därför kommer en gemensam träff
med allmänna utskottet, sociala omsorgutskottet samt representant från
moderaterna samt sverigedemokraterna att delta.
Protokollsutdrag till:
-Jenny Liljebäck socialchef
-Anna-Greta Brodin, kommundirektör
-Sociala omsorgsutskottet
-Allmänna utskottet
-Leif Grape (m) Moderaterna
-Roland Andersson (sd)Sverigedemokraterna
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Au § 85

Dnr 847-2020

Ansökan om medfinansiering, Belysning Folkets Hus
Allmänna utskottet beslutar
-

Medfinansiera 30 procent av den totala kostnaden avseende belysning
Folkets hus Överkalix vilket blir 149 250 kronor.

Bakgrund
Arbetsutskottet för Folkets Hus Överkalix avser att byta belysning, inklusive
uttjänt armatur inom stora delar av fastigheten. Vår avsikt är att söka
investeringsbidrag hos Boverket. För att få investeringsbidrag krävs det att
kommunen är med och finansierar projektet med minst 30 procent av den
godkända kostnaden, där Boverket står för upp till 50 procent av kostnaden.
Folkets hus har genom offerter beräknat kostnaden till totalt 497 500 kronor. Vi
söker därför medfinansiering av kommunen på 30 procent av den totala
kostnaden vilket blir 149 250 kronor.

Beslutsunderlag
1. Ansökan om medfinansiering, Belysning Folkets Hus, 2020-11-27, se Dnr
847-2020

Protokollsutdrag till:
Överkalix Folkets hus
Agneta Suikki, ekonomichef
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Au § 86

Dnr 857-2020

Tjänsteskrivelse – Vi står upp för Överkalix
Allmänna utskottet beslutar
-

Att kampanjen ”Vi står upp för Överkalix” ska fortsätta under 2021 och vid
årets slut utvärderas på nytt.

-

Att Näringslivskontoret ska komplettera kampanjmaterialet med följande
produkter:

• Beaniemössa (se bilaga 1), 500 st, till ett totalpris på 29 500 kr, vilket blir 59
kr/st/mössa. Att mössan ska kunna köpas för 20 kr/st av butiker och föreningar,
att rekommenderat säljpris ska vara 30 kr och att överskottet på 10 kr/mössa
behålls av butiken/föreningen eller att butiken lämnar del eller hela summan av
överskottet till valfri förening i Överkalix. Att Näringslivskontoret Överkalix
kommun subventionerar mössan med 39 kr/st, totalt 19 500 kr, att den
subventionen finansieras av ansvar 1700, verksamhet 2207, projekt 782.
• Isskrapor (se bilaga 1), 1 500 st, till ett totalpris på 5 990 kr, ca 4 kr/st.
• Små knappmärken (se bilaga 1), 1 000 st, till ett totalpris på 2 995 kr, ca 0.30
kr/st.
• Små klistermärken (se bilaga 1), 1 000 st, till ett totalpris på 900 kr, är 0,90
kr/st.
• Nallebjörnar (se bilaga 1), 200 st, till ett totalpris på 20 400 kr, är 102 kr/st.
• Beachflagga (reklamflagga 1), 2 st, till ett totalpris på 2 380 kr, är 1 190 kr/st.
-

Att 'Näringslivskontoret Överkalix kommun finansierar mössor, isskrapor,
små knapp- och klistermärke, nallebjörnar och beachflaggor till en total
kostnad av 62 165 kr via ansvar 1700, verksamhet 2207, projekt 782.

Bakgrund
Kampanjen ”Vi står upp för Överkalix!” har pågått i nästan 8 månader och har
fått en bra respons. Enkäten om kampanjen har besvarats av 110 st invånare och
företag, varav 35 st är företag. Av svaren framgår att 81 procent känner till
kampanjen och 76 procent vill att den ska fortsätta. I intervjuer med butiker
säger alla att de är positiva till kampanjen. De menar att den har hjälpt till att få
fler att handla i deras butiker. Något som bidragit till detta är bl.a. att
kampanjmaterialet har funnits att hämta i butikerna. En hel del förslag på
förbättringar, aktiviteter och material har inkommit också, t.ex. isskrapa,
toppluva och att alla barn mellan 0–5 år bör få varsin nallebjörn med texten ”Jag
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står upp för Överkalix”. Sedan tidigare finns knappmärken och klisterdekaler,
främst stora. Slutsats För Överkalix kommun är det av stor vikt att fortsätta
främja de lokala näringarna. I förlängningen kan det bidra till en positiv
utveckling av kommunen.
Förslag till beslut Kommunstyrelsens AU föreslås fatta följande beslut:
Att kampanjen ”Vi står upp för Överkalix” ska fortsätta under 2021 och vid årets
slut utvärderas på nytt.
Att Näringslivskontoret ska komplettera kampanjmaterialet med följande
produkter:
• Beaniemössa (se bilaga 1), 500 st, till ett totalpris på 29 500 kr, vilket blir 59
kr/st/mössa. Att mössan ska kunna köpas för 20 kr/st av butiker och föreningar,
att rekommenderat säljpris ska vara 30 kr och att överskottet på 10 kr/mössa
behålls av butiken/föreningen eller att butiken lämnar del eller hela summan av
överskottet till valfri förening i Överkalix. Att Näringslivskontoret Överkalix
kommun subventionerar mössan med 39 kr/st, totalt 19 500 kr, att den
subventionen finansieras av ansvar 1700, verksamhet 2207, projekt 782.
• Isskrapor (se bilaga 1), 1 500 st, till ett totalpris på 5 990 kr, ca 4 kr/st.
• Små knappmärken (se bilaga 1), 1 000 st, till ett totalpris på 2 995 kr, ca 0.30
kr/st.
• Små klistermärken (se bilaga 1), 1 000 st, till ett totalpris på 900 kr, är 0,90
kr/st.
• Nallebjörnar (se bilaga 1), 200 st, till ett totalpris på 20 400 kr, är 102 kr/st.
• Beachflagga (reklamflagga 1), 2 st, till ett totalpris på 2 380 kr, är 1 190 kr/st. Att
Näringslivskontoret Överkalix kommun finansierar mössor, isskrapor, små
knapp- och klistermärke, nallebjörnar och beachflaggor till en total kostnad av
62 165 kr via ansvar 1700, verksamhet 2207, projekt 782.
Beslutsunderlag
1. Näringslivskontoret, 2020-12-01, se Dnr 857-2020

Protokollsutdrag till:
-Näringslivskonoret Bo Häggroth
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Au § 87

Dnr 858-2020

Uppsägning av parkeringsplatser

Allmänna utskottet beslutar
-

Ärendet återremitteras till tekniska kontoret för ytterligare utredning, med
frågor om det finns något arrendeavtal, vem som står för elförsörjning, vad
innebär detta för Stiftelsen Överkalixbostäder mm

Bakgrund
Föreligger uppsägning av parkeringsplatser för stiftelsen Överkalixbostäder vid
Överkalix camping.
” Stiftelsen Överkalixbostäder har idag åtta parkeringsplatser med
motorvärmaruttag plus några gästparkeringar på fastigheten Grelsbyn 3:73,
parkeringen till utebadet/Bränna camping.
Campingen och utebadet är i behov av fler parkeringsplatser under perioden
juni-augusti. De ställplatser som iordningställts för husbilar/motsvarande tar
bort parkeringsmöjligheter för besökande till badet. Vidare behöver
parkeringen kunna stängas av då inte bassängen är öppen för att förhindra
obehörig trafik av och oljud från ”fordonsburen ungdom”.
Under sommaren 2020 stängdes parkeringsplatsen av nattetid med en bom, och
de av Stiftelsen Överkalixbostäders hyresgäster som hade sin parkeringsplats
där fick, för att förhindra att obehörig trafik tog sig in, en kod till hänglåset.
Tyvärr låstes inte bommen alltid efter passage varmed obehörig trafik förekom
med oljud och därmed missnöjda campinggäster till följd.
Tekniska kontoret föreslår därför att
Kommunstyrelsens arbetsutskott säger upp Stiftelsen Överkalixbostäders
parkeringsplatser på campingens parkering från och med 2021-05-01”
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-12-02, se Dnr 858-2020

Protokollsutdrag till:
-Per Larsson,fastighetschef
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Au § 88

Dnr 863-2020

Modell för kommunikation inför upphandlingar vid Tekniska kontoret
Allmänna utskottet beslutar
-

Uppdra till nytillträdande chef för tekniska kontoret att i samverkan med
kommunens upphandlare ta fram en modell för kommunikation inför
upphandlingar t.ex snöröjning, maskinupphandling och liknande.

-

Uppdra till teknisk chef/upphandlare att ta fram ett upphandlingshjul för
alla planerade upphandlingar till kommunstyrelsens sammanträde 8
februari 2021

-

Skriftlig Återrapportering till kommunstyrelsen skall ske senast till
kommunstyrelsen 8 februari 2021

Bakgrund
Förslag till beslut
Att Ksau föreslår KS att besluta om att ge ett uppdrag till nytillträdande teknisk
chef att ta fram en kommunikationsmodell inför upphandlingar
Bakgrund
Enligt förändringar i upphandlingslagstiftningen möjliggörs kommunikation
med entreprenörer och företag inför en upphandling. Viktigt är att inbjudan
görs offentligt och tillgängligt för alla.
Kommunen har nåtts av klagomål från olika lokala företag /entreprenörer
avseende kommunens upphandlingar framförallt när det gäller utformning och
krav. Något som vi även kan se i Svenskt Näringslivs kommunranking.
Å andra sidan har kommunen skyldigheter att följa upphandlingslagstiftning
och andra regelverk samt beakta kommunens ekonomi något som vi kan
behöva bli bättre på att kommunicera.
En modell för kommunikation inför upphandlingar kan förbättra kommunens
upphandlingsprocess och för alla parter.
Förslag till beslut
För att förbättra kommunikation och underlag till upphandling föreslås Ksau
att föreslå Kommunstyrelsen att besluta om att:
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•
•

ge nytillträdande chef för tekniska kontoret att i samverkan med
kommunens upphandlare ta fram en modell för kommunikation inför
upphandlingar. Tex snöröjning, maskinupphandling och liknande.
ange datum för en återrapportering till Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2020-12-03, se Dnr 863-2020

Protokollsutdrag till:
-Rune Ekholm, teknisk chef
-Anna-Greta Brodin, kommundirektör
-Janne Rintala upphandlare
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Au § 89

Dnr 864-2020

Regler för firmateckning
Allmänna utskottets förslag
-Anta Regler för firmateckning

Bakgrund
Föreligger från ekonomikontoret ”Regler för firmateckning”, se Dnr 864-2020

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-12-07, se Dnr 864-2020

Justerares signatur
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Au § 90

Dnr 867-2020

Stöd till företagare i Överkalix kommun i samband med Corona-epidemin
Allmänna utskottet beslutar

-

-

Att återinföra krisledningsnämndens tidigare beslut om möjlighet till
anstånd under december – januari. En ny prövning görs av
kommunstyrelsen i februari
Att anstånd ges i tre månader efter skriftlig ansökan från företaget
Bakgrund
Kommunledningsnämnden tog beslut om att ge möjlighet till
ekonomiavdelningen att ge ett generellt anstånd p g a den pågående
pandemin. I samband med föregående beslut under våren sökte fem företag
anstånd. Av dessa har två gått i konkurs, två har avbetalningsplaner för att
återbetala skulder och en har återbetalat skulden.
För att få bättre kontroll över detta föreslås att företag som önskar anstånd
lämnar in en skriftlig ansökan till kommunen där belopp samt faktura anges
för anståndet. Om fakturan redan är föremål för inkasso blir inte anstånd
aktuellt – däremot kan en amorteringsplan tas fram.
I förra beslutet ingick även anstånd för Överkalix Värmeverk AB men detta
bör styrelsen i bolaget besluta om.
Förslag till beslut
Att återinföra krisledningsnämndens tidigare beslut om möjlighet till
anstånd under december – januari. En ny prövning görs av
kommunstyrelsen i februari.
Att anstånd ges i tre månader efter skriftlig ansökan från företaget
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-12-04, se Dnr 867-2020
Protokollsutdrag till:
-Agneta Suikki, ekonomichef
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