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Au § 16

Dnr 2022-000056

Information
Allmänna utskottet beslutar
Godkänna informationen

Bakgrund
Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens ordförande informerar om:
-Information Trafikverket gång och cykelväg Gyljen-Bränna påbörjas inom en
snar framtid
-Information angående Postnord AB: varannan dags utdelning
-Information MLAU Lapland Arctic Ultra race
-Kommunens hållning angående flaggning av andra länders flaggor

Anna-Greta Brodin kommundirektör informerar om:
-Krisledningsgrupp träffas 1 gång per vecka, angående flyktingsituation
mottagande, evakueringsplatser, boende mm p.g.a krig i Ukraina
-Hotbild mot Sverige, cyberattacker
-Beredskap
-Rekrytering av personal, svårigheter stor behov av samordning av resurser
med Region Norrbotten
-RKM remiss om föreslagna busslinjer "Åkerbäret"

Anna-Lena Eriksson kommunsekreterare
-Information angående valarbete, säkerhetsanalys ska genomföras,
vallokalsfrågan är beslutad om efter utredning av dess lämplighet enligt
gällande vallag

Niclas Hökfors (s), ordförande i Stiftelsen Överkalixbostäder informerar om
aktuell hyresförhandling
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Au § 17

Dnr 2022-0001081.1.1

Redovisning av motioner under beredning
Allmänna utskottet förslag
-

- - Godkänna redovisning av motioner under beredning

Bakgrund
Motion- Trädgårdsavfall
Beslutsunderlag
1. Motion, 20201130, se Dnr 712-2020
2. Kommunfullmäktiges protokoll 20201130
3. Allmänna utskottets protokoll 2021-03-01 § 17
4. Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-12 § 29
5. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26 § 5
6. Allmänna utskottets protokoll 2021-10-11 § 88
7. Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 128
8. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29 § 55

Motion- Öppettider ungdomsgård
Beslutsunderlag
1. Motion, 2022-02-10, se Dnr 110-2022
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2022-02-28 § 3
3. Allmänna utskottets protokoll 2022-03-07 §11
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Au § 18

Dnr 2020-000912

Medborgarinitiativ, Batteribyten, Försäljning, Verkstad
Allmänna utskottet beslutar
-

Att lägga skrivelsen till handlingarna utan åtgärd.

Bakgrund
Förslagsställaren vänder sig till alla kommuner i Norrbotten med förslag
gällande byggnation av energiproduktion genom miljövänlig geometrisk
energi.

Beslutsunderlag
Ca en halv miljon hushåll nyttjar geoenergi i formen av t.ex. bergvärme, men
geotermi brukas inte i större utsträckning eftersom jordskorpan i Norden är
så pass tjock att man måste borra sig ner 6–7 km för att komma åt de högre
temperaturerna. I Skåne har Lunds kommun haft ett system i gång sedan
mitten av 1980-talet, och det har nu under trettio år försörjt fjärrvärmenätet
med en fjärdedel av energin. Idag håller systemet på att fasas ut, bland annat
beroende på att produktionstemperaturen successivt sjunkit och på grund av
utslitna och igensatta brunnar. Flera liknande projekt har varit på gång i
Skåne, bland annat i Landskrona, Malmö och Ystad, men de har ännu inte
realiserats. I Norrland bedöms möjligheterna att nyttja geometrisk energi
ännu mindre än i Skåne. Det betyder att investeringskostnaderna är höga,
framför allt borrkostnaden. Temperaturen i den sedimentära berggrunden i
Malmöområdet på cirka 60 grader på två kilometers djup, medan den på
samma djup i till exempel Dalarnas urberg endast är cirka 35 grader.
Konsekvenser avseende ekonomi, jämställdhet, miljö samt barnperspektivet
Att genomföra medborgarförslaget i Överkalix kräver stora investeringar,
väldigt stora sett till kommunens storlek, vilket innebär att det tar många år
innan investeringen betalar sig. Miljömässig fördelar är att anläggningen tar
liten plats vid markytan och förbrukar lite resurser. Geotermisk energi är
billig och pålitlig. Släpper ut betydligt mindre växthusgaser än fossila
bränslen. Geotermisk energi har ett visst utsläpp av växthusgaser och giftiga
grundämnen till exempel arsenik och kvicksilver.
Att Ks Beslutar Att lägga skrivelsen till handlingarna utan åtgärd
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Au § 19

Dnr 2022-0001522.1

Delmål kommunstyrelsen
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
-

Förslag till beslut

-

Au föerslår Kommunstyrelsen att godkänna:

-

Genomförd revidering av delmål

-

Fastställa resultatindikatorer för styrelsens arbete 2023

Bakgrund
Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde tre övergripande mål för kommunens
verksamheter genom beslut i september 2019. Utifrån de övergripande målen
beslutar sedan kommunstyrelsen om egna delmål om vad som ska uppnås för
att bidra till att fullmäktiges mål kan uppnås. Arbetet bygger på mål- och
resultatstyrning och ska bidra till att skapa en tydlig koppling mellan
fullmäktiges vision och övergripande mål samt det arbete som initieras av
kommunstyrelsen för de enskilda verksamheterna.
Kommunstyrelsens delmål och resultatindikatorer har gåtts igenom av
centrala ledningsgruppen. Förslag till nya indikatorer har tagits fram utifrån
arbetets fortskridande i verksamheterna, där indikatorer blivit oaktuella på
grund av att målet nåtts har nya indikatorer tagits fram för det fortsatta
arbetet. Där möjlighet har funnits har även indikatorer bytts ut för att bättre
spegla pågående arbete, i något fall har indikatorn bedömts fungera bättre
om den tas upp som en aktivitet i arbetet mot målen.
Förslag till beslut
Au föreslår Kommunstyrelsen att godkänna:
- Genomförd revidering av delmål
- Fastställa resultatindikatorer för styrelsens arbete 2023

Beslutsunderlag
Beslutsunderlag
Bilaga: Förslag till delmål och resultatindikatorer
Konsekvenser avseende ekonomi, jämställdhet, miljö samt barnperspektivet
I kommunens mål-och resultatstyrning samt aktiviteter i verksamhetsplaner
beaktas konsekvenser avseende ekonomi, jämställdhet, miljö och
barnperspektivet
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Au § 20

Dnr 2022-000153

Internkontroll kommunstyrelsen
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
-

- - Fastställa internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2023 enligt
bilaga

Bakgrund
Det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig intern kontroll i
kommunen vilar på kommunstyrelsen. Intern kontroll syftar till att
säkerställa att de kommunala målen uppnås. De är en process där den
politiska nivån och verksamhetsnivån samverkar för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna säkerställa:
• En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• En tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
• En efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter riktlinjer med mera
Kommunstyrelsen ska inför varje nytt verksamhetsår upprätta en plan för den
interna kontrollen och beskriva vilka kontrollaktiviteter som ska genomföras.
Arbetet med intern kontroll är lagstadgat, enligt bestämmelserna i
kommunallagen är varje nämnd skyldig att inom sitt område se till att den
interna kontrollen är tillräcklig.
Internkontrollplanen för 2023 har tagits fram av kommunens centrala
ledningsgrupp genom en uppföljning av föregående plan samt en
genomlysning av tänkbara risker inom verksamheterna.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen att besluta:
- Fastställa internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2023 enligt bilaga

Beslutsunderlag
Beslutsunderlag
Bilaga: Internkontrollplan 2023
Konsekvenser avseende ekonomi, jämställdhet, miljö samt barnperspektivet
Internkontrollplanen ska beakta ekonomi, lagar och föreskrifter avseende
jämställdhet, miljö samt barnperspektivet.
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Au § 21

Dnr 2022-0001542.4

Årsredovisning 2021
Allmänna utskottet beslutar
-

Att lämna årsredovisning 2021 till kommunstyrelsen för beslut.

Bakgrund
För verksamhetsåret 2021 redovisar Överkalix kommun samt de kommunala
bolagen ett positivt resultat. Kommunkoncernens resultat är 15,6 mkr vilket
är i nivå med 2020. Stiftelsen Överkalixbostäder har ett överskott på 0,8 mkr
före bokslutsdispositioner och skatt, Överkalix Värmeverk AB:s resultat är 0,5
mkr före skatt och bokslutsdispositioner. Det nybildade Överkalix Fastighet
AB har ett resultat på 1,7 tkr. Kommunens resultat är 15,3 mkr. Orsaker till det
goda resultatet är dels att budgeten var på 7,0 mkr i överskott.
Verksamheterna går med plus mot budget – inom SU och BU mycket tack
vare extra medel både riktat mot verksamheterna men även sänkt
arbetsgivaravgift för unga samt kompensation för sjuklöner. Inom
kommunledning har också de sänkta arbetsgivaravgifterna effekt men även
outnyttjad pott för oförutsedda samt lägre resekostnader mm på grund av
pandemi. Tekniska avdelningen går back men mindre än de befarat. Bygg och
miljönämnden har ett underskott delvis beroende på att tillsyner inte kunnat
genomföras enligt plan. Pensionskostnaderna har varit höga under året, dels
på grund av engångsutbetalningar men även en permanent ökning av
kostnaden.
Investeringarna har för kommunen uppgått till närmare 18 mkr. Liksom
tidigare år är bredbandsutbyggnaden den största investeringen där bidrag
från staten täcker delar av kostnaden. VA-verksamheter arbetar med att
uppfylla VA-planen och säkra vattenförsörjningen i kommunen.
Verksamhetsmålen har till viss del uppnåtts, de finansiella målen har helt
uppnåtts. Bedömningen är att kommunen uppnått god ekonomisk
hushållning under 2021. Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår allmänna utskottet lämna årsredovisning 2021 till
kommunstyrelsen för beslut

Beslutsunderlag
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021
Verksamhetsberättelse kommunledning 2021
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Verksamhetsberättelse Socialtjänst 2021
Verksamhetsberättelse Tekniska 2021
Verksamhetsberättelse Barn och utbildning 2021
Verksamhetsberättelse Bygg och miljö 2021

Konsekvenser avseende ekonomi, jämställdhet, miljö samt barnperspektivet
Inga kända konsekvenser.
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Au § 22

Dnr 2022-000160

Redovisning av näringslivskontorets verksamhet 20182021
Allmänna utskottets förslag

- Att kommunstyrelsen godkänner redovisningen av Näringslivskontorets
projekt ”Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Överkalix
Kommun”

Bakgrund
Under perioden 2018–2021 har Näringslivskontoret genomfört projektet
”Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Överkalix Kommun” med
stöd av Tillväxtverket. Målet med projektet har varit att stärka
företagsklimatet, vilket har utvärderats med stöd av
Svenskt Näringslivs årliga mätning av företagsklimatet i Överkalix.
Mätningen har genomförts med enkät som har skickats till ca 200 företag/år.
Svarsfrekvensen har varit ca 35–40 % (ca 70–80 företag) i genomsnitt. Enligt
Svenskt Näringslivs redovisning har det sammanfattande omdömet på
företagsklimatet i kommunen försämrats sedan 2019. I den senaste mätning,
2021, redovisas följande:
• 43 st företag var inte nöjda med företagsklimatet (19 st tyckte det var dåligt
och 24 st tyckte att
det inte var helt godtagbart).
• 33 st företag var nöjda med företagsklimatet (12 st tyckte det var
mycket bra och 21 st att det var bra).
• 21 st företag tyckte att företags-klimatet var godtagbart.
Enligt redovisning tyckte företagen i Överkalix att företagsklimatet kan bli
bättre på framförallt 4
områden:
• Service och bemötande
• Dialog med kommunens beslutsfattare.
• Upphandling
• Kommunens information till företagen.
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Mot bakgrund av nämnda mätningar har Näringslivskontoret arbetat med att
utveckla 4 områden:
Näringslivsinformation, Företagsklimat, Näringslivsutveckling och Lokal
turism. Verksamhetens
fysiska aktiviteter, företagsmöten, har till stor del genomförts enbart av
Näringslivskontoret eftersom kommunbesök har varit begränsade under 2020
och första halvåret 2021 p.g.a. Covid19.Fortsättning
Stor del av Näringslivskontorets verksamhet kommer att fortsätta under 2022
och då också vara projektfinansierad, vilket framgår av bilaga.

Jämställdhetsanalys
Verksamheten har riktat sig till och har haft deltagare av både kvinnor och
män.

Förslag
Att KS godkänner redovisningen av Näringslivskontorets projekt ”Utveckling
av näringslivet och
företagsklimatet i Överkalix Kommun”

Beslutsunderlag
Bilaga:
Näringslivskontoret 2018_2021
HuvudbokEkonom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

12(21)

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2022-03-21
Allmänna utskottet

Au § 23

Dnr 2017-000202

Motion angående rökfri arbetstid för kommunanställda.
Allmänna utskottets förslag
- Att resurser avsätts för en aktiv satsning på frivilliga hälsofrämjande
insatser riktad till all personal där rökavvänjning ingår som en del
- Anse motionen besvarad

Bakgrund
I motionen lyfts fram att en person som rökar har högre sjukfrånvaro och
också tar fler pauser under arbetsdagen än en icke rökare. I motionen
hänvisas till att det finns beräkningar som visar att en anställd som röker
kostar cirka 30 000 kronor mer än en icke rökare och att kommunen kan göra
besparingar genom att införa rökfri arbetstid och erbjuda anställda hjälp med
rökavvänjning.
Rökfri arbetstid innebär att ingen medarbetare röker under arbetstid. Med
arbetstid avses den tid man tjänstgör, inklusive pauser. Lunchrasten räknas
inte in i arbetstiden och då tillåts rökning.
I utredningen av motionen tydliggörs att det finns en stark koppling mellan
tobaksrökning och risken att drabbas av ohälsa och sjukdom. I förlängningen
resulterar den ohälsan i stora kostnader för samhället i form av sjukvård och
arbetsbortfall.
Utredningen lyfter också fram att det finns nationella mål för att minska
andelen som röker i befolkningen till att understiga 5 % år 2025, tillgängliga
data visar att andelen rökare i Överkalix är ca 8 %, fler män än kvinnor som
röker.
Det framstår som rimligt att Överkalix kommun gör insatser för att minska
rökningen. Vinsten på sikt blir en lägre sjukfrånvaro i tobaksrelaterade
sjukdomar och ett bättre nyttjande av arbetstid.
Insatsen kan som motionen föreslår vara att införa rökfri arbetstid
tillsammans med insatser för rökavvänjning, alternativt att resurser anslås för
en aktiv satsning på frivilliga hälsofrämjande insatser riktad till all personal
för att minska ohälsorelaterad sjukfrånvaro, där rökavvänjning ingår som en
del.
Rättsligt finns inget hinder för att införa rökfri arbetstid, frågan har prövats i
länsrätten i Hallands län 2008 (Målnr/dnr: 2008 64), där fastställdes att det
inte fanns några hinder för den aktuella kommunen att införa rökfria
arbetsplatser.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
-Anta motionen att rökfri arbetstid för anställda inklusive politiker införs
-Optimal hjälp och motivation till rökavvänjning ska erbjudas
-En handlingsplan tas fram för implementering och genomförande
Alternativt beslutas att:
-resurser avsättas för en aktiv satsning på frivilliga hälsofrämjande insatser
riktad till all personal där rökavvänjning ingår som en del

Beslutsunderlag
Beslutsunderlag
Utredning rökfri arbetstid 2022-03-07
Konsekvenser avseende ekonomi, jämställdhet, miljö samt barnperspektivet
Konsekvenser avseende ekonomi
I en rapport från Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund har
kostnaden för rökning räknats fram till 31,5 miljarder kronor för samhället
varje år (2015 års siffror). Beräkningen inkluderade såväl kostnader för hälsooch sjukvård som kostnader för förlorad produktion, både till följd av
frånvaro från arbetet och minskad produktion i hemmet, som kan tillskrivas
rökning.
Det går att göra teoretiska beräkningar av kostnaden för kommunen, här
framräknat på en av SCB angiven medellön för Överkalix på 26 600 kronor år
2020.
När det gäller sjukfrånvaro finns studier som visar på att en tobaksrökare i
genomsnitt är sjuk åtta dagar mer än en icke rökare per år, siffran framstår
som rimlig utifrån de kostnader som finns för samhället. Kostnad för
frånvaron blir i medeltal cirka 14 000 kr/år. Här kan beaktas att rökningen
minskat de senaste åren och att det antagligen kan leda till att antalet
sjukdagar minskar något.
För rökpauserna åtgår också arbetstid, gjorda beräkningar visar på att 30
minuter om dagen åtgår till rökning, ofta räknas kostnaden utifrån det. Då
även en icke rökare bör ha pauser är det rimligare att utgå från en lägre siffra.
Om tiden räknas utifrån 15 minuter om dagen blir kostnaden 16 095 kr/år.
Totalt skulle en rökare hypotetiskt kosta cirka 30 100 46 000 kronor per
rökare och år, beroende på hur tidsåtgången räknas.
Jämställdhet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14(21)

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2022-03-21
Allmänna utskottet

Bland ungdomar är det fler flickor än pojkar som börjar röka en enligt
nationell statistik, ett tobaksberoende som riskerar att ge en försämrad
ekonomi och hälsa. Genom att jobba med rökfri arbetstid och rökavvänjning
ges de som är i ett tobaksberoende bra möjligheter att få hjälp att bryta det.
Om rökningen på arbetsplatser minskar, minskar också antalet rökande
förbilder, ingen bör introduceras i rökning på sin arbetsplats.
Miljö
Varje steg i den globala tobaksförsörjningskedjan orsakar påverkan på miljön.
Tobaksodling konkurrerar om odlingsmark med grödor som är nödvändiga
för människors försörjning. I produktionsprocessen förorenas ekosystem
genom utsläpp av giftiga ämnen. Transporterna bidrar till ytterligare
klimatpåverkan. Fimparna sprider stora mängder miljögifter och plast.
Tobak kan genom sin påverkan i alla produktionsled kopplas till de flesta av
Agenda 2030:s mål.
Barnperspektivet
Fakta som redovisas av den ideella föreningen Tobaksfakta visar att rökning
påverkar gravida och barn.
Drygt 11 procent av alla spädbarn i Sverige utsätts för tobaksrök i hemmet.
Passiv rökning ökar risken för infektioner i luftvägar och öron, kan orsaka
eller försämra astma och påverka utveckling av lungkapaciteten hos barn.
Mer än fem procent av gravida kvinnor i Sverige röker fortfarande vid
inskrivningstillfället till mödrahälsovården. Forskningen visar att såväl
rökning som snusande under graviditeten medför allvarliga hälsorisker för
barnet och för mamman. Tobaksbruk ökar risken för bland annat
havandeskapsförgiftning, för tidig födsel, låg födelsevikt och plötslig
spädbarnsdöd.
92 procent av alla vuxna tobaksbrukare har börjat i tonåren eller tidigare. Det
visar A Non Smoking Generations nya rapport Unga behöver en tobaksfri
skoltid (2021) baserad på en årlig Novusundersökning av ungas attityder till
tobak. Rapporten gör det tydligt att unga måste skyddas mot tobak.
Ur barnens perspektiv är det viktigt att tobaksrökning kan begränsas.
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2022-03-21
Allmänna utskottet

Au § 24

Dnr 2022-000187

Angående medborgarinitiativ
Allmänna utskottets förslag
Förslag till beslut
-Samtliga medborgarinitiativ skall upptas till beredning i Allmänna utskottet
-För att få lämna ett medborgarinititativ måste man vara
medlem/medborgare i Överkalix kommun
-Medborgarinitiativen följer därefter gängse handläggning

Bakgrund
Kommunfullmäktige 201902 beslutade följande:
-Att möjligheten att lämna medborgarförslag som det i dag hanteras ändras
till möjlighet att lämna medborgarinitiativ
-Upphäva kommunfullmäktige 20070924 § 47 § 47 beslut
-Att uppdra till kommunkansliet att genom information på hemsida samt i
reklamguiden informera medborgarna i Överkalix kommun och kommunens
verksamheter om möjligheten för medborgarna att lämna in
medborgarinitiativ
-Att möjligheten att lämna in medborgarinitiativ införs från och med 1 juni
2019.
I utredningen gjordes den bedömningen att en avstämning bör göras vid
halvårsskiftet 2020 för att se över antalet inkomna medborgarinitiativ, var
initiativen tagit vägen. Anledningen till att möjligheten att ändra från
medborgarförslag som Kommunfullmäktige beslutade 20070924 § 47 till
medborgarinitiativ var att:
Många medborgarförslag hamnade i långbänk i flera år utan att något svar
kunna lämnats. Detta då de i princip ska beslutas av styrelsen eller nämnd
innan dem är besvarade processen från att ett förslag väcks av en medborgare
till dess att beslut fattats, och har i flera fall idag dragit ut på
handläggningstiden”.
Förslag till ny rutin:
Samtliga medborgarinitiativ skall upptas till beredning i Allmänna utskottet
då de kommer in till kommunen
Därefter skickas initiativet vidare till den verksamhet som initiativet berör.
En bekräftelse skickas till medborgaren att kommunen mottaget initiativet
samt information om vilken förvaltning som ansvarar för handläggningen.
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Initiativet handläggs därefter i sedvanlig ordning av en handläggare innan det
vid behov förs upp till nämnd/styrelse/fullmäktige med förslag till beslut.
För att få lämna ett medborgarinitiativ måste man vara medlem/medborgare
i Överkalix kommun
Två gånger (april, november) per år kommer kommunfullmäktige att delges
samtliga inkomna medborgarinitiativ
Förslag till beslut

-Samtliga medborgarinitiativ skall upptas till beredning i Allmänna utskottet

- För att få lämna ett medborgarinitiativ måste man vara
medlem/medborgare i Överkalix kommun

- Medborgarinitiativen följer därefter gängse handläggning

Beslutsunderlag
Beslutsunderlag
Samtliga bilagda medborgarinitiativ samt tidigare beslut och utredningar i
ärendet
Konsekvenser avseende ekonomi, jämställdhet, miljö samt barnperspektivet
Inga konsekvenser
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Au § 25

Dnr 2022-000087

Sommarjobb Företag 2022
Allmänna utskottet beslutar
-Erbjuda sommarjobb till ungdom som föregående år i enlighet med
kommunstyrelsen 20210415 § 36 beslut
-Den skolungdom du anställer skall vara född 2004, 2005 eller 2006
- Erbjuda samtliga företag som sysselsätter sommarjobbande skolungdom
möjlighet att söka bidrag i enlighet med bilagda förslag.
- Tillskjuta extra medel om den totala kostnaden för sommarjobbande
skolungdom överstiger budget

Bakgrund
Frågan och beslutet om kommunalt bidrag till företag har delegerats till AU
220321.

Allmänna utskottet har att besluta:

Om ärendet ska hänskjutas till KS i 220407 då vi vet lite mer om kommunens
kapacitet
-Ja eller nej till bidrag
-Åldersgrupper
-En eller två till varje företag

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen protokoll 20210415§ 36 med tillhörande tjänsteskrivelse
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Au § 26

Dnr 2022-0002042.3

Förmånscykel
Allmänna utskottet beslutar
-Positivt inställd till förslaget

-Uppdra till Siv Larsson, personalchef att utreda förslaget samt att
återkomma till kommunstyrelsen 11 april 2022 med förslag till beslut

Bakgrund
En medarbetare i kommunen har i en skrivelse lämnat in följande:
"Jag föreslår att Överkalix kommun erbjuder förmånscykel till sina anställda
som ett steg i att förbättra folkhälsan i kommunen samt att det bidrar till
klimatet och attraktiv arbetsgivare. Att öka vardagsmotionen genom att
bland annat cykla till jobbet gynnar folkhälsan. Att införa förmånscykel
möter upp arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar
utveckling. Införandet av förmånscykel kan även kopplas till flertalet av de
mål som är satta för kommunen så som exempelvis:
2.2
Kommunens invånare ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd
hälsa.
Trots positiv utveckling ligger länet fortfarande sämre till än övriga landet när
det gäller insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar, självuppskattad
allmänhälsa och här finns en kortare medellivslängd än genomsnittet i
Sverige. Det har också blivit allt vanligare att lida av fetma, precis som i
resten av landet. För att förbättra hälsan krävs medvetna långsiktiga insatser
från såväl kommun som civilsamhället.
2.6
Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra invånarna en
hälsosam och god miljö i enighet med nationella miljömål
3.1 Överkalix kommuns attraktivitet och förmåga som arbetsgivare ska stärkas
Anställda i många kommuner i hela Sverige möjlighet till förmånscykel via
arbetsgivaren och det har varit stort intresse. Vad jag kunnat läsa mig till så är
det kostnadsneutralt för arbetsgivaren och det brukar erbjudas olika typer av
cyklar att välja mellan. Med elcykel pendlar man lätt och smidigt minst ett
par mil enkel väg utan problem oavsett backar eller motvind. Bland de
företag som jag hittat som säljer tjänsten förmånscykel så sköter företaget
administrationen vilket ger minimalt med merarbete för arbetsgivaren.
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Utöver att sköta administrationen så brukar det ingå att företaget ska bistå
med hjälp att välja rätt cykel (typ och storlek) samt att den levereras
monterad. Det är många kommuner som upphandlat förmånscykel till sina
anställda så det borde finnas hjälp och stöd att få för att kunna göra en snabb
och bra upphandling. "

Beslutsunderlag
Skrivelse från medarbetare i Överkalix kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

20(21)

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2022-03-21
Allmänna utskottet

Au § 27

Dnr 2022-0002032.6

Taxa automatiska brandlarm inom Räddningstjänsten
Norrbottens geografiska område
Allmänna utskottet beslutar
-Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 11 april 2022

Bakgrund
Föreligger "Taxa automatiska brandlarm inom Räddningstjänsten
Norrbottens geografiska område"

Beslutsunderlag
Förslag Taxa automatiska brandlarm inom Räddningstjänsten
Norrbottens geografiska område
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