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Sammanträdesdatum
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2018-11-26

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Måndag 26 november 2018 ld. 14.00-16.50 Sessionssalen Överkalix
kommunförvaltning

Beslutande

Se Bilaga 1

Övriga deltagande

Utses att justera

Astrid Isaksson, kommunchef, Anna-Lena Eriksson, kommunsekreterare
Tord Henriksson (s) ordf. revisorerna, Kennerth Moberg (mp), vice ordf,
revisorerna, Mariana Olausson (1) revisor, Sune Nilsson (c) revisor samt
Curt Erik Gyllemalm (s)revisor, nyvalda revisorer: Monica Eliasson (1)
ordf. revisorerna, Hans-Ola Bergström (s) vice ordf rev, Sven-Erik Eldund
(s) revisor samt Gun Larsson (s) revisor, Rolf Anttila tf eko.chef § 75
Robert Karlsson (s)
Sofie Hällström (v)

Justeringens plats och
tid

Kommunkansliet, fredag 30 november
2018 ld 10.00

Selcreterare

Anna-Lena Eriksson

Ordförande

Kristina Ahl (s)

Justerare

obert Karlsson (s)

Paragraf

62-83

Sofie Hällström (v)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kf §

62

Information

Kommunfullmäktige beslutar
-

Godkänna informationen

Bakgrund
Delgivningar bilaga 2

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-II-26

Sammanträdesprotokoll

J^J£/^LJ^£
KOMMUN

Sammanträdesdatum
c

K

2018-11-26

Kommunfullmäktige

Kf§6

3

Motioner

Inga motioner har inkommit till dagens sammanträde.
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Kf§6

4

Medborgarförslag

Kommunfullmäktige beslutar
-

Uppta medborgarförslaget -"Temperaturen i badhuset höjs" och översända
det till kommunstyrelsen för beredning och beslut

-

Uppta medborgarförslaget -"Höj kulturpengen" och översända det till
kommunstyrelsen för beredning och beslut

Bakgrund
Till dagens sammanträde har följande medborgarförslag inkommit:
-

Ingegerd Larsson-"Temperaturen i badhuset höjs", se Dnr 648-2018
Maria Lendi-"Höj kulturpengen", se Dnr 718-2018

Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag 2018-10-11, se Dnr 648-2018
2. Medborgarförslag 2018-11-05, se Dnr 718-2018

Protokollsutdrag till:

-Maria Lendi
-Ingegerd Larsson
-Kommunstyrelsen
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Kf§6

5

Interpellationer

Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde
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Kf §

66

Revisorerna har ordet

Nuvarande revisorer Tord Henriksson (s), Kennerth Moberg (mp), samt Sune
Nilsson (c), Curt-Erik Gyllemalm (s) deltar och informerar om
revisionsrapporter avseende verksamhetsår 2018.
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Kf§6

7

Dnr

705-2018,706-2018,704-2018

samt

709-2018

Val av revisorer för verksamhetsår 2018

Kommunfullmäktige beslutar
-

Ärendet utgår med hänsyn till gällande valbarhetshinder vid val av revisorer

Bakgrund
Revisorerna Sune Nilsson (c), Mariana Olausson (1) Tord Henriksson (s) har
avsagt sina uppdrag som revisorer. Revisor Kennerth Moberg (mp) har både
avsagt sig samt återtagit uppsägningen som revisor.
Enligt kommunallagens 5 kap 48 §
"Den som är redovisningsslcyldig till leommunen eller landstinget får inte
delta i :
1. val av revisor för granslcning av verksamhet som omfattas av
redovisningsskyldigheten"
Kommunallagen 5 kap 45 §
Fullmälctige får handlägga ett ärende bara om mer än hälften av ledamöterna
är närvarande. Om en ledamot enligt kommunallagens 5 kap. 47 eller 48 § är
jävig i ett ärende, får fullmälctige handlägga ärendet, även om antalet
deltagande på grund av jävet inte uppgår till det antal som föreskrivs i 45 §.
Enligt gällande arbetsordning för kommunfullmälctige § 39 slca
protokollet sedan justeras av ordförande samt två justerare.
Mot bakgrund till ovanstående kan inte kommunfullmäktigeledamöterna
genomföra val av revisorer verksamhetsår 2018. Detta då de omfattas av
kommunallagens 5 kap 48 §.
Protokollsutdrag till:

-revisorernaförverksamhetsår 2018
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Kf§68

Dnr 685-2018

Val av revisorer, nämnder samt övriga förtroendeuppdrag mandatperioden
2018-2022

Kommunfullmälctiges valberednings förslag till kommunfullmäktige avseende
val av revisorer, styrelser, nämnder samt övriga förtroendeuppdrag för
mandatperioden 2018-2022. Valet till det olika organen/myndigheterna enligt
kommunfullmälctiges valberednings förslag till beslut sker i följande ordning
nedan:
Revisor för samlingslokalers

räkenskaper

Revisor:
(c) Monica Eliasson, Kangis 28, 956 92 Överlcalix
Ersättare:
(s) Gun Larsson, Gyljeheden 10, 956 91 Överkalix
Kommunfullmäktige beslutar
- I enlighet med valberedningens förslag att utse följande revisor samt ersättare
för samlingslokalers räkenskaper för kommande mandatperiod
2018-2022:

Revisor:
(c) Monica Eliasson, Kangis 28, 956 92 Överlcalix
Ersättare:
(s) Gun Larsson, Gyljeheden 10, 956 91 Överlcalix
Revisor

i Stiftelsen

Överkalixbostäder

Revisor:
(c) Monica Eliasson, Kangis 28, 956 92 Överlcalix
Ersättare:
(s) Hans-Ola Bergström, Nybyn Bergvägen 15, 956 92 Överkalix
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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
- I enlighet med valberedningens förslag att utse följande revisor samt ersättare
i Stiftelsen Överkalixbostäder för kommande mandatperiod 2018-2022 :
Revisor:
(c) Monica Eliasson, Kangis 28, 956 92 Överkalix
Ersättare:
(s) Hans-Ola Bergström, Nybyn Bergvägen 15,956 92 Överkalix
Revisor i Överkalix

Värmeverk

Revisor:
(c) Monica Eliasson, Kangis 28, 956 92 Överkalix
Ersättare:
(s) Sven-Erik Eldund, Lomheden 30, 956 93 Överkalix
Kommunfullmäktige beslutar
- I enlighet med valberedningens förslag att utse följande revisor samt ersättare
för Överkalix värmeverk för kommande mandatperiod 2018-2022:
Revisor:
(c) Monica Eliasson, Kangis 28, 956 92 Överkalix
Ersättare:
(s) Sven-Erik Eldund, Lomheden 30, 956 93 Överkalix
Bodelningsgodemän

(c) Yvonne Karlsson, Grelsbyvägen 52, 956 31 Överkalix
(s) Cenneth Pettersson, Nybyn Bergvägen 14, 956 92 Överkalix
Kommunfullmäktige beslutar
- I enlighet med valberedningens förslag utse som bodelningsgodemän för
kommande mandatperiod 2018-2022 :
(c) Yvonne Karlsson, Grelsbyvägen 52, 956 31 Överkalix
(s) Cenneth Pettersson, Nybyn Bergvägen 14, 956 92 Överkalix
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Godemän

vid

fastighetsbildningsförrättningar

(s) Stig-Göran Nilsson, Udden 8, 956 91 Överkalix
(c) Yvonne Karlsson, Grelsbyvägen 52, 956 31 Överkalix
Kommunfullmäktige beslutar
- I enlighet med valberedningens förslag att utse som godemän för
fastighetsbildningsförrättningar kommande mandatperiod 2018-2022 :
(s) Stig-Göran Nilsson, Udden 8, 956 91 Överkalix
(c) Yvonne Karlsson, Grelsbyvägen 52, 956 31 Överkalix
Överförmyndare

Överförmyndare:
(s) Ivar Isaksson, Svartbyvägen 84, 956 93 Överkalix
Ersättare:
(s) Magnus Fornelid, Kvartersvägen 8, 956 93 Överkalix
Kommunfullmäktige beslutar
- I enlighet med valberedningens förslag utse som överförmyndare samt
ersättare för överförmyndare kommande mandatperiod 2018-2022 :
Överförmyndare:
(s) Ivar Isaksson, Svartbyvägen 84, 956 93 Överkalix
Ersättare:
(s) Magnus Fornelid, Kvartersvägen 8, 956 93 Överkalix
Bygg- och

miljönämnden

Ledamöter:
(s) Leif Johansson, Svartbyvägen 106, 956 93 Överkalix
(s) Verönica Andersson, Furunäs 13, 956 92 Överkalix
(c) Gunnar Liljebäck, Ö Stråkan 5, 956 92 Överkalix
(s) Per Rauman, Björkholmen 1, 956 92 Överkalix
(v) Marianne Jakobsson, Grelsbyvägen 68, 956 31 Överkalix
Ersättare:
(s) Robert Karlsson, Västra Nybyvägen 28, 956 91 Överkalix
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(s)
(c)
(s)
(v)

Berit Drugge, Tvärån 124, 956 91 Överkalix
Roger Nilsson, Nybyn Byavägen n, 956 91 Överkalix
Rolf Gustafsson, Vallsjärv Granudden 2,956 92 Överkalix
Per-Arne Heneryd, Rönnvägen 12, 956 32 Överkalix

Ordförande:
(s) Leif Johansson, Svartbyvägen 106, 956 93 Överkalix
Vice ordförande:
(s) Verönica Andersson, Furunäs 13, 956 92 Överkalix
Kommunfullmäktige beslutar
-1 enlighet med valberedningens förslag utse följande ledamöter, ersättare,
ordförande samt vice ordförande i bygg- och miljönämnden för mandatperioden 2018-2022:
Ledamöter:
(s) Leif Johansson, Svartbyvägen 106, 956 93 Överkalix
(s) Verönica Andersson, Furunäs 13, 956 92 Överkalix
(c) Gunnar Liljebäck, Ö Stråkan 5, 956 92 Överkalix
(s) Per Rauman Björkholmen 1, 956 92 Överkalix
(v) Marianne Jakobsson, Grelsbyvägen 68, 956 31 Överkalix
Ersättare:
(s) Robert Karlsson, Västra Nybyvägen 29, 956 92 Överkalix
(s) Berit Drugge, Tvärån 124, 956 91 Överkalix
(c) Roger Nilsson, Nybyn Byavägen 11, 956 91 Överkalix
(s) Rolf Gustafsson Vallsjärv Granudden 2,956 92 Överkalix
(v) Per-Arne Heneryd, Rönnvägen 12, 956 32 Överkalix
Ordförande:
(s) Leif Johansson, Svartbyvägen 106, 956 93 Överkalix
Vice ordförande:
(s) Verönica Andersson, Furunäs 13, 956 92 Överkalix
Valnämnden

Ledamöter:
(s) Cenneth Pettersson, Nybyn Bergvägen 14, 956 92 Överkalix
(s) Kristina Åhl, Svartbyvägen 216, 956 93 Överkalix
ATT
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(c) Christina Hjelm, Ruonavägen 61, 956 93 Överkalix
(s) Göran Hansson, Hultet 55, 956 93 Överkalix
(v) Kristina Olofsson, Gyljen Bruksvägen 20, 956 91 Överkalix
Ersättare:
(s) Robert Karlsson, Västra Nybyvägen 29, 956 92 Överkalix
(s) Verönica Andersson Furunäs 13, 956 92 Överkalix
(c) Kristina Isaksson, Älvgatan 20, 956 31 Överkalix
(s) Tea Pahikka Aho Storbäcken 78, 956 92 Överkalix
(v) Eva Persson, Vännäsvägen 149, 956 92 Överkalix
Ordförande:
(s) Cenneth Pettersson, Nybyn Bergvägen 14, 956 92 Överkalix
Vice ordförande:
(s) Kristina Åhl, Svartbyvägen 216, 956 93 Överkalix
Kommunfullmäktige beslutar
- I enlighet med valberedningens förslag utse följande ledamöter, ersättare,
ordförande samt vice ordförande i valnämnden för mandatperioden 2018-2022:
Ledamöter:
(s) Cenneth Pettersson, Nybyn Bergvägen 14, 956 92 Överkalix
(s) Kristina Åhl, Svartbyvägen 216, 956 93 Överkalix
(c) Christina Hjelm, Ruonavägen 61, 956 93 Överkalix
(s) Göran Hansson, Hultet 55, 956 93 Överkalix
(v) Kristina Olofsson, Gyljen Bruksvägen 20, 956 91 Överkalix
Ersättare:
(s) Robert Karlsson, Västra Nybyvägen 29, 956 92 Överkalix
(s) Verönica Andersson, Furunäs 13, 956 92 Överkalix
(c) Kristina Isaksson, Älvgatan 20, 956 31 Överkalix
(s) Tea Pahikka Aho, Storbäcken 78, 956 92 Överkalix
(v) Eva Persson, Vännäsvägen 149, 956 92 Överkalix
Ordförande:
(s) Cenneth Pettersson, Nybyn Bergvägen 14, 956 92 Överkalix
Vice ordförande:
(s) Kristina Åhl, Svartbyvägen 216, 956 93 Överkalix
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Styrelsen för Stiftelsen

Överkalixbostäder

Ledamöter:
(s) Niclas Hölcfors, Torgvägen 2, 956 32 Överlcalix
(s) Susanna Karlsson, Västra Nybyvägen 29 956 92 Överkalix
(c) Christina Hjelm, Ruonavägen 61, 956 93 Överlcalix
(s) Otto Larsson, Blåbärsvägen 6, 956 32 Överlcalix
(v) Leif Larsson, Älvgatan 16, 956 31 Överkalix
Ersättare:
(s) Göran Hansson, Hultet 55, 956 93 Överlcalix
(s) Carina Tornberg, Kangis 31, 956 91 Överkalix
(c) Sture Persson, Boheden 34, 956 93 Överlcalix
(s) Rolf Gustafsson,Vallsjärv Granudden 2,956 92 Överkalix
(v) Marianne Jakobsson, Grelsbyvägen 68, 956 31 Överkalix
Ordförande:
(s) Niclas Hölcfors, Torgvägen 2, 956 32 Överlcalix
Vice ordförande:
(s) Otto Larsson, Blåbärsvägen 6, 956 32 Överkalix
Kommunfullmäktige beslutar
- I enlighet med valberedningens förslag utse följande ledamöter, ersättare,
ordförande samt viceordförande i Styrelsen för stiftelsen Överkalixbostäder
mandatperioden 2018-2022:
Ledamöter:
(s) Niclas Hölcfors, Torgvägen 2, 956 32 Överlcalix
(s) Susanna Karlsson, Västra Nybyvägen 29 956 92 Överlcalix
(c) Christina Hjelm, Ruonavägen 61, 956 93 Överlcalix
(s) Otto Larsson, Blåbärsvägen 6, 956 32 Överkalix
(v) Leif Larsson, Älvgatan 16, 956 31 Överlcalix
Ersättare:
(s) Göran Hansson Hultet 55, 956 93 Överkalix
(s) Carina Tornberg Kangis 31, 956 91 Överkalix
(c) Sture Persson, Boheden 34, 956 93 Överlcalix
(s) Rolf Gustafsson, Vallsjärv Granudden 2, 956 92 Överkalix
(v) Marianne Jalcobsson, Grelsbyvägen 68, 956 31 Överkalix

Kf
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Ordförande:
(s) Niclas Hölcfors, Torgvägen 2, 956 32 Överlcalix
Vice ordförande:
(s) Otto Larsson, Blåbärsvägen 6, 956 32 Överkalix
Intagningsnämnd
gymnasieskolan

för den kommunala

vuxenutbildningen

och för

(s) Charlie Hansson-Rojas Bergvägen 7,956 93 Överkalix
(s) Robert Karlsson, Västra Nybyvägen 29, 956 92 Överlcalix
(c) Per-Erik Olofsson, Yrkesvägen 4, 956 31 Överkalix
Kommunfullmäktige beslutar
- I enlighet med valberedningens förslag utse följande ledamöter för
Intagningsnämnd för den kommunala vuxenutbildningen och för
gymnasieskolan mandatperioden 2018-2022:
(s) Charlie Hansson-Rojas Bergvägen 7,956 93 Överkalix
(s) Robert Karlsson, Västra Nybyvägen 29 956 92 Överkalix
(c) Per-Erik Olofsson, Yrkesvägen 4, 956 31 Överkalix
Naturvårdsombud

Ombud:
(s) Verönica Andersson, Furunäs 13, 956 92 Överlcalix
Ersättare:
(s) Per Rauman, Björkholmen 1, 956 92 Överlcalix
Kommunfullmäktige beslutar
-1 enlighet med valberedningens förslag utse följande ombud och ersättare som
naturvårdsombud mandatperioden 2018-2022:
Ombud:
(s) Verönica Andersson, Furunäs 13, 956 92 Överkalix
Ersättare:
(s) Per Rauman, Björlcholmen 1, 956 92 Överkalix
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Arbetsmiljögruppen

Ledamöter:
(s) Anette Landin Hansson, Hultet 90, 956 93 Överkalix
(s) Camilla Ek, Nybyn Bomvägen 4,956 91 Överkalix
(c) Gunnar Liljebäck, Östra Stråkan 5, 956 92 Överkalix
Ersättare:
(s) Carina Tornberg, Kangis 31, 956 91 Överkalix
(s) Susanna Karlsson, Västra Nybyvägen 29 956 92 Överkalix
(c) Stefan Granlund, Ruonavägen 63, 956 93 Överkalix
Ordförande:
(s) Anette Landin Hansson, Hultet 90, 956 93 Överkalix
Vice ordf:
(s) Camilla Ek, Nybyn Bomvägen 4,956 91 Överkalix
Kommunfullmäktige beslutar
- I enlighet med valberedningens förslag utse följande ledamöter, ersättare,
ordförande samt vice ordförande i arbetsmiljögruppen mandatperioden 20182022:

Ledamöter:
(s) Anette Landin Hansson, Hultet 90, 956 93 Överkalix
(s) Camilla Ek Nybyn Bomvägen 4,956 91 Överkalix
(c) Gunnar Liljebäck, Östra Stråkan 5, 956 92 Överkalix
Ersättare:
(s) Carina Tornberg Kangis 31, 956 91 Överkalix
(s) Susanna Karlsson, Västra Nybyvägen 29 956 92 Överkalix
(c) Stefan Granlund, Ruonavägen 63, 956 93 Överkalix
Ordförande:
(s) Anette Landin Hansson, Hultet 90, 956 93 Överkalix
Vice ordf:
(s) Camilla Ek Nybyn Bomvägen 4,956 91 Överkalix
Överkalix
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Ombud:
(s) Bengt-Erik Rolfs, Nygatan 15, 956 31 Överkalix
(s) Kristina Åhl, Svartbyvägen 216, 956 93 Överkalix
(c) Håkan Andersson, Alsån 118, 956 92 Överkalix
(s) Otto Larsson, Blåbärsvägen 6, 956 32 Överkalix
(v) Per-Arne Heneryd, Rönnvägen 12, 956 32 Överkalix
Ersättare:
(s) Tea Pahildca Aho, Storbäcken 78,956 92 Överkalix
(s) Carina Tornberg, Kangis 31, 956 91 Överkalix
(c) Inga Karlsson, Grelsbyvägen 75, 9656 31 Överkalix
(s) Leif Nilsson, Svartbyvägen 184, 956 93 Överkalix
(v) Anneli Nilsson, Ängsvägen 12, 956 31 Överkalix
Kommunfullmäktige beslutar
- I enlighet med valberedningens förslag utse följande ombud och ersättare i
Överkalix Folkets Husförening mandatperioden 2018-2022:
Ombud:
(s) Bengt-Erik Rolfs, Nygatan 15, 956 31 Överkalix
(s) Kristina Åhl, Svartbyvägen 216, 956 93 Överkalix
(c) Håkan Andersson, Allsån 118, 956 92 Överkalix
(s) Otto Larsson, Blåbärsvägen 6, 956 32 Överkalix
(v) Per-Arne Heneryd, Rönnvägen 12, 956 32 Överkalix
Ersättare:
(s) Tea Pahildca Aho, Storbäcken 78,956 92 Överkalix
(s) Carina Tornberg, Kangis 31, 956 91 Överkalix
(c) Inga Karlsson, Grelsbyvägen 75, 9656 31 Överkalix
(s) Leif Nilsson, Svartbyvägen 184, 956 93 Överkalix
(v) Anneli Nilsson, Ängsvägen 12 956 31 Överkalix

Ombud förbundsfuUmäktige

Norrbottens

kommuner

Ordinarie:
(s) Susanna Karlsson, Västra Nybyvägen 29 956 92 Överkalix
Ersättare:
(s) Niclas Hölcfors, Torgvägen 2, 956 32 Överkalix
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Kommunfullmäktige beslutar
-1 enlighet med valberedningens förslag utse följande ordinarie och ersättare
som ombud för förbundsfullmäktige Norrbottens kommuner mandatperioden
2018-2022:

Ordinarie:
(s) Susanna Karlsson, Västra Nybyvägen 29 956 92 Överkalix
Ersättare:
(s) Niclas Hölcfors, Torgvägen 2, 956 32 Överkalix
Norrbottens

kommuners

styrelse

Ledamot:
(s) Anne Jalcobsson, Joclcfall Storvägen 23, 956 92 Överkalix
Ersättare:
(s) Leif Nilsson, Svartbyvägen 184, 956 93 Överlcalix
Kommunfullmäktige beslutar
I enlighet med valberedningens förslag utse följande ledamot och ersättare i
Norrbottens kommuners styrelse mandatperioden 2018-2022:
Ledamot:
(s) Anne Jakobsson, Joclcfall Storvägen 23, 956 92 Överkalix
Ersättare:
(s) Leif Nilsson, Svartbyvägen 184, 956 93 Överlcalix
Borgerlig

vigselförrättare

(v) Kristina Olofsson, Gyljen Bruksvägen 20, 956 92 Överlcalix
(s) Leif Nilsson Svartbyvägen 184956 92 Överlcalix
Kommunfullmäktige beslutar
I enlighet med valberedningens förslag utse följande borgerliga
vigselförrättare för mandatperioden 2018-2022:

5&
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(v) Kristina Olofsson, Gyljen Bruksvägen 20, 956 92 Överkalix
(s) Leif Nilsson Svartbyvägen 184, 956 92 Överkalix

Borgerlig

hegravningsförrättare

(s) Curt-Erik Gyllemalm, Grelsbyvägen 17, 956 31 Överkalix
Kommunfullmäktige beslutar
I enlighet med valberedningens förslag utse följande borgerliga
vigselförrättare för mandatperioden 2018-2022:
(s) Curt-Erik Gyllemalm, Grelsbyvägen 17, 956 31 Överkalix

Sparbanken Nord 1 huvudman (representant
vid årsstämma
sparbanksstämma)
mandatperiod
2015-2019

samt

extra

(s) Leif Nilsson, Svartbyvägen 184, 956 92 Överkalix
Kommunfullmäktige beslutar
-1 enlighet med valberedningens förslag utse som Sparbanken Nord 1
huvudman (representant vid årsstämma samt extra sparbanksstämma)
mandatperiod 2019-2022:
(s) Leif Nilsson Svartbyvägen 184, 956 92 Överkalix
Kollektivtrafikmyndigheten

i Norrbottens

län

Ledamot:
(s) Anne Jakobsson, Joclcfall Storvägen 23, 956 92 Överkalix
Ersättare:
(c) Sarah Karlsson, Hultet 74, 956 93 Överlcalix
Kommunfullmäktige beslutar
- I enlighet med valberedningens förslag utse följande ledamot och ersättare i
Kollelctivtrafilcmyndigheten i Norrbottens län mandatperioden 2018-2022:
j u s t e r å r e s signatur
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Kommunfullmäktige

Ledamot:
(s) Anne Jakobsson, Joclcfall Storvägen 23, 956 92 Överkalix
Ersättare:
(c) Sarah Karlsson, Hultet 74, 956 93 Överlcalix
Ombud för BD-pops

bolagsstämma

(s) Robert Larsson, Hedensbyn 126, 956 91 Överkalix
Kommunfullmäktige beslutar
- I enlighet med valberedningens förslag utse följande ombud för BD-pops
bolagsstämma mandatperioden 2018-2022:
(s) Robert Larsson, Hedensbyn 126, 956 91 Överkalix
E-nämnd Norrbottens

län

Ordinarie
(s) Leif Nilsson, Svartbyvägen 184, 956 93 Överlcalix
Ersättare
(s) Anne Jakobsson, Joclcfall Storvägen 23, 956 92 Överkalix
Kommunfullmäktige beslutar
- I enlighet med valberedningens förslag utse ordinarie och ersättare i
E-nämnden i Norrbotten län mandatperioden 2018-2022:
Ordinarie
(s) Leif Nilsson, Svartbyvägen 184, 956 93 Överlcalix
Ersättare
(s) Anne Jalcobsson, Joclcfall Storvägen 23, 956 92 Överlcalix
Kalix Älvs ekonomiska
2018-2022

förening-kommunens

representant

(s) Anne Jakobsson, Joclcfall Storvägen 23, 956 92 Överlcalix

Justerares signatur

vid

årsmöte
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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
- I enlighet med valberedningens förslag utse följande representant vid
Kalix Älvs ekonomiska förening-kommunens representant vid årsmöte 20182022:

(s) Anne Jakobsson, Jockfall Storvägen 23, 956 92 Överkalix
Kalix Älvs ekonomiska
ersättare
2018-2022

förening-nominering

av styrelseledamot

och

Ledamot
(s) Ronny Landin, Grelsbyvägen 34, 956 31 Överkalix
Ersättare
(c) Gunnar Nilsson, Udden 4, 956 91 Överkalix
Kommunfullmäktige beslutar
- I enlighet med valberedningens förslag nominera ledamot och ersättare i
Kalix Älvs ekonomiska förening mandatperioden 2018-2022:
Ledamot
(s) Ronny Landin Grelsbyvägen 34, 956 31 Överkalix
Ersättare
(c) Gunnar Nilsson, Udden 4, 956 91 Överkalix
Ombud Kommuninvest

ekonomiska

förening

Ombud
(s) Anne Jakobsson, Joclcfall Storvägen 23, 956 92 Överlcalix
Ersättare
(c) Christina Hjelm, Ruonavägen 61, 956 93 Överlcalix
Kommunfullmäktige beslutar
- I enlighet med valberedningens förslag utse ombud och ersättare i
kommuninvest ekonomiska förening mandatperioden 2018-2022:
Ombud
(s) Anne Jalcobsson, Joclcfall Storvägen 23, 956 92 Överkalix
Justerares signatur
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Ersättare
(c) Christina Hjelm, Ruonavägen 61, 956 93 Överkalix

I samtliga nämnder och styrelser inkallas ersättare för respektive parti
den ordning de står uppräknade

Protokollsutdrag till:

-Berörda valda ledamöter, ersättare mm
-Kommunkansliet
-Berörda myndigheter, föreningar mm
-Lönekontoret Åsa Carlsson
-Tomas Nilsson IT-avdelningen

Justerares signatur
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Kommunfullmäktige

Kf § 69

Dnr 623-2018

Sammanträdesplan för år 2019

Kommunfullmäktige beslutar
Anta förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen, allmänna utskottet,
barn- och utbildningsutskottet, sociala omsorgsutskottet samt
kommunfullmälctige för år 2019
Bakgrund
Kommunfullmälctige 2018-06-25 beslutade att anta ny politisk organisation,
med inrilctning att träda ilcraft efter val till kommunfullmälctige 2018-09-09.
Detta i syfte att bestå av en utskottsmodell dvs, kommunstyrelse med
tillhörande tre utskott, allmänna utskottet, barn- och utbildningsutskottet samt
sociala omsorgsutskottet.
I föreliggande förslag fmns angivet förslag till sammanträdestider för
kommunstyrelsen, allmänna utskottet, barn- och utbildningsutskottet,
sociala omsorgsutskottet samt lcommunfullmälctige för år 2019. Det fmns även
förslag till sammanträdes tider för KTPR kommunala tillgänglighetssamt pensionärsrådet (Detta sammanträdesförslag beslutas av KTPR
själva).
Kommunkansliet föreslår kommunfullmäktige besluta att
Anta förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen, allmänna utskottet,
barn- och utbildningsutskottet, sociala omsorgsutslcottet samt
lcommunfullmälctige för år 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen, allmänna utskottet,
barn- och utbildningsutskottet, sociala omsorgsutskottet samt
kommunfullmälctige för år 2019
Beslutsunderlag
1. Slcrivelse, 2018-10-01, se Dnr 623-2018

2. Kommunstyrelsens arbetsutslcotts protolcoll 2018-10-22 § 141
3. Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12 § 121

Protokollsutdrag till:

-samtliga verksamheter

Justerares signatur
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Kommunfullmäktige

Kf§ o
7

Dnr 629-2018

Organisation - Överförmyndarverksamheten

Kommunfullmäktige beslutar

-

Återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare utredning

Bakgrund
Överförmyndaren har lämnat in en skrivelse om förslag på ny organisation av
överförmyndarverksamheten:
"Underteclaiad föreslår att överförmyndarverksamheten i Överkalix kommun
organiseras enligt följande:
-Överförmyndare
-Ersättare för överförmyndare
-Handläggare
Ovanstående förslag förutsätter tre olika befattningshavare men kan också vara
två eftersom handläggare även kan vara Överförmyndare eller ersättare.
Kostnaden för organisationen bedöms bli:
-Överförmyndare
Arvode = 1 prisbasbelopp = 45.500 (Nivå
2018)

-Ersättare för överförmyndare

Arvode

0,5 prisbasbelopp = 22.750 (Nivå

2018)

-Handläggare

Ssgr 30% = 167.300 (inkl. po-pålägg)
Total kostnad = 235.550

Att jämföras med budgeterad lönekostnad 2018 = 200.000
Överkalix kommun har tidigare organiserat sin verksamhet för överförmyndare
med att ha en överförmyndare och en ersättare. Överförmyndaren har haft att i
huvudsak sköta sitt uppdrag på Icvällar och helger. I takt med de ökade leraven
på dolcumentation anser jag det näst intill omöjligt att fortsätta med denna
organisation. Nuvarande organisation gör det svårt att hålla den Icvalité i
handläggningen som behövs. Bifogar en undersökning hur det ser ut i
kommunerna närmast oss och alternativa lösningar på organisation."

Justerares signatur
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Ledamot Per-Erik Olofsson (c) yrkar på att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen för ytterligare utredning, medföljande motivering:
"Att komplettera ärendet angående överförmyndarorganisation med
ekonomisk redovisning som visar relation mellan neddragning i befintlig tjänst
och den nya tilltänkta tjänsten"
Ledamot Sarah Karlsson (c) bifaller ledamot Per-Erik Olofssons (c) yrkande.
Ledamot Leif Nilsson (s) yrkar på att ärendet kan behandlas idag samt att han
bifaller beredningens förslag.
Efter avslutad överläggning finner Kristina Åhl (s) kommunfullmälctiges
ordförande att det finns två förslag till beslut.
1) Ledamot Per-Erilc Olofssons (c) yrkande o återremiss
2) Ledamot Leif Nilsson (s) yrkande om att ärendet lcan behandlas idag samt
om bifall till beredningens förslag
Kommunfullmälctiges ordförande ställer proposition på förslagen och finner att
kommunfullmäktige beslutar behandla ärendet idag samt om bifall till
beredningens förslag. Votering är begärd och verlcställs. JA- röstar de som
röstar till förmån för beredningens förslag. Nej röstar de som röstar till förmån
för ledamot Per-Erik Olofssons (c) yrkande om återremiss. Voteringen utfaller
med 15 Ja- röster samt 9 Nej röster. Se Voteringsprotokoll bilaga 3
Kommunfullmälctiges ordförande finner efter avslutad omröstning att
kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet enligt kommunallagens
5 kap. 50 § regler för minoritetsåterremiss.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

I enlighet med överförmyndarens förslag på ny organisation för
överförmyndarverksamheten:
- Överförmyndare
- Ersättare för överförmyndare
- Handläggare

-

Att organisationsförändringen för överförmyndarverksamheten ej innebär
fördyring av överförmyndarverksamheten

Justerares signatur
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Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
1. Slcrivelse, 2018-10-01, se Dnr 629-2018

2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-01 § 123
3. Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12 § 122
4. Slcrivelse ang. återremiss, 2018-11-26, se dnr 629-2018
5. Voteringsprotolcoll 2018-11-26, se Dnr 629-2018

Protokollsutdrag till:

-Överförmyndarverksamheten
-Kommunstyrelsen
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Kf§7i

Dnr 662-2018

Inköpspolicy och inköpsriktlinjer för Överkalix kommun

Kommunfullmäktige beslutar
-

Anta Inköpspolicy och inköpsriktlinjer för Överkalix kommun

-

Upphäva kommunfullmälctiges beslut 2015-11-30 § 62 Inköpspolicy

Bakgrund
Föreligger nytt förslag på Inköpspolicy och inköpsrilcthnjer
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Anta Inköpspolicy och inköpsriktlinjer för Överlcalix kommun

-

Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2015-11-30 § 62 Inköpspolicy

Beslutsunderlag
1. Inköpspolicy och inköpsrilctlinj er för Överlcalix kommun 2018-10-22, Dnr
662-2018

2. Kommunstyrelsens arbetsutslcotts protokoll 2018-10-22 § 139
3. Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12 § 123

Protokollsutdrag till:

-Samtliga verksamheter
-Delges kommunstyrelsen

^
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Dnr 678-2018

Kf§ 2
7

Delegationsordning kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
-

Anta revidering av Delegationsordning för kommunstyrelsen

Bakgrund
Mot bakgrund av nya inköpsriktlinjer samt inköpspolicy behöver även
delegationsordningen revideras.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

-

Anta revidering av Delegationsordning för kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
1. Delegationsordning, 2018-10-13 ,se Dnr 678-2018

2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-22 § 140
3. Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12 § 124

Protokollsutdrag till:

-Samtliga verksamheter
-Delges kommunstyrelsen

M
Justerares signatur
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Kommunfullmäktige

Kf§73

Dnr 717-2018

Regler för firmateckning

Kommunfullmäktige beslutar
-

Anta regler för firmateclcning

Bakgrund
Föreligger från ekonomikontoret "Regler för firmateclcning", se Dnr 717-2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Anta regler för firmateclcning

Beslutsunderlag
1.

Slcrivelse, 2018-11-04, se Dnr 717-2018

2. Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12 § 126

Protokollsutdrag till:

-Ekonomikontoret
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Kf§74

Dnr 596-2018

Skattesats 2019
Kommunfullmäktige beslutar
-

Skattesatsen för år 2019 är 22:80 kr

Bakgrund
Skattesatsen för år 2018 är 22:80 loKommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Skattesatsen för år 2019 är 22:80 ler

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-22 § 131
2. Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12 § 127

Protokollsutdrag till:

-Ekonomikontoret

4$
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Kommunfullmäktige

Kf § 75

Dnr 596-2018

Budget 2019, plan 2020-2021
Kommunfullmäktige beslutar
-

Fastställa investeringsbudget, resultatbudget, balansbudget samt
finansieringsbudget för år 2019

-

Plan för år 2020-2021 plan för 2020-2021 ska
utgöra underlag för kommande års budgetberedning
Budgetsifforna utgår från en oförändrad skattesats på 22,80 ler
Fastställa budgetramar för styrelse och nämnd för år 2019
Plan för år 2020-2021 plan för 2020-2021 ska utgöra underlag för kommande
års budgetberedning
Fastställa anslagsbindning på nämndsnivå och att styrelse/nämnd
medges rätt att omdisponera medel inom ramen per nämnd
Delegera till kommunstyrelsen att omfördela medel inom beslutad
investeringsram
Kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka
kommunens slculder under 2019 med totalt 13 mlcr
Kommunstyrelsen under 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande belopp som förfaller till betalning under år 2019
Revisorerna beviljas 650 000 kr i anslag för 2019 års verlcsamhet

Bakgrund
Föreligger förslag om Budget 2019-2021 till kommunfullmälctige för beslut:
Nämnd / Styrelse
2010
2020
2021
Kommunstyrelsen
224,2 mlcr
224,1 mlcr 225 mlcr
Bygg- och miljönämnden
1,6 mlcr
1,6 mlcr
1,6 mlcr
Totalt

225,8

Investeringar

mkr

12,8 mkr

225,7

mkr

26,4 mkr

226,6

mkr

27,8 mkr

Den verksamhetsplan och budget 2019, plan 2020-2021 som nu läggs fram till
kommunfullmäktige för beslut är resultatet av en budgetprocess som
bedrivits med ambitionen att ldara kommunallagens balanskrav.

<
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Med ett behov av verksamhetsutökningar inom vissa områden och en
försvagad intäktsutveckling når vi inte upp till önskvärda resultatnivåer.
Det är dock mycket angeläget att framöver noga väga leraven på utökat
verksamhetsutrymme mot de samlade inkomsterna och verka för en
välskött och stark ekonomi, En stark ekonomi ger goda förutsättningar att tillgodose
medborgarnas behov och lcrav på kommunal service i framtiden.
Kommunstyrelsens förslag till verksamhetplan och budget 2019, plan
2020-2021 för Överkalix kommun överlämnas till kommunfullmäktige som föreslås
besluta att:
- Fastställa investeringsbudget, resultatbudget, balansbudget samt
finansieringsbudget för år 2019, plan år 2020-2021 plan för 2020-2021 ska
utgöra underlag för kommande års budgetberedning budgetsifforna utgår
från en oförändrad skattesats på 22,80 kr
- Fastställa budgetramar för styrelse och nämnd för år 2019, plan år 20202021 plan för 2020-2021 ska utgöra underlag för kommande års
budgetberedning
- Fastställa anslagsbindning på nämndsnivå och att styrelse/nämnd
medges rätt att omdisponera medel inom ramen per nämnd/förvaltning
-

Delegera till kommunstyrelsen att omfördela medel inom beslutad
investeringsram
Kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka
kommunens skulder under 2019 med totalt 13 mlcr
Kommunstyrelsen under 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande belopp som förfaller till betalning under år 2019

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

•

f

f

-

Fastställa investeringsbudget, resultatbudget, balansbudget samt
finansieringsbudget för år 2019, plan år 2020-2021 plan för 2020-2021 slca
utgöra underlag för kommande års budgetberedning budgetsifforna utgår
från en oförändrad skattesats på 22,80 ler

-

Fastställa budgetramar för styrelse och nämnd för år 2019, plan år 20202021 plan för 2020-2021 slca utgöra underlag för kommande års
budgetberedning

-

Fastställa anslagsbindning på nämndsnivå och att styrelse/nämnd
medges rätt att omdisponera medel inom ramen per nämnd/förvaltning

-

Delegera till kommunstyrelsen att omfördela medel inom beslutad
investeringsram

i
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Kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka
kommunens slculder under 2019 med totalt 13 mlcr
Kommunstyrelsen under 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp
belopp motsvarande belopp som förfaller till betalning under år 2019
Bilaga 4
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutslcotts protolcoll 2018-09-17 § 114
2. Kommunstyrelsens arbetsutslcotts protokoll 2018-10-01 § 117
3. Kommunstyrelsens arbetsutslcotts protokoll 2018-10-15 § 126
. Kommunstyrelsens arbetsutslcotts protokoll 2018-10-22 § 129
5. Allmänna utskottets protokoll 2018-11-05 § 152
6. Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12 § 128
7. Budgetäslcande revisorerna, 2018-10-17, se Dnr 663-2018
8. Slcrivelse från presidiet, 2018-11-22, se Dnr 663-2018
4

Protokollsutdrag till:

-Ekonomikontoret
-Samtliga verksamheter, styrelse och nämnd

Justerares signatur
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Kommunfullmäktige

Kf§76

Redovisning av motioner under beredning
Kommunfullmäktige beslutar
-

Godkänna redovisning av motioner under beredning

Bakgrund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Godkänna redovisning av motioner under beredning

Motion - Angående byggande av industrihus samt byggnation av nya
bostäder
Beslutsunderlag
1. Motion 2015-05-25, se Dnr 431-2015

2. Kommunfullmälctiges protolcoll 2015-06-22 § 30
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-08-17 § 85
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protolcoll 2015-10-19 § 109
5. Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-16 § 128
6. Kommunfullmälctiges protokoll 2015-11-30 § 64
7. Kommunstyrelsens arbetsutslcotts protokoll 2016-03-21 § 25
8. Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-04 § 17
9. Kommunfullmälctiges protokoll 2016-04-25 § 15
10. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protolcoll 2016-10-17 § 100
rx. Kommunstyrelsens protolcoll 2016-11-07 § 89
12. Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-28 § 65
13. Kommunstyrelsens arbetsutslcotts protolcoll 2017-03-20 § 33
14. Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-03 § 24
15. Kommunfullmälctiges protolcoll 2017-04-24 § 20
16. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-16 § 120
17. Kommunstyrelsens protolcoll 2017-11-13 § 87
18. Kommunfullmälctiges protokoll 2017-11-27 § 88
19. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protolcoll 2018-03-19 § 53
20. Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09 § 35
21 Kommunfullmäktiges protolcoll 2018-04-23 § 22
22. Kommunstyrelsens arbetsutslcotts protokoll 2018-10-22 § 132
23. Kommunstyrelsens protolcoll 2018-11-12 § 129
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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
Motion- Angående anpassade detaljplaner
Beslutsunderlag
1. Motion, 2017-09-14, se Dnr 701-2017

2. Kommunfullmäktiges protokoll, 2017-09-25 § 50
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-17 § 124
4. Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-13 § 87
5. Kommunfullmälctiges protokoll 2017-11-27 § 88
6. Bygg- och miljönämndens protolcoll 2018-02-08 § 3
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-19 § 53
8. Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09 § 35
9. Kommunfullmäktiges protolcoll 2018-04-23 § 22
10. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-22 § 132
n. Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12 § 129
Motion-Förbättrad arbetsmiljö i förvaltningsbyggnaden
Beslutsunderlag
1. Motion, 2017-09-14, se Dnr 689-2017

2. Kommunfullmälctiges protolcoll, 2017-09-25 § 50
3. Kommunstyrelsens arbetsutslcotts protolcoll 2017-10-02 § 111
4. Kommunstyrelsens protolcoll 2017-11-13 § 87
6. Kommunfullmälctiges protolcoll 2017-11-27 § 88
7. Kommunstyrelsens arbetsutslcotts protokoll 2018-03-19 § 53
8. Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09 § 35
9. Kommunfullmälctiges protolcoll 2018-04-23 § 22
10. Kommunstyrelsens arbetsutslcotts protolcoll 2018-10-22 § 132
11. Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12 § 129
ProtolcoUsutdrag t i l l :

-Berörda Motionsställare
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Kf§77

Dnr 688-2017

Motion-Angående ny politisk organisation
Kommunfullmäktige beslutar

-

Avslå motionen

Bakgrund

Kommunfullmäktige 2018-06-25 § 36 beslutade
Anta förslag till ny politisk organisation i kommunfullmäktige 25 juni 2018 med
inriktning att träda ilcraft efter val till kommunfullmäktige 2018-09-09 att bestå
av utskottsmodell kommunstyrelse med tillhörande tre utskott allmänna
utskottet, barn- och utbildningsutskottet samt sociala omsorgsutslcottet"
Kommunfullmälctige ledamot Peter Larsson (m) har lämnat in en motion:
"Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-12 § 67, att se över den politiska
organisationen i Överkalix kommun. I januari 2017 genomfördes ett studiebesök i
Norsjö kommun med syfte att besöka en kommun där den politiska organisationen
förändrats. Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-06 § 19 att tillsätta en arbetsgrupp
bestående av politiker och tjänstemän med syfte att utarbeta förslag på en ny politisk
organisation. Arbetsgruppen har haft tre träffar och arbetet har utmynnat i ett förslag
på ny organisation (Dnr 624-2016). Detta förslag innefattar en utskottsmodell:
kommunstyrelse med tillhörande allmänna utskottet, barn- och utbildningsutskottet
samt sociala omsorgsutskottet.
När vi moderater efterfrågat orsaken till den stora planerade förändringen i den
politiska organisationen har svaret handlat om svårigheter att tillsätta platser i
nuvarande organisation. Detta anser vi inte är skäl nog för att göra denna stora
förändring av den politiska organisationen. Vi anser att en bättre lösning är att minska
antalet ledamöter i nämnderna.
Vi moderater värnar det öppna samhället och den representativa demolcratin där alla
har chansen att göra sin röst hörd. För att det ska finnas förtroende för de
demokratiska institutionerna måste den politiska makten fördelas på ett rättvist och
rättssäkert sätt.
Moderaterna i Överkalix anser att förslaget som innefattar kommunstyrelse med
utskott kommer att innebära en försvagning av de demokratiska processerna i och med
att kommunstyrelsen övertar många viktiga och för framtiden avgörande beslut i och
med aweckling av Socialnämnd och Barn- och utbildningsnämnd. Politiska ledare ska
vara rustade för att leda i en föränderlig tid och driva en effektiv verksamhet med en
stark medborgerlig föranlcring. Det gör vi bäst genom att BUN och SN inom sina
respektive kompetensområden ser till att verksamheten inom det avsedda området
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt.
Med anledning av ovanstående yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar att:
• uppdra till politisk arbetsgrupp som tillsatts av Kommunstyrelsen (2017-02-06 §
19) att ta fram förslag till ny politisk organisation med inriktning att träda i Icraft
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2018-11-26
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1/12019 där nuvarande politiska organisation består, med förändringen att
minska antalet ledamöter i nämnderna till 5 samt avveckla personalutskottet.
• uppdra till kommunchef samt kommunselcreterare att utarbeta förslag till nytt
reglemente och ny delegationsordning för kommunstyrelsen i syfte att överta
personalutskottets nuvarande funktion"

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Avslå motionen

Beslutsunderlag
1. Motion, 2017-09-14, se Dnr 688-2017

2. Kommunfullmäktiges protokoll, 2017-09-25 § 50
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-16 § 123
4. Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-13 § 87
5. Kommunfullmälctiges protolcoll 2017-11-27 § 88
6. Kommunstyrelsens arbetsutslcotts protolcoll 2018-03-19 § 53
7. Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09 § 35
8. Kommunfullmälctiges protolcoll 2018-04-23 § 22
9. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protolcoll 2018-10-22 § 133
10. Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12 § 130

Protokollsutdrag till:
-Peter Larsson (m)
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2018-11-26

Kommunfullmäktige

Kf§ 8
7

Redovisning av medborgarförslag under beredning
Kommunfullmäktige beslutar
-

Godkänna redovisning av medborgarförslag under beredning

Bakgrund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Godkänna redovisning av medborgarförslag under beredning

Medborgarförslag - Angående stenåldersbyn
Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag 2015-05-27, se Dnr 602-2015

2. Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-22 § 31
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-08-17 § 89
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-10-19 § 110
5. Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-16 § 129
6. Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-30 § 65
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-03-21 § 26
8. Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-04 § 18
9. Kommunfullmälctiges protokoll 2016-04-25 § 16
10. Kommunstyrelsens arbetsutslcotts protokoll 2016-10-17 § 101
n. Telcniska avdelningen, 2016-10-14, se Dnr 441-2015
12. Kommunstyrelsens protolcoll 2016-11-07 § 90
13. Kommunfullmälctiges protolcoll 2016-11-28 § 66
14. Kommunstyrelsens arbetsutslcotts protolcoll 2016-12-05 § 127
15. Kommunstyrelsens arbetsutslcotts protokoll 2017-03-20 § 34
16. Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-03 § 25
17. Kommunfullmälctiges protokoll 2017-04-24 § 21
18. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-16 § 121
19. Kommunstyrelsens protolcoll 2017-11-13 § 88
20. Kommunfullmälctiges protokoll 2017-11-27 § 89
12. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-19 § 54
13. Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09 § 36
14. Kommunfullmälctiges protolcoll 2018-04-23 § 23
15. Kommunstyrelsens arbetsutslcotts protolcoll 2018-10-22 § 134
16. Kommunstyrelsens protolcoll 2018-11-12 § 131
W _
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Medborgarförslag- Elljusspåret Bränna/ Grelsbyberget rustas upp
Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag 2015-08-20, se Dnr 606-2015

2. Kommunfullmäktiges protokoll 2015-09-28 § 41
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-10-19 § 113
4. Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-16 § 129
5. Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-30 § 65
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-12-07 § 139
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-03-21 § 26
8. Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-04 § 18
9. Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-25 § 16
10. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-17 § 101
11. Telaiiska avdelningen, 2016-10-19, se Dnr 602-2015
12. Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-07 § 9 °
13. Kommunfullmälctiges protokoll 2016-11-28 § 66
13. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-12-05 § 129
14. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-20 § 34
15. Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-03 § 25
16. Kommunfullmäktiges protolcoll 2017-04-24 § 21
17. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protolcoll 2017-10-16 § 121
18. Kommunstyrelsens protolcoll 2017-11-13 § 88
19. Kommunfullmälctiges protokoll 2017-11-27 § 89
20. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-19 § 54
21. Kommunstyrelsens protolcoll 2018-04-09 § 36
22. Kommunfullmälctiges protolcoll 2018-04-23 § 23
23. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protolcoll 2018-10-22 § 134
24. Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12 § 131
Medborgarförslag- Vandringsleden från Backstugan till vindslcydden på
Grelsbyberget röjs
Beslutsunderlag
1.

Medborgarförslag 2015-08-20, se Dnr 606-2015

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kommunfullmälctiges protolcoll 2015-09-28 § 41
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-10-19 § 114
Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-16 § 129
Kommunfullmälctiges protolcoll 2015-11-30 § 65
Kommunstyrelsens arbetsutslcotts protolcoll 2015-12-07 § 140
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-03-21 § 26
Kommunstyrelsens protolcoll 2016-04-04 § 18

-fe)
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9. Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-25 § 16
10. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-17 § 101
11. Telcniska avdelningen, 2016-10-19, Se Dnr 606-2015
12. Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-07 § 90
13. Kommunfullmälctiges protokoll 2016-11-28 § 66
14. Kommunstyrelsens arbetsutslcotts protokoll 2016-12-05 § 130
15. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protolcoll 2017-03-20 § 34
16. Kommunstyrelsens protolcoll 2017-04-03 § 25
17. Kommunfullmälctiges protolcoll 2017-04-24 § 21
18. Kommunstyrelsens arbetsutslcotts protokoll 2017-10-16 § 121
19. Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-13 § 88
20. Kommunfullmälctiges protolcoll 2017-11-27 § 89
21. Kommunstyrelsens arbetsutslcotts protolcoll 2018-03-19 § 54
22. Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09 § 36
23. Kommunfullmälctiges protolcoll 2018-04-23 § 23
24. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protolcoll 2018-10-22 § 134
25. Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12 § 131
Medborgarförslag Inrättande av pensionärsservice i Överkalix kommun
Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag 2017-05-22, se Dnr 475-2017

2. Kommunfullmälctiges protokoll 2017-06-26 § 36
3. Socialnämnden arbetsutslcotts protokoll 2017-08-23 § 49
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protolcoll 2017-10-16 § 121
5. Kommunstyrelsens protolcoll 2017-11-13 § 88
6. Kommunfullmälctiges protokoll 2017-11-27 § 89
7. Kommunstyrelsens arbetsutslcotts protolcoll 2018-03-19 § 54
8. Kommunstyrelsens protolcoll 2018-04-09 § 36
9. Kommunfullmäktiges protolcoll 2018-04-23 § 23
10. Kommunstyrelsens arbetsutslcotts protolcoll 2018-10-22 § 134
11. Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12 § 131
Medborgarförslag Ställplatser och fricamping
Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag 2017-07-14, se Dnr 598-2017

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kommunfullmälctiges protolcoll 2017-09-25 § 51
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protolcoll 2017-10-16 § 124
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-13 § 88
Kommunfullmälctiges protolcoll 2017-11-27 § 89
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protolcoll 2018-03-19 § 54
Kommunstyrelsens protolcoll 2018-04-09 § 36
Kommunfullmälctiges protolcoll 2018-04-23 § 23
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9. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-22 § 134
10. Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12 § 131
Medborgarförslag Återställning av Torget utanför kommunhuset
Beslutsunderlag
1. Medborgarförslag 2017-06-19, se Dnr 540-2017

2. Kommunfullmälctiges protolcoll 2017-06-26 § 36
3. Kommunstyrelsens arbetsutslcotts protokoll 2017-08-14 § 78
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protolcoll 2017-10-16 § 121
5. Kommunstyrelsens protolcoll 2017-11-13 § 88
6. Kommunfullmälctiges protolcoll 2017-11-27 § 89
7. Yttrande, 2018-02-15,

s e

Dnr 540-2017

8. Kommunstyrelsens arbetsutslcotts protolcoll 2018-03-05 § 50
9. Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09 § 34
10. Kommunstyrelsens arbetsutslcotts protolcoll 2018-08-13 § 102
11. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protolcoll 2018-10-22 § 135
12. Kommunstyrelsens protolcoll 2018-11-12 § 131
Medborgarförslag Överkalix kommun genast installerar centrala
klimatanläggningar på våra äldreboende
Beslutsunderlag
3. Medborgarförslag 2018-08-06, se Dnr 534-2018

4. Kommunfullmälctiges protokoll 2018-09-24 § 50
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protolcoll 2018-10-22 §142
6. Kommunstyrelsens protolcoll 2018-11-12 § 131

Protokollsutdrag till:

-Berörda Medborgarförslagsställare

^

M
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2018-II-26

Kommunfullmäktige

Kf § 79

Dnr 650-2018

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
OPF-KL

Kommunfullmäktige beslutar
-

Anta Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL18) med tillhörande bilaga Vissa Förtydliganden till OPF-KL.

-

Utse kommunstyrelsen till pensionsmyndighet, med allmänna utskottet
som utförare att tolka och tillämpa pensions- och
omställningsbestämmelserna

Bakgrund
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit
förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL18).
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och
landsting/region. För att äga giltighet Icrävs ett lokalt antagande av
bestämmelserna.
I cirlculär 2018:31 från SKL, i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings
styrelses beslut, föreslås att leommunen beslutar att anta bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande
bilaga, bil 1 och 2 till denna slcrivelse.
I SKLs kommentarer till OPF-KL, bil 3 till denna skrivelse, framgår att
kommunfullmäktige
även ska utse pensionsmyndighet, den nämnd som slca ha till uppgift att tolka
och
tillämpa pensions- och omställningsbestämmelserna. Enl beslut i Kf 2014-09-29
§5

2

utsågs kommunstyrelsen till pensionsmyndighet, "med personalutslcottet som
utförare
att tolka och tillämpa pensions- och ordningsbestämmelserna".
Eftersom kommunen går in i en ny politisk organisation bör nytt beslut om
utförare fattas.
Därför föreslås att kommunstyrelsen utses till pensionsmyndighet, med
allmänna utskottet
som utförare, att tolka och tillämpa pensions- och
omställningsbestämmelserna.
Förslag till beslut

Kommunfullmälctige beslutar att
Justerares signatur
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anta Bestämmelser om omställningsstöd och pension for förtroendevalda (OPFKL18)
med tillhörande bilaga Vissa Förtydliganden till OPF-KL.

utse kommunstyrelsen till pensionsmyndighet, med allmänna utskottet som
utförare
att tolka och tillämpa pensions- och omställningsbestämmelserna
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Anta Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL18) med tillhörande bilaga Vissa Förtydliganden till OPF-KL.

-

Utse kommunstyrelsen till pensionsmyndighet, med allmänna utskottet
som utförare att tolka och tillämpa pensions- och
omställningsb estämmelserna

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2018-10-19,

s e

Dnr 650-2018

2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-11-22 § 149
3. Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12 § 135

Protokollsutdrag till:

-Siv Larsson, personalchef
-Delges kommunstyrelsen
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Kf§

80

Dnr 687-2018

Arbetsordning kommunfullmäktige- minskning av antalet ledamöter
till 25 stycken

Kommunfullmäktige beslutar
-

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska vara 25 stycken efter
nästkommande ordinarie val till kommunfullmäktige.

-

Beslutet gäller från och med det datum kommunfullmäktige tillträder efter
nästa ordinarie val till kommunfullmälctige

-

Anta ny Arbetsordning för kommunfullmälctige med 25 ledamöter

-

Delge beslutet till Länsstyrelsen i Norrbottens län

Bakgrund
Kommunstyrelsen 2018-10-29 § beslutade att
-

Inte överldaga förvaltningsrättens dom med mål nummer 552-18, 2018-10-16
att upphäva fullmäktiges beslut Kf §9, 2018-02-26 om arbetsordning.
Kommunstyrelsen noterar även att beslutet är verkställt genom det
allmänna val till lcommunfullmälctige som har hållits och den
sammanräkning som länsstyrelsen, baserat på det, har gjort och att det
därmed inte går att rätta verkställigheten

-

Uppdra till kommunselcreteraren att ta fram ett nytt förslag på
arbetsordning som omfattar 25 ledamöter

Kommunkansliet föreslår kommunsryrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
-

Antalet ledamöter i kommunfullmälctige ska vara 25 stycken efter
nästkommande ordinarie val till kommunfullmälctige.

-

Beslutet gäller från och med det datum lcommunfullmälctige som tillträder efter
nästa ordinarie val till kommunfullmälctige

lusterares signatur

ÖVERKALLX
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-26

Kommunfullmäktige

-

Anta ny Arbetsordning för kommunfullmälctige med 25 ledamöter

-

Delge beslutet till Länsstyrelsen i Norrbottens län
Kommunstyrelsen 2018-10-29 § beslutade att till underteclcnad ta fram ett nytt
förslag på arbetsordning som omfattar 25 ledamöter
Detta mot balcgrund att förvaltningsrätten upphäver i sin dom med mål
nummer 552-18 kommunfullmälctiges beslut Kf §9 2018-02-26 om
arbetsordning. Till skälen anges att kallelsen ska innehålla tydlighet om de
beslut som ska fattas och enligt förvaltningsrättens bedömning framgår det
inte. Beslutet har således inte tillkommit på lagligt sätt.
Beslutet har verkställts i form av att det varit val och det har fördelats 25
mandat. Beslutet kommer inte att rätta gå att rätta eftersom det är verkställt i
form av att kommunen har meddelat länsstyrelsen hur många mandat som
skulle fördelas i valet. Valet har ägt rum och länsstyrelsen har utsett det antal
ledamöter som kommunen anmält. Länsstyrelsen lcan inte utse ytterligare
ledamöter för den här mandatperioden.
Ett nytt beslut rörande detta går inte att fatta då det slca tas före utgången av
februari valåret.
Följande regler gäller enligt Kommunallag (2017:725) 5 kap 5 §:
"Antalet ledamöter och ersättare
5 § Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige ska ha.
Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst
1. 21 i kommuner med högst 8 000 röstberättigade,
2. 31 i kommuner med över 8 000 röstberättigade och i landsting med
högst 140 000 röstberättigade,
3. 41 i kommuner med över 16 000 röstberättigade,
4. 51 i kommuner med över 24 000 röstberättigade och i landsting med över 140 000
röstberättigade,
5. 61 i kommuner med över 36 000 röstberättigade,
6. 71 i landsting med över 200 000 röstberättigade, och
7. 101 i kommuner med över 600 000 röstberättigade och i landsting med över 300
000 röstberättigade."
Överlcalix kommun hade till 2018 års riksdags-, landstings respelctive
kommunalval 2667 röstberättigade för riksdagsval samt 2775 röstberättigade för
kommunal respelctive landstingsval.
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Mot bakgrund av ovanstående fmns utarbetad arbetsordning med 25 ledamöter
med i kallelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska vara 25 stycken efter
nästkommande ordinarie val till kommunfullmälctige.

-

Beslutet gäller från och med det datum kommunfullmälctige som tillträder efter
nästa ordinarie val till lcommunfullmälctige

-

Anta ny Arbetsordning för kommunfullmäktige med 25 ledamöter

-

Delge beslutet till Länsstyrelsen i Norrbottens län

Beslutsunderlag
1. Arbetsordning lcommunfullmälctige 2018-11-05,
2. Tjänsteslaivelse, 2018-10-29, se Dnr 6872018

3. Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12 § 137

Protokollsutdrag till:

-Länsstyrelsen i Norrbottens län
-Delges kommunfullmälctige

Justerares signatur
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Dnr 687-2018
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-26

Kommunfullmäktige

Kf § 81

Dnr 630-2018

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
-

Anta reviderat förslag till reglemente för kommunstyrelsen

Bakgrund
Kommunfullmäktige 2018-10-29 § 5^ beslutade antalet ersättare i
kommunstyrelsen skall vara 19 stycken samt att ledamotsantalet skall vara 11
stycken.
Kommunfullmälctige kan utan föregående beredning enligt kommunallagens
kap 30 § fatta beslut om antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen,
vid det första sammanträdet som lcommunfullmälctige har för kommande
mandatperiod.
Kommunfullmäktige 2018-10-29 § 58 beslutade även att uppdra till
underteclcnad att revidera reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
-

Anta reviderat förslag till reglemente för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Anta reviderat förslag till reglemente för kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges protolcoll 2018-10-29 § 5^
2. Reglemente kommunstyrelsen 2018-11-05, se Dnr 630-2018
3. Tjänsteskrivelse, 2018-11-05, se Dnr 630-2018

4. Kommunstyrelsens protolcoll 2018-11-12 § 138
Protokollsutdrag till:

-Samtliga verksamheter
-Delges kommunstyrelsen

Justerares signatur

ÖVERKALLX
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-26

Kommunfullmäktige

Kf § 82

Dnr 100-2018,689-2017

Aktivering av skalskyddet förvaltningsbyggnaden
Kommunfullmäktige beslutar
-

Förvaltningsbyggnaden ska låsas/aktiveringen av skalslcyddet skall vara
aktiverat permanent från 1/12 2018

-

Upphäva kommunfullmäktige beslut 2018-06-25 § 41

Ledamöterna Sarah Karlsson (c), Per-Erik Olofsson (c), Gunnar Liljebäclc (c),
Christina Hjelm (c), Leif Larsson (v), Ethel Landström (sd), Kristina
Olofsson (v), Sofie Hällström (v) samt Roland Andersson (sd) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget lagt förslag bilaga 5
Bakgrund
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmälctige att besluta att
förvaltningsbyggnaden ska låsas från 1/12 2018
upphäva kommunfullmäktige beslut XXX
Balcgrund
Runtom i Sverige så har samhället förändras och allt fler kommuner samt andra
myndigheter har någon form av spärrar för inpassering. Man kan se tendenser i
samhället där det blir ett allt hårdare Idimat framförallt på sociala medier, det som inte
var tolerant för ett antal år sedan är numer vardag.
I en undersölcning (2017 )som dagens samhälle har gjort bland landets kommuner har
84 % svarat (233 kommuner har svarat) att de har spärrar för inpassering, för drygt 10
år sedan var denna siffra ungefär 50%. Det är en stor ölcning som skett de senaste åren.
Det fmns dock olika nivåer på spärrarna för inpassering, en del myndigheter tar endast
emot bokade besök, medan andra tar emot spontana besök i lika stor utsträclcning som
tidigare.
En låsning av förvaltningsbyggnaden ses ur ett arbetsmiljöperspektiv som den mest
gångbara lösningen.
Att låsa förvaltningsbyggnaden ställer dock höga lcrav på medarbetarna, vi behöver
vara tydliga med att stänga våra telefoner när vi är upptagna samt fylla i vår kalender
digitalt för att vår reception ska kunna ge så god service som möjligt till våra kunder.
Det Icräver även att medarbetarna möter upp respektive besökare vid avtalade tider
samt följer besökarna ut. En reception som tar emot besökare och visar var de ska är
att öppna upp verksamheten och vara en god värd.

^

tit
Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

KOMMUN

2018-11-26

Kommunfullmäktige

Det är viktigt att medarbetare har en öppen inställning till besökare. Vi behöver snabbt
kunna ge svar till de vi möter, vi behöver även i fortsättningen vara bra på att
kommunicera och motivera bakgrunden till ett beslut.
Fördelar
• Förbättrad service till kommunens besökare, besökare möts av personal som tar emot
dig i receptionen.
• Förbättrat slcydd till våra medarbetare genom bättre kontroll på besökares in- och
utpassering. Tillträdesskyddet kan också förhindra stöld av egendom i kommunhusets
lokaler
> Det mest kostnadseffektiva alternativet
Skapar arbetsro
Nackdelar
> Det "spontana" besöket kan försvinna
Ledamot Kristina Olofsson (v), Sarah Karlsson (c) yrkar på att
lcommunfullmälctige ej besluta upphäva lcommunfullmälctige 2018-06-25 § 41
beslut samt att bibehålla tidigare beslutad linje att så stora delar av kommunhuset
sicall vara öppet för allmänheten. Detta med hänsyn till den personliga
integriteten
Ledamot Anne Jalcobsson (s), yrkar på att lcommunfullmälctige beslutar om bifall
till att förvaltningsbyggnaden slca låsas/Aktiveringen av skalslcyddet skall vara
permanent från 1/12 2018 samt att upphäva lcommunfullmälctige beslut 2018-06-25
§4!

Efter avslutad överläggning finner Kristina Åhl (s) kommunfullmälctiges
ordförande att det finns två förslag till beslut:
1) Ledamot Anne Jakobssons (s) yrkande om kommunfullmälctige beslutar att
förvaltningsbyggnaden slca låsas/Aktiveringen av skalslcyddet sicall vara
permanent från 1/12 2018 samt att upphäva lcommunfullmälctige beslut 201806-25 § 41

2) Ledamot Kristina Olofssons (v) Sarah Karlssons (c) yrkande på att
kommunfullmälctige ej beslutar upphäva kommunfullmälctige 2018-06-25 § 41
beslut samt att bibehålla tidigare beslutad linje att så stora delar av
kommunhuset skall vara öppet för allmänheten.
Detta med hänsyn till den personliga integriteten
Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på förslagen och finner att
kommunfullmälctige beslutar att förvaltningsbyggnaden slca låsas/aktiveringen av
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Kommunfullmäktige

skalslcyddet sicall vara permanent från 1/12 2018 samt att upphäva
lcommunfullmälctige beslut 2018-06-25 § 41

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Förvaltningsbyggnaden ska låsas/Alctiveringen av skalslcyddet sicall vara
aktiverat permanent från 1/12 2018

-

Upphäva lcommunfullmälctige beslut 2018-06-25 § 41

Ledamöterna Sarah Karlsson (c), Per-Erilc Olofsson (c), Leif Larsson (v) samt
Roland Andersson (sd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt
förslag
Ledamot Sarah Karlsson (c) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige ej besluta upphäva lcommunfullmälctige 2018-06-25 § 41
beslut samt att bibehålla tidigare beslutad linje att så stora delar av kommunhuset
skall vara öppet för allmänheten, men att delar av social sam övriga
myndighetsutövande vericsamheter är låst.
Ledamöterna Niclas Hölcfors (s), Malin Nyberg (m) Anne Jalcobsson (s) yrkar på
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmälctige besluta om bifall till att
förvaltningsbyggnaden slca låsas/Aktiveringen av skalslcyddet sicall vara
permanent från 1/12 2018 samt att upphäva kommunfullmälctige beslut 2018-06-25
§41

Efter avslutad överläggning finner Anne Jalcobsson (s) kommunstyrelsens
ordförande att det fmns två förslag till besluta
1. Ledamöterna Niclas Hölcfors (s), Malin Nyberg (m) Anne Jalcobsson (s)
yrkande om att kommunstyrelsen föreslår lcommunfullmälctige besluta att
förvaltningsbyggnaden ska låsas/Aktiveringen av skalslcyddet sicall vara
permanent från 1/12 2018 samt att upphäva lcommunfullmälctige beslut 201806-25 § 41

2. Ledamot Sarah Karlsson (c) yrkande på att kommunstyrelsen föreslår
lcommunfullmälctige ej besluta upphäva lcommunfullmälctige 2018-06-25 § 41
beslut samt att bibehålla tidigare beslutad linje att så stora delar av
kommunhuset sicall vara öppet för allmänheten, men att delar av social sam
övriga myndighetsutövande vericsamheter är låst.
Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på förslagen och finner att
kommunstyrelsen föreslår lcommunfullmälctige besluta att förvaltningsbyggnaden

ÖVERKALLX
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-11-26

Kommunfullmäktige

ska låsas/Aktiveringen av skalslcyddet skall vara permanent från 1/12 2018 samt att
upphäva kommunfullmälctige beslut 2018-06-25 § 41.
Beslutsunderlag
1. Slcrivelse, 2018-11-05, se Dnr 100-2017, se Dnr 689-2017
2. Kommunstyrelsens protolcoll 2018-11-12 § 141
3. Reservation, 2oi8-n-26,se Dnr 689~20i7,Dnr 100-2017

Protokollsutdrag till:

-Samtliga verksamheter

Justerares signatur
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2018-11-26

Kommunfullmäktige

Kf§8

Dnr 724-2018

3

Investeringsäskande VA
Kommunfullmäktige beslutar
-

Bifalla begäran om tilläggsmedel för investeringen i ny efterkommande
avloppsrening i Jock, med 1650 kkr

Bakgrund
Överkalix kommun har ålagts om vite utföra efterkommande rening av
avloppsanläggningarna i Svartbyn, Boheden, Jock och Ängesån.
Anläggningarna i Svartbyn och Boheden är färdigställda under åren 2014-16.
Under våren sommaren 2918 har telcniska avdelningen handlat upp och utfört
nytt reningsverk i Jock. Etapp två, att i egenregi utföra tryckledning från norra
delen av Jock i det nya reningsverket, har påbörjats i september och blir helt
ldart i slutet av november.
Reningsverket i Jock kostaden 3,175 miljoner kronor. De arbeten som nu görs i
egenregi, enligt ovan, bedöm komma kosta ytterligare ca 1,4 miljoner.
I budgeten för 2018 finna upptaget 2,36 miljoner för investeringarna. På grund
av att Bmn ännu inte tagit beslut om Ängesån har de investeringarna inte
Icunna påbörjas, men enligt slcrivelse till Bmn har telcniska avdelningen begärt
anstånd med färdigställandet av efterkommanderening i Ängesån till den 15 juni
2019.

För att underlätta finansieringen av ovannämnda investeringar, föreslår
telcniska avdelningens att projelct 004 "Omläggning av Norra Brännagatan" inte
utförs med innevarande budgetår. Med ett sådant beslut frigörs 550 kkr.
Med anledning av ovanstående förslår telcniska avdelningen att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmälctige besluta om tilläggsmedel för
investeringen i ny efterkommande avloppsrening i Jock, med 1650 ler, samt att
det överförs 550 kkr från projelct 004 som delfinansiering.
Kommunstyrelsen beslutar
-

Omfördela medel i investeringsbudgeten innevarande budget år från "
projekt 004 "Omläggning av Norra Brännagatan" 550 kkr som överförs till
efterkommande avloppsrening i Jock som delfinansiering

//4
Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

2018-11-26

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Bifalla begäran om tilläggsmedel för investeringen i ny efterkommande
avloppsrening i Jock, med 1650 kkr

Beslutsunderlag
1. Telcniska kontoret, 2018-11-06, se Dnr 724-2018
2. Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12 § 141

Protokollsutdrag till:
-Ekonomikontoret

Justerares signatur

DELTAGARLISTA
UPPROPSLISTA vid Överkalix kommunfullmäktiges sammanträde sessionssalen måndag 26
november 2018 kl. 14.00-16:50

När- Kommentar
varo

Ledamöter
Leif Nilsson-s
Anne Jakobsson-s
Sarah Karlsson-c
Kristina Åhl-s
Sofie Hällström-v
Bengt-Erik Rolfs-s
Susanna Karlsson-s
Per-Erik Olofsson-c
Roland Andersson-sd
Niclas Hökfors-s
Maria Listerman Nilsson-s
Kristina Olofsson-v
Christina Hjelm-c
Robert Larsson-s
Tea Pahikka Aho-s
Leif Larsson-v
Gunnar Liljebäck-c
Lennart Holm-s
Ethel Landström-sd
Leif Johansson-s

X
X
X
X
X
X

Justerare av dagens protokoll
Deltar mellan 14.00-16.00 §§ 62-70

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Deltar mellan 14.00-16.10 §§ 62-71

X
X
X
X

Ersättare
Malin Nyberg-m
Verönica Andersson-s

X

Carina Tornberg-s
Robert Karlsson-s

X

Camilla Ek-s

X

X

X

Maria Edfast-s

X

Summa/Totalt
närvarande

26

fr*

Ersättare för Peter Larsson-m
Ersättare för Charlie Hansson
Rojas-s
Ersättare för Sara Söderberg -s
Ersättare för Birgitta Persson-s
Justerare av dagens protokoll
Ej tjänstgörande ersättare samt
ersättare för Bengt-Erik Rolfs §§ 7183
Ej tjänstgörande ersättare

Sid:

Delgivningar 181018-181113
diaks

Datum
Tid:

Sign:

2018-11-13

16:33
EPN

Dok.id

Ink/utg

Avs/mott

Beskrivning

Handlägg

61479

2018-10-25

Överkalix kommun

Budgetuppföljning 2018-08-31

61480

2018-10-25

Överkalix kommun

Bygg- och miljönämnden 2018-10-11 § 11

61483

2018-10-25

Överkalix kommun

61543

2018-10-30

Överkalix kommun

Bygg och miljönämnden sammanträdesprotokoll
2018-10-11 § 1-10
Begäran om röstsammanräkning.

61560

2018-11-01

Överkalix kommun

61561

2018-11-02

61575

2018-11-06

Länsstyrelsen i
Norrbotten
Överkalix kommun

Ansvarsutövande 2018 Bygg och miljönämnden.

61576

2018-11-06

Revisorerna

Ansvarsutövande 2018 Kommunstyrelsen.

61599

2018-11-13

Överkalix kommun

Angående inlämnat Medborgarförslag.

Astrid
Isaksson
Astrid
Isaksson
Astrid
Isaksson
Anna-Lena
Eriksson
Anna-Lena
Eriksson
Anna-Lena
Eriksson
Anna-Lena
Eriksson
Anna-Lena
Eriksson
Anna-Lena
Eriksson

Antal rader: 9

\\Diabas4\Ciceron\CLASSIC32\SYSTEM\RAPPORTUoklisla.qrp

Kommunfullmäktige 2018-10-29 § 59 Antalet
ersättare och ledamöter i kommunstyrelsen
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

ÖVERICALIX KOMMUN

Sammanträdesprotolcoll

Voteringsprotokoll

Sammanträdesdatum

20l8-ll-26

Kommunfullmäktige 2018-11-26 § 70
Bifall till "behandla ärendet organisation av överförmyndarverksamhet
samt bifall till beredningens förslag"

Ledamot

TA

Leif Nilsson-s
Anne Jakobsson-s
Sarah Karlsson-c
Kristina Åhl-s
Sofie Hällström-v
Bengt-Erik Rolfs- s
Malin Nyberg-m
Susanna Karlsson- s
Per-Erik Olofsson-c
Roland Andersson-sd
Niclas Hökfors-s
Maria Listerman Nilsson-s
Kristina Olofsson-v
Verönica Andersson-s
Christina Hjelm-c
Carina Tornberg-s
Robert Larsson-s
Tea Pahikka Aho- s
Leif Larsson-v
Gunnar Liljebäck-c
Lennart Holm -s
Ethel Landström-sd
Robert Karlsson-s
Leif Johansson-s

x
x

Totalt

H£>

/rf

Justerares signatur

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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PLANERINGSPROCESSEN

Verksamhetsidé och
politiska målsättningar

KF

KF
Ks
KsAu/Bb

Beslut om
Budget 2019
plan 2020-2021

Inriktning och u p p d r a g
till n ä m n d e r n a
Preliminär resursfördelning
Prioriterade m å l

N ä m n d e r n a s arbete med verksamhetsplan
Må/indikatorer och aktiviteter
Verksamhet och ekonomi

Nämnderna i
April

Maj

Juni

Juli

Augusti

Under första halvåret, året före budgetåret, antar kommunfullmäktige budgetdirektiven. D ä r fastställs i n riktning och uppdrag till styrelser och nämnder. D å
beslutas också om de preliminära budgetramarna.
N ä r budgetdirektiven är antagna påbörjar styrelser
och nämnder arbetet med kommande års budget för
att sedan under budgetberedningens möten i september presentera sina budgetförslag.
Enligt budgetdirektiven har nänmder och förvaltningar i uppgift att budgetera och planera verksamheten så att den kommer att rymmas inom kommunens
ekonomiska utrymme. Varje nämnd och verksamhet
måste analysera behoven och planera långsiktigt med
hänsyn till de demografiska förändringar som beräknas bland annat utifrån befolkningsprognoser.
Prognosen för 2019 års verksamliet visar på ett underskott på 20,9 mkr. Målsättningen under planperioden är att uppnå ett positivt resultat p å 2,4 mkr. E n
komniun får inte budgetera ett underskott för sin
verksamhet, trots att kommunen med stor sannolikhet
kommer att redovisa ett underskott för 2019 års verksamhet. Budgeterat resultat för årets budget och för
åren 2020-2021 är 2,4 mkr. Budgeten och ramarna
förutsätter stora anpassningar i verksamheterna och
det kommer att krävas omställningar i strukturer för
att klara det budgeterade resultaten. Budgeterade
resultat är lägre än de långsiktiga målen för god ekonomisk hushållning.
Åren före 2014 har kommunernas resultat varit relativt höga trots att v i befunnit oss i en långvarig lågkonjunktur. Det förklars till stor del av tillfälliga
engångsintäkter som konjunkturstöd och återbetalda
sj ukförsäkringspremier.

Sida 3

September

Oktober

November

År 2014 blev underskottet 7,0 mkr, som fi-ämst berodde p å en stor pensionsavsättning för avgående
kommunalråd. Ersättning som ej behövt betalas ut
och inneburit att kommunens resultat
förbättrades
efterkommande år. 2015 blev överskottet 4,8 mkr för
att sedan stiga till 25,0 mla- för år 2016, som fi-ämst
berodde p å att regeringen tillfört stora extra bidrag till
kommunerna. E n majoritet av nämnderna har inte
lyckats att bedriva verksamheterna inom tilldelade
ekonomiska ramar.

Disposition
Verksamhetsidé och politiska målsättningar, antagna
sedan flera år, presenteras i detta dokuments första
del.
Därefter följer avsnittet om prioriterade mål och resultatindikatorer.
De finansiella målen är delvis

förändrade.

De verksamhetsmässiga målen har utgångspunkt i
kvalitetsaspekter. Undersökningar görs med syfte att
mäta om prioriterade verksamhetsområden håller
tillfredsställande kvalitet.
Planeringsförutsättningar följt av ekonomiska sammanställningar presenteras på övergripande nivå för
kommunförvaltningen.
Kommunstyrelsens och bygg- och miljönämndens
verksamhetsbeskrivningar avslutar dokumentet.
Koncernföretagens planer är ej inkluderade.
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VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅLSÄTTNINGAR
Verksamhetsidé

Prioriterade mål

Överkalix kommun arbetar för att utveckla kommunen till en attraktiv etablerings- och boendeort. Detta
ska ske genom en god offentlig service för medborgarna och goda verksamhetsförutsättningar för
näringslivet. Den kommunala servicen ska kännetecknas av god kvalitet, bra service och hög effektivitet. E n god livsmiljö för medborgarna ska vägas in i
all kommunal verksamhet.

Övergripande

Politiska målsättningar

Överkalix komniun har tre övergripande verksamhetsmål för 2019. Målen bryts ned i kommunens
nämnder och verksamheter och utgör en röd tråd i
kommunens styrning från fullmäktiges verksamhetsidé ner till genomförande i kommunens verksamheter. Utfallet utvärderas och analyseras med syfte att
utveckla verksamheterna och styrprocessen.
Övergripande
mun

Skola, vård och omsorg prioriteras. Invånarna i Överkalix ska trivas tillsammans och uppskatta fritidsutbud, bra skolor, god vård och bra boende.
Andra angelägna utvecklingsfrågor är:

verksamhetsmål

för Överkalix

kom-

1.

E n positiv befolkningsutveckling ska skapas
genom prioriteringar på områdena samhällsservice och infrastruktur

2.

Överkalix ska vara ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna ska kunna vara
med och påverka

3.

V i ska vara en attraktiv arbetsgivare med god
kompetensförsörjning

• Att samverka och samarbeta med andra kommuner
• Att arbeta för att utveckla det näringsliv som finns i
kommunen

verksamhetsmål

• Att söka företagsetableringar utifrån
I bilaga 1 i slutet av dokumentet återfinns indikatorer
som följts över tid f ö r att följa upp utvecklingen.
Indikatorer för att följa upp måtten kommer även att
tas fram i nämnderna vid genomgång av egna mål.

• Att arbeta för en ekologiskt hållbar utveckling

Kommunfullmäktige

Medborgare
Brukare/kund

Nämnd och förvaltning

Processer i
verksamheten

U t v ä r d e r i n g o c h analys
Delårsrapport
Årsredovisning
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mål

Verksamhetsmässiga

De finansiella målen syftar till att få en långsiktigt
hållbar ekonomisk utveckling.

K o m m u n e n s prioriterade finansiella m å l :
Årsresultatet ska vara positivt

mål

Fullmäktiges tre övergripande verksamhetsmål bryts
ned i respektive verksamhet i kommunen och uppföljningar sker i verksamheten genom mätbara resultatindikatorer. Det är genom indikatorer och observerade resultat i verksamheterna som en uppföljning av
de resultat som uppnås kan ske. Utöver indikatorer
som fastställts av verksamheterna själva har även
fullmäktige fastsällda indikatorer för uppföljning.
Efter analys återkopplas uppnådda resultat i verksamheterna till fullmäktige och en verifiering kan ske om
de övergripande verksamhetsmålen nåtts.

Oförändrad utdebitering
Soliditeten ska bibehållas under planperioden

Resultat från vad som uppnås i verksamheterna förenklar också för politiker och tjänstemän att föra en
dialog kring resultat med kommuninvånarna.

A l l a inversteringar ska ha en långsiktig hållbar
plan/långsiktig bärkraft.
Årsresultat
För planperioden är målet att uppnå balanskravet,
vilket betyder att kommunen ska redovisa ett positivt
årsresultat. Strävan är att på sikt förbättra resultatet
och i enlighet med riktlinjer för G o d ekonomisk hushållning uppnå resultat som motsvarar 2 % av skatter
och bidrag. För Överkalix kommun innebär det cirka
4,8 mkr.
Bedömningen är att det med nuvarande kostnadsnivå
inte är rimligt att uppnå det långsiktiga resultatmålet
under planperioden.
Budgeten för åren 2020-2021 visar på resultatnivåer
som svarar upp mot det lagstadgade balanskravet.
Kommunal
utdebitering
Den kommunala utdebiteringen uppgår till 22,80.
Målet är att utdebiteringen ska vara oförändrad under
planperioden.
Budgetens intäkter för planperioden är beräknade
utifrån en oförändrad utdebitering.
Soliditet
Soliditeten beräknas försämras marginellt under planperioden.
Investeringar
M e d ökat investeringsbehov ska alla investeringar ha
en långsiktig hållbar plan/långsiktig bärkraft.
V i d alla investeringar ska hänsyn tas till miljöaspekterna.
Gällande lagstiftning angående komponentavskrivning innebär att det som tidigare klassificerats som
underhåll/reinvestering kommer att redovisas som
investeringar.

Sida 5

Det ska finnas en röd tråd från fullmäktiges verksamhetsidé ner till den enskilde tjänstemannens arbete.
Vägen delas upp i följande nivåer:
1. Kommunens övergripande mål
2. Nämndernas/utskottens strategier
3. Verksamheternas åtaganden
4. Avdelningens eller enhetens aktiviteter som genomförs på avdelnings eller enhetsnivå

Överkalix kommun

Budget och verksamhetsplan 2019-2021

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Samhällsekonomin
Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv. M e n
konjunkturen kulminerar och mattas av under 2019,
bland annat på grund av tilltagande brist på arbetskraft. Svagare utveckling för arbetade timmar leder
till att skatteunderlaget ökar betydligt långsammare
de närmaste åren.
Läget i världen är samtidigt osäkert och utvecklingen
kan ta olika riktningar. Brexit kan komma att påverka
den ekonomiska utvecklingen, liksom U S A : s handelspolitik. Konflikthärdar i Mellanöstern, Asien och
A f r i k a påverkar den geopolitiska och ekonomiska
situationen i världen.

Stark efterfrågan på

arbetskraft

Ungefär 60 procent av den totala sysselsättningsökningen måste hamna i arbeten finansierade av kommuner och landsting för att behoven ska täckas.
Svårigheter att rekrytera personal är uppenbara redan
nu. Befolkningen i arbetsför ålder ökar inte lika
snabbt och det höga arbetskraftsdeltagandet sjunker
något som en följd av sammansättningen av arbetskraften. Däremot ökar behoven av kommunernas
verksamheter. Det beror på att antalet yngre och äldre
ökar snabbt. Det innebär att de demografiskt betingade behoven kommer att öka snabbare framöver än
under de senaste tio åren.

Rekryteringsbehovet
Rekryteringsbehovet skulle minska om tekniken
utnyttjas bättre, om fler går från deltid till heltid, om
arbetslivet förlängs och vid utökat samarbete mellan
kommuner.

Skatteunderlag
Perioden 2019-2021 utvecklas skatteunderlaget allt
svagare och S K L bedömer att ökningstakten faller till
nära noll mot slutet av perioden. Antalet arbetade
timmar stagnerar eller till och med minskar åren
2019-2020 vilket bedöms ledat till att utvecklingen
av skatteunderlaget blir nästan lika svag.

Antal personer med statlig assistansersättning fortsatte minska snabbt under förra året. Sammantaget de
senaste två åren har antalet minskat med över 1 300
personer. De allra flesta av dessa har fått insatser
inom kommunernas verksamhet för personer med
funktionsnedsättningar, vilket leder till högre kostnader för kommunerna.
Befolkningen ökar i de yngre åldersgrupperna, vilket
ställer krav på fler förskolor, skolor och bostäder.
Antalet äldre ökar också, vilket leder till stora investeringsbehov inom äldreomsorgen. Det finns dessutom stora investeringsbehov inom V A och annan
infrastruktur.
Trots de goda resultaten 2016 och 2017 har låneskulden ökat. Låneskuldens korta kapitalbindningstid
innebär att stora belopp behöver refinansieras varje
år. Om detta fortsätter kommer det årliga upplåningsbehovet att öka i takt med att låneskulden ökar. O m
det skulle bli en ny kris på finansmarknaderna kan
likviditeten försämras och refinansieringskostnaderna
stiga snabbt.
Makronytt 2/201S Sveriges kommuner och landsting
Ekonomirapporten maj 2018, Sveriges Koimnuner och Landsting

Ekonomiskt

Som illustreras i nedanstående diagram har invånarantalet minskat under lång tid. I intäktsprognoserna
räknas med en minskning om 60 invånare för innevarande år och för de två kommande åren.

Kommunernas preliminära resultat för 2017 ligger
därmed över tumregeln f ö r god ekonomisk hushållning i sektorn. Det är andra året i rad med rekordresultat.
Effekter av den kraftiga ökningen av antalet asylsökande under framförallt 2015 påverkar fortfarande
kommunerna på olika sätt. Kommande år när statens
ersättningar minskar kommer detta successivt att bli
allt mer påfrestande för många kommuner.
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Prognosen för 2018 visar att nämnderna sammantaget
kommer att få ett underskott. Verksamheterna måste
ständigt anpassa sin verksamhet efter de behov som
de demografiska förändringarna medför. M e d nuvarande omfattning på verksamheterna kommer kommunen var tvungen att göra kostnadsbesparingar på
totalt 20,9 mkr för 2019. Detta för att bedriva en
verksamhet inom tilldelade budgetramar. Vilket
kommer att innebära stora förändringar inom verksamheterna.
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Den kommunala ekonomin

läge för Överkalix
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BUDGET 2019-2021
Driftverksamheten
Det budgeterade räntenettot är detsamma 2019 i j ä m förelse med föregående år.

Kommunens intäkter består till största del av skatter
och statsbidrag/utjämningsbidrag. Andra intäktskällor
är olika former av bidrag, t ex bidrag från Migrationsverket, lönebidrag och ersättning f ö r personliga assistenter. Taxor och avgifter, till exempel f ö r vatten,
renhållning, äldreomsorg och förskola bidrar också
till de totala intäkterna.

Ramtilldelning
F ö r år 2019 uppgår respektive styrelse/nämnds ramtilldelning till följande belopp i miljoner kr.
Ramtilldelning, milj kr

Intäkter, mkr
200-rl
• Skatter

150f|

• KS

HStatsb/utj

B BoM

• Bidrag

100

• Taxor/avg

50T1

B Försäljning

224,2
Budgetramarna

Både skatteintäkterna och de generella statsbidraget/utjämningen väntas minska med knappt en miljon
under 2019 j ä m f ö r t med år 2018 enligt S K L : s beräk-

Kommunstyrelse
Bygg- o. miljönämnd

ningar.
Kommunens

Summa

kostnader

fördelas i stora drag enligt

200-

• Personal

Plan 2020

Plan 2021

224,2

224,1

225,0

1,6

1,6

1,6

225,8

225,7

226,6

För år 2019 får kommunstyrelsen en budget på 224,2
mkr. Motsvarande verksamheter hade en budgetram
på 229,4 mkr för år 2018.

• Bidrag
• Förbr mtrl

100

• Bränsle

0

Budget 2019

B Köp av vh

150

50

2019-2021

År 2019 omvandlas barn-och utbildningsnämnden
samt socialnämndens till utskott och uppgår i kommunstyrelsen. Bygg- och miljönämnden förblir en
egen nämnd.

nedan.
250-

för åren

B Avskrivn

B y g g - och miljönämnden har fått en budgetram p å
1,6 mkr.

B Hyror
• Övrigt

Som framgår av diagrammet är personalkostnaderna
den i särklass största kostnadsposten. I posten köp av
verksamhet är interkommunal avgift f ö r gymnasieutbildning och bidraget till friskolan stora poster.
Som lämnade bidrag budgeteras andel i linjetrafik,
försörjningsstöd, bidrag till föreningar och friskola
med mera.
Budgetmässigt beräknas löneökningarna under 2018
uppgå till 3,0 procent per år oberoende av avtalsområde. Kostnaderna för pensionsutbetalningar beräknas
ligga på en högre nivå under de kommande åren.
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Överkalix kommun

Investeringsverksamheten
Större investeringar under 2019 är utbyte av en containerbil inom renhållningen och inköp av en tankbil
till räddningstjänsten.

Planperiodens budgeterade investeringar uppgår till
67,0 mkr, varav 12,8 mkr under år 2019. Likviditeten
beräknas sjunka som en följd av den relativt höga
investeringsnivån.

På IT-området fortsätter bredbandsutbyggnaden.

Investeringsbudget

Nettoinvesteringar, tkr

E n ny brandstation på 30 mkr är budgeterad år 2020
Budget
2019
12,8

Plan
2020
26,4

och 2021.

Plan
2021
27,8

E n total sammanställning avseende planerade investeringar framgår av investeringsbudgeten på följande
sida.

Många önskvärda investeringar har flyttats på framtiden för att inte belasta resultat och likviditet i allt för
hög utsträckning.
Investeringar som prioriteras är de som görs för att
uppfylla lagkrav, de som på silct minskar driftskostnaderna samt investeringar som riktar sig mot utveckling av näringslivet.
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Investeringsbudget
(Tkr) Styrelse/utskott - ändamål
Kommunstyrelsen
Inventarier, kommunkontor
Inventarier, räddn ingst j änsten
Gator och ledningar:
Fabriksvägen
Bagarvägen
Norra Kyrkogatan
Norra Brännagatan
Telegatan
S:a Grelsbyvägen
Backvägen
Storgatan, del Torgen/korsningen
Åtgärder för högvattensäkring

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

75

50
150

50
150

140

80
520

Halljärvs vattenverk
V A Hedensbyn - Gyljenheden
V A Ängesån
Containerbil
Furunäsets miljöcentral, materialhanteringsytor
Utbyte parkmaskin "Wille"

1 600
2 100

Bredband
IT-investeringar

1 200
300

280
800
450
350
210
1 200
390
630
550

180
120
100
300
300

400
3 700

800
3 300

200
1 200
1 200
300

200
1 200

300

300

Brännagården, ny utrymningsväg
Brännagården yttertak Moss/Ljung

10 000

Brandstation, ny
Brandstation, reparation befintlig
Tankbil

20 000

800
4 000
1 000

Strandskolan, ombyggn hemkunskap
Strandskolan, rep yttertak
Prästgården - kompletterade rep
Bränna camping, målning, kök
Badhuset - ventilation/avfuktare mm

600
300
100
1 500
280
150

200

200

200
380

200

12 015

25 870

27 400

100
50
50
50
60
310

100
250
100
50
60
560

100
100
100
50
60
410

500

0

0

500

0

0

12 825

26 430

27 810

Kostverksamhet, maskiner kök
Kost, skolrestaurangen
Strandpromenaden, ytbeläggning/belysning
Förvaltningsbyggnad, tak över entré
Summa allmänna utskottet
B a r n - och utbildningsutskottet
Bibliotek, möbler m m
Åkerskolan, möbler, bänkar
Strandskolan, bänkar, skärmar
IT B U N
Inventarier förskolan
Summa Bu
Sociala utskottet
Inventarier, medicinskåp
Inventarier, Brännagården
Inventarier, Tallviksgården
Summa Soc
Totalt investeringar kommunstyrelsen:
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Balansbudget

Resultatbudget
Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

68,7

68,7

67,0

-293,9

-293,7

-292,9

-10,6

-10,6

-10,6

-235,8

-235,6

-236,5

156,0

158,4

158,8

82,1

79,5

80,0

varav inkomstutjämning

37,2

35,8

37,3

varan strukturbidrag

10,7

(Mkr)

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Materiella anl. tillgångar
Finansiella anl. tillgångar
Förråd
Fordringar
Lilcvida medel

135,7
8,4
0,9
30,0
30,7

162,1
8,4
0,9
31,4
21,1

189,9
8,4
0,9
30,5
-1,5

Summa tillgångar

205,7

224,0

228,2

15,8
99,0
8,4
27,2
55,3

15,8
101,4
8,2
46,5
52,1

15,8
103,8
8,2
46,5
53,9

205,7

224,0

228,2

(Mltr)
Tillgångar

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag/
utjämning

11,1

10,9

varav regleringsbidr/avg

1,4

2,2

2,0

varav kostnadsutj. bidrag

19,6

19,3

18,9

varav bidragför LSS-utj.

5,7

5,6

5.5

varav kommunalfst.avgift

5,7

5,7

5,7

0,3
-0,2

0,3
-0,2

0,3
-0,2

2,4

2,4

2,4

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Skatteintäkter
Två faktorer som är av stor betydelse for intäktsutvecklingen är kommunens invånarantal och utvecklingen av skatteunderlaget för året. Som underlag för
beräkningen av skatteintäkter ligger S K L s prognos
över skatteunderlagets utveckling på riksnivå åren
2019-2021. E n egen beräkning görs vad gäller invånarantalet.
GenereUa

statsbidrag/utjämning

Syftet med systemet för kommunalekonomisk utjämning är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar f ö r alla kommuner.

Eget kapital, avsättningar
ocli skulder

Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Avsättningar pensioner
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital,
avsättningar ocli skulder

Soliditeten
Nyckeltalet mäter finansiell styrka på lång sikt. Soliditeten har förbättrats under de senaste åren men ligger fortfarande under riksgenomsnittet. Även inklusive
pensionsskulden är soliditeten positiv.

Finansieringsbudget
Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Verksamhetens nettokostnad (exkl.avskrivn)

-225,2

-225,0

-225,9

Skatteintäkter och generella statsbidrag/ utjämning

238,1

237,9

238,8

0,1

0,1

0,1

0

1,8

-0,9

13,0

14,8

12,1

-12,8

-26,4

-27,8

0
-1
0

20
-0,7
0

20
0
0

-0,8

7,7

4,3

(Mkr)
Den löpande verksamheten

Finansnetto
Just fbr rörelsekapitalets
förändring
Verlisamhctsnetto

Årets resultat
För år 2019 budgeteras ett resultat på 2,4 mkr. K o m munen strävar efter att höja resultatnivåerna f ö r att
skapa ett större ekonomiskt handlingsutrymme och
för att säkra kommande pensionsutbetalningar och
reinvesteringar. För åren 2020 och 2021 budgeteras
resultat på 2,4 respektive 2,4 mla-.

Investeringar

Investeringar, netto
Finansiering

Nyupptagande av lån
Amortering
Minskning långfr. fordr
Förändring av likvida
medel

Likviditeten försvagas under planperioden. Beroende
på när i tid utbetalningarna infaller kan behov av upplåning uppkomma. Överkalix kommun har en beviljad kredit p å 7,5 mkr vilken i första hand nyttjas när
behovet är tillfälligt.
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KOMMUNSTYERELSEN OCH DESS UTSKOTT
Kommunstyrelsen
F ö r v a l t n i n g s c h e f : A s t r i d Isaksson
N ä m n d e n s ramtilldelning

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

P l a n 2021

Tilldelad ram enligt budgetdirektiv
Ramjustering
Summa kommunstyrelsen

224,0
5,4
229,4

226,0
-1,8
224,2

226,0
-1,9
224,1

226,0
-1,0
225,0

Förändring från föregående år, procent

2,8 %

-2,3 %

-0,0 %

0,4 %

Verksamhetsbeskrivning
Kommunstyrelsens

roll och

uppgifter

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska
förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens
utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsens övergripande ansvar är att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt
över nämnders och bolags verksamhet.
I kommunstyrelsens styrfunktion och uppgiftsslcyldighet ingår bland annat att:
•

•

•

•

•

•

leda och samordna arbetet med utformning av
övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten
övervalca att fullmäktiges fastställda planer och
mål för nämndernas verksamheter efterlevs inom
de ekonomiska ramarna
arbeta med ramarna för åren 2019-2021, det
förutsätter anpassningar i verlcsamheterna och det
kommer att krävas omställningar i strukturer för
att klara det budgeterade resultatet
fördjupa arbetet med utskotten för att nå bättre
budgetfölj samhet och en utveckling i enlighet
med budgetdirektiven
tillse att nämndernas uppföljning av verksamhetens utveckling och ekonomi rapporteras till
fullmälctige
övervaka att de kommunala bolagen bedrivs
utifrån fastställda ändamål, ekonomiska lcrav och
i övrigt uppställda direktiv

Kommunstyrelsens

utskott

Under kommunstyrelsen finns följande politiska
utskott:
•
•
•

Allmänna utskottet
Barn- och utbildningsutskottet
Sociala utskottet

A l l m ä n n a utskottet
Under kommunstyrelsen finns följande vericsamheter:
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Frontkontor
Frontkontoret svarar för kommunens diarieföring,
protokoll för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, kommunens telefonväxel samt kommunens
hemsida. Kontoret ansvarar också för samordning av
kommunal information samt uthyrning av lägenheter i
Satellitboendet.
Ekonomikontor
Ekonomilcontoret svarar för samordning och beredning av kommunens verksamhetsplan och budget,
löpande redovisning, fakturahantering och kravverksamhet samt ekonomisk uppföljning i form av
delårsrapporter och bokslut samt råd och stöd mot
kommunens verksamheter.
Personalkontor
Personalkontoret ger verksamheter, ledning och medarbetare stöd och service inom personal- och organisationsområdet.
IT-kontor
IT-kontoret svarar för drift, underhåll och support av
kommunens datanät, samt sköter upphandling av
datorer och nätverk.
Tekniskt kontor
Tekniska kontorets bemanning består av teknisk chef,
fastighetsingenjör, upphandlare och tre arbetsledare.
Under telcniska kontoret sorterar även lokalvård och
kostproduktion. Under tekniska sorterar kommunens
fastighetsföivaltning, allmänt vatten- och avlopp samt
renhållning. T i l l ansvarsområdena hör oclcså kommunintern verksamhetsservice.
Tekniska kontorets arbetar med upphandling, fastigheter, kost och lokalvård.

Budget och verksamhetsplan 2019-2021

Näringslivskontor
Överkalix kommuns målsättning är att skapa förutsättningar för tillväxt, utveckling och nya arbetstillfällen.
Vår strategi för att uppnå målen: Ge företagen ett bra
bemötande och en jämställd och likvärdig offentlig
service. H a en kunnig och engagerad personal som
hanterar alla ärende professionellt. Vara tillgängliga
för att lämna upplysningar, ge vägledning och råd,
besvara frågor och handlägga ärenden skyndsamt och
hjälpa tillrätta. Samverka med företagen, informera,
göra företagsbesök och erbjuda en väl fungerande
kompetensförsörjning. Uppmuntra nyföretagande.
Stärka näringslivskompetensen hos kommunens chefer, handläggare och politiker med hjälp av utbildningen "Förenkla helt enkelt". Samverka med andra
koimnuner, regionala näringslivs- och offentliga
organisationer, universitet, stiftelser och fonder.

Räddningstjänst
Räddningstjänsten arbetar förebyggande för att minska antalet olyckshändelser i samliället. V i d olyckshändelser svarar räddningstjänsten för verksamhet
som syftar till att hindra och begränsa skador på
niänniskor, egendom och miljö. Arbetet ska planeras
så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar
tid och genomföras på ett effektivt sätt.

Verksamhetsförändringar
Allmänna utskottet kommer under planperioden att
arbeta för att:

Flyktingmottagning
Överkalix kommun får årligen ett fördelningstal på
antalet nyanlända som kommunen ska ta emot. I
dagsläget bor det Icvar ungefär 115 personer som har
kommit via kommunens flyktingmottagning och 36
ungdomar som har kommit som ensamkommande. I
kommunen finns det ett F f V B - h e m och ett stödboende
för ensamkommande ungdomar. Målsättningen är att
de nyanlända ska bli självförsörjande, lära sig
svenska och integreras i samhället.

•

•

•

•
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Fortsätta utveckla arbetet med mål, såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga samt uppföljning
av dessa
utveckla verksamheterna genom effektivare
organisation, utbildning och optimerad teknikanvändning
delta aktivt i samverkan på regional nivå samt
närliggande kommuner för att kostnadseffektivisera och kvalitetssäkra våra verksamheter
ledorden ska vara bemötande, trygghet och nära
ledarskap.

Overkalix kommun

Budget och verksamhetsplan 2019-2021

Barn- och utbildningsutskottet
Skolchef: Britt-Marie Isaksson
Verksamhetsbeskrivning
Barn- och utbildningsutskottets

roll och

uppgifter

Barn- och utbildningsutskottet ( B U ) har det politiska
ansvaret för att nationella och kommunala mål blir
verklighet i kommunens förskolor och skolor. De
övergripande målen för den kommunala utbildningsverksamheten uttrycks i barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål 2015-2018 som också anger hur
kommunen vill gå till väga för att uppnå de nationella
målen. Översyn av målen sker i B U utskottet. I B U : s
sammanträdesplan fiamgår hur uppföljning och utvärdering av verksamheten ska genomföras.
Verksamhet
Det offentliga skolväsendet utgörs av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola
samt kommunal vuxenutbildning där SFI ingår. Det
offentliga skolväsendet styrs av skollag och särskilda
förordningar bland annat i form av nationella läroplaner. Läroplanerna länkar i varandra och genomsyras
av samma syn på kunskap, utveckling och lärande.
Kommunen som skolhuvudman utövar tillsyn samt
följer upp och utvärderar verksamheten i förhållande
till nationella mål och bestämmelser. Kvalitetsarbetet
ska visa i vilken m å n utbildningsmålen uppnåtts.
Analysen av resultatet leder till åtgärder som behöver
vidtas för att målen ska uppnås.
Sverige har skrivit under FN:s konvention om barnens rättigheter. A l l a barn har samma rättigheter och
lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnet har rätt att
uttrycka sin mening i alla frågor som berör barnet.
(Sammandrag av artikel 2 och 12 i FN:s konvention
om barnens rättigheter).
Skolan i Överkalix

kommun

A l l a skolor är belägna i centralorten och det är gångavstånd mellan de olika lokalerna. Under 2018 har tre
lärare uppdraget som förstelärare.
Skolförvaltningen är ansvariga för verksamheten som
utgörs av:
Förskola
I kommunen finns det två förskolor Ängen och Älven, med totalt sju avdelningar. Antalet barn är cirka
110.
Fritidshem
Fritidshemmet är beläget i förskoleklassens lokaler
och där finns ca 45 barn inskrivna.
Grundskola F-9
Åkerhuset och Strandhuset är vår grundskola med
cirka 190 elever.
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Gymnasieskola
På gymnasieskolan studerar ca 12 elever inom språkintroduktion.
Kommunal
vuxenutbildning
Antalet elever på vuxenutbildningen varierar. Idag
studerar ett ökande antal elever heltid medan andra
studerar enstaka kurser via N T I . För närvarande studerar ca 15 elever på SFI. Antalet elever varierar
relativt mycket.
I Överkalix kommun bedrivs även en fristående skola
för ålc F-9.
Elevhälsa
Skolsköterska, kurator samt studie- och yrkesvägledare finns samlade på skolområdet. Våra specialpedagoger och vår speciallärare finns på de olika
skolorna. Elevhälsan ska främst vara förebyggande
och hälsofrämjande.
Skolkontoret
Administrationen för B U : s område finns samlade på
skolområdet. Det är 1,7 tjänster som sköter om all registrering av våra barn/elever samt andra administrativa uppgifter. I samma byggnad finns skolchef samt
förskolechef/rektorer.
Biblioteket
Biblioteket finns beläget i motionshallen och deras
arbete utgår från biblioteks- och kulturplanen. Vårt
bibliotek är också ett skolbibliotek. I biblioteket anordnas olika kulturinslag t.ex. författarbesök, utställningar och teater. Vårt bibliotek är nyrenoverat.
Omvärldsfaktorer
Utbildningssystemet står idag inför stora utmaningar
att höja måluppfyllelsen för våra elever där det finns
många
flerspråkiga
elever. Informationstekniken
integreras fortlöpande i undervisningsformer och
kunskapsområden.
A l l a som arbetar i skolan ska visa respekt för den
enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå
fi-ån ett demokratiskt förhållningssätt.
Kravet på lärarlegitimation ställer stora krav på arbetsgivaren att uppfylla behörighet i alla ämnen.
Sammanlagt bidrar dessa faktorer till allt större förväntningar från omvärlden att kommunen kan erbjuda
tillgång till förskola och skola med hög kvalitet och
kapacitet för förändring och utveckling.

Överkalix kommun

Budget och verksamhetsplan 2019-2021

Skollagens krav att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ställer stora
krav på hela utbildningssystemet.

(Verksamhetsförändringar)
•

•

fortsätta arbetet med att leda digitalisering och
skriva en utvecklingsplan för kommunens skolor

•

utveckla studie och
skolväsendet

yrkesvägledningen

inom

•

fortsätta utvecklingen av elevhälsans
byggande och hälsofrämjande arbete

före-

•

förbättra arbetsmiljön för barn, elever samt personal

framtiden

from höstterminen 2018 är förskoleklassen en
obligatorisk verksamhet inom grundskolan. A r betet ska leda till en röd tråd mellan förskoleklass
och skola.

•

vidareutveckla språk och kunskapsutvecklande
arbetssätt ( S K U A )

Specialpedagogiska insatser i förskolan
stärka deras undervisningsmetoder

•

fortsätta
med
utvecklingsarbetet
pedagogik för lärande

utveckla vår kulturskola

•

fortsätta med implementering av det systematiska
kvalitetsarbetet ( S K A )

special-
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resursfördelningsmodell arbetas fram samt riktlinjer för tilläggsbelopp
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Socialutskottet
Socialchef: Ted Sandin
Verksamhetsbeskrivning
Sociala utskottets roll och uppgifter
Sociala utskottet har det politiska ansvaret f ö r att
utarbeta beslutsunderlag till kommunstyrelsen i
frågor som rör vård- och omsorg. Utskottet har ett
särskilt ansvar f ö r att stödja utsatta individer och
familjer som har behov av kompletterande samhällsinsatser. Sociala utskottet verksamhet är tämligen detaljreglerad med avseende på kommunens
skyldigheter och den enskildes rättigheter.

Daglig
verksamhet
Prisma - dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning
Personlig
assistans
Cirka 36 personal är fördelade på sex enheter inom
personlig assistans.
Bostad med särskild service (LSS)
Renstigen, Gruppbostad enligt L S S med sex platser
för personer med funlctionsnedsättning. Älvgatan,
Gruppbostad med sju lägenlieter för personer med
funlctionsnedsättning.

Sociala utskottets verksamheter erbjuder en m å n g fald av insatser f ö r olika grupper och deras behov.
Verksamheterna drivs effektivt och har ett flexibelt
förhållningssätt utifrån brukarnas behov. F ö r verksamheten står alltid individens behov i centrum.
Individens medverkan i beslutsprocessen är avgörande f ö r att rätt insatser ska erbjudas.
Omvärlds-

och

Boendestöd
Prismas personalgrupp verkställer idag boendestöd.
Behovet av boendestöd tenderar att öka framöver.
Målgruppen är vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa. Samarbete
med landstingets öppenvårdspsykiatri är etablerad.
Boendestödet kännetecknas av pedagogiska, sociala
och utåtriktade aktiviteter, där den enskilde är verkligt delaktig i stödets alla moment.

behovsanalys

Genom förändring av lagstiftning och domstolspraxis ändras ständigt förutsättningarna f ö r såväl
äldre- och handikappomsorgen som individ- och
familjeomsorgen. Förändringen innebär i allmänhet
att kommunens ansvar och åtagande vidgas. Behovet av nya resurser växer stadigt.
E n stor framtida utmaning är utvecklingen av stöd i
det ordinära boendet för en åldrande befolkning och
en planering som tar hänsyn till äldre människors
behov och efterfrågan av hög tillgänglighet och
trygghet.

Hemtjänst
Hemtjänsten består av seivice och omvårdnad samt
enklare sjukvård som utförs i det enskilda hemmet
av vård- och omsorgspersonal. Idag utgår hela
Överlcalix hemtjänstpersonal ifrån gemensam lokal
och servar hela kommunen.
Medicinska
teamet
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast, vars ansvarsområde omfattar öppen hälso- och sjulcvård i
hemmet och i kommunens särskilda boenden, på
grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet
inom L S S .

Verksamhet
Individ- och
familjeomsorg
Individ- och familjeomsorgen har till uppgift att
arbeta med tidiga och förebyggande insatser och att
utreda, stödja samt skydda enskilda och grupper
som befinner sig i utsatta sociala situationer och
som inte kan få hjälp på amiat sätt.
Äldre- och
handikappomsorg
Sociala utskottet ansvarar för särskilda boenden f ö r
äldre samt gruppbostäder för personer med funktionsnedsättningar med dygnetruntomsorg. Det fmns
möjlighet att ansöka om hemtjänstinsatser f ö r äldre
och för personer med funktionsnedsättning i det
egna hemmet samt personlig assistans för personer
med funktionsnedsättning. F ö r att garantera sjuk
vårdskvalitén i våra boendeformer fmns en särskild
sjuksköterska med medicinskt ledningsansvar.
Bostad med särskild service (SoL)
Tallviksgården
Brännagården
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Hälso- och sjukvårdsarbetet är en integrerad del i
socialtjänsten och styrs av såväl hälso- och sjukvårdslagen som socialtjänstlagens intentioner.
Verksamhetsförändringar
Inom verksamhetsområde Social o Omsorg kommer arbetet vara inriktat på att kontinuerligt utveckla ledarskapet, medarbetarskapet, lagarbetet
och arbetsformerna.
I det ekonomiska läget som råder inför 2019 kommer kraftsamlingen att vara inriktat på omstruktureringar och vardagsrationaliseringar. Det kommer i
sin tur att ställa högre krav på flexibilitet och förändringsvilja hos samtliga medarbetare.

Överkalix kommun

Budget och verksamhetsplan 2019-2021

Viktiga områden kommer också att vara utveckling
av kvalitet, service och bemötandet och i syfte att
stärka vår förmåga till att i högre grad kunna möta
medborgarnas behov.
Kompetensförsörjning är ytterligare ett område som
kommer att prioriteras. Sjuksköterskor och undersköterskor är idag eftertraktade yrkesgrupper både
inom regionen och inom kommunerna i länet. Därför behöver v i verka för en utveckling av arbetsmiljö och anställningsvillkor som ska bidra till en
ökad attraktivitet.
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Bygg- och miljönämnden
Nämndens ramtilldelning

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

2,2
-0,2
2,0

1,8
-0,2
1,6

1,8
-0,2
1,6

1,8
-0,2
1,6

Tilldelad ram enligt budgetdirektiv
Ramjustering
Summa bygg- och miljönämnden

Verksamhetsplan
Övergripande

Verksamhetsbeskrivning

mål

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd
med tillsyn inom byggnads- och miljöområdena.
För att verkställa nämndens beslut samt utföra det
praktiska myndighetsarbetet finns två miljö- och
hälsoskyddsinspektörer. Dessutom finns en byggnadsinspektör och en nämndsekreterare/ handläggare inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde.

Bygg- och miljönämnden ska verka för att öka
miljömedvetenheten hos den enskilde kommunmedborgaren och åstadkomma attityd- och beteendeförändringar. Nämnden ska initiera och vara pådrivande i processen för omställning av det lokala
samhället i hållbar riktning.
Bygg- och miljönämnden ska verka för en god livsmiljö samt verka för en god byggnadskultur. Vidare
ska nämnden följa den allmänna utvecklingen i
kommunen och dess närmaste omgivning samt ta
de initiativ som behövs i frågor om planläggning,
byggande och fastighetsbildning.

Arbetet består i prövning och tillsyn av de verksamheter som faller under nämndens område. Genom
inspektioner och provtagningar kontrolleras att
verksamheter följer de regler och villkor som gäller.

Centrumvy
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FÖRSLAG TILL BESLUT
Den verksamhetsplan och budget 2019, plan 2 0 2 0 - 2021, som nu läggs fram till
kommunfullmäktige för beslut, är resultatet av en budgetprocess som bedrivits med
ambitionen att klara kommunallagens balanskrav.
Med behov av verksamhetsutökningar inom vissa områden och en försvagad intäktsutveckling når v i inte upp till önskvärda resultatnivåer.
Det är dock mycket angeläget att framöver noga väga kraven på utökat verksamhetsutrymme mot de samlade inkomsterna och verka för en välskött och stark ekonomi. E n stark ekonomi ger goda förutsättningar att tillgodose medborgarnas behov
och krav på kommunal service i framtiden.
Kommunstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget 2019, plan 2020-2021
för Överkalix konimun överlämnas till kommunfullmäktige som föreslås besluta att:

•

fastställa investeringsbudget, resultatbudget, balansbudget samt finansierings-budget för år 2019, plan
år 2 0 2 0 - 2 0 2 1
plan för 2020 - 2021 ska utgöra underlag för kommande års budgetberedning

•

budgetsiffrorna utgår från en oförändrad skattesats på 22,80 kr
fastställa budgetramar för styrelse och nämnd för år 2019, plan år 2020-2021
plan för 2020 - 2021 ska utgöra underlag för kommande års budgetberedning
fastställa anslagsbindning på nämndsnivå och att styrelse/nämnd medges rätt att omdisponera medel
inom ramen per nämnd
delegera till kommunstyrelsen att omfördela medel inom beslutad investerings-ram
kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år
2019, med totalt 13,0 mkr
kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2019

Bilaga

1

Resultatindikatorer
Fullmäktiges resultatindikatorer
Målområde 1 - En positiv befolkningsutveckling ska skapas genom prioriteringar på områdena samhällsservice och infrastruktur
Mål 2 0 1 9

Resultat
2017

A n d e l (%) a v m e d b o r g a r n a s o m inom e n arbetsdag
får s v a r på e n enkel fråga via e-post.

85%

85 % *

Hur stor a n d e l a v d e s o m erbjudits plats inom förs k o l e v e r k s a m h e t e n har fått plats på önskat p l a c e ringsdatum?

75%

40 %

64%

År

A n d e l behöriga elever till något nationellt program
på gymnasiet. Redovisas könsuppdelat fr.o. m 2018.

100%

89%

87,9 %

Är

A n d e l brukare s o m är g a n s k a / m y c k e t nöjda m e d sitt
särskilda b o e n d e

85%

68 %

83%

År

A n d e l brukare s o m är g a n s k a / m y c k e t nöjda m e d sin
hemtjänst

90 %

88%

94 %

Är

Indikator

*2017 efterfrågades den andel som fatt svar inom två dagar.

Resultat
2016

Följs
upp
År

Målområde 2 - Överkalix ska vara ett jämställt, tiyggt och inkluderande samhälle där invånarna ska kunna vara med och påverka
Mål 2 0 1 9

Resultat
2017

Resultat
2016

Följs
upp

Redovisning
till K S

Godkänd

Godkänd

Ar

Hur m å n g a olika personer besöker en äldre
person m e d hemtjänst under e n 1 4 - d a g a r s p e riod? Redovisas könsuppdelat fr.o. m 2018.

Inte fler än 12
personal

16 personal

14 personal

Ar

Medborgardialog - andel nöjda m e d s a m m a n fattningen a v dialogen Nytt mått

75%

-

-

År

Brukarbedömning särskilt b o e n d e äldreo m s o r g - besväras ofta a v ensamhet, andel
(%) Nytt mått

5%

25%

19%

År

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg trygghet, andel (%) Nytt mått

90%

78%

88 %

Är

1,0

-

-

Ar

Indikator

Uppföljning a v Medborgarlöften

Elever i åk 3 s o m deltagit i alla delprov s o m
klarat alla delprov för ämnesprovet i s v e n s k a
och s v e n s k a s o m andraspråk, lägeskommun,
könskvot

Målområde 3 - V i ska vara en attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning
Följs
upp

Resultat
2017

Resultat
2016

A n a l y s från
uppnått resultat

-

-

Ledarskap

A n a l y s från
uppnått resultat

-

-

Är

Styrning

A n a l y s från
uppnått resultat

-

-

Ar

Total

A n a l y s från
uppnått resultat

-

-

År

Indikator

Mål 2 0 1 8

HME index

Motivation

Ar

Budgetdokumentet är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige över de kommande årens målsättningar och ekonomi. Informationen har utformats for att underlätta styrning
och uppföljning. Budgeten fastställs av kommunfullmäktige.
Budgetdokumentet sammanställs, redigeras och produceras av Överkalix kommuns ekonomikontor i samarbete med övriga förvaltningar.

Överkalix komniun
Storgatan 17
956 81 Överkalix
tel 0926-740 00 Fax 0926-779 20
E-post: kommun@overkalix.se

Revisorerna i Överkalix Kommun

Budget för verksamhetsåret 2019

Inkomster

Utgifter

Anslag 2 0 1 9

730.000.00

10 x månadsmöten

55.000.00

5 x extra m ö t e n (dubbla revisorsgr.)

25.000.00

Kostnadsersättningar
Sociala avgifter
Pensionskostnader

730.000.00

200.00

Utbildningar

90.000.00

Material S K L s tidning

12.000.00

Transporter

Summa:

8.000.00
25.000.00

7.000.00

PwC-avtal

280.000.00

Djupgranskningar (2 st)

120.000.00

Övrigt - litteratur m.m.

10.000.00

Summa:

730.000.00

Överkalix Kommun
Budgetberedningen
956 31 Överkalix

Budget för 2019 - Revisorerna i Överkalix Kommun
Vi revisorer i Överkalix K o m m u n har gått igenom och beräknat att vårt behov av medel uppgår till
730.000;- Skr f ö r verksamhetsåret 2019, detta f ö r att kunna bedriva en god revision enligt gängse
regler.
Vi har tagit hänsyn i vårt äskande att vi k o m m e r vara dubbla revisorsgrupper fram till april månad
2019, en utbildning av de nya revisorerna. Därutöver har vi inte tagit hänsyn i budgeten f ö r 2019 ett
ev. fortsatt arbete av Forensics.
Vi revisorer e m o t s e r att budgetberedningen tillskjuter de medel s o m revisionen äskar,

Lansjärv d e n 20 november 2018

Tord Henriksson, o r d f ö r a n d e / e u
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