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Kf§2

3

Information

Kommunfullmäktige beslutar
-

Godkänna informationen

Bakgrund
Delgivningar bilagal.

""xt
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Kf§2

4

Motioner

Kommunfullmäktige beslutar
-

Uppta motionen till beredning

Bakgrund
Till dagens sammanträde har följande motion inkommit:
-

Ethel Landström (sd), Roland Andersson (sd) -"Lillbergets Stenåldersby",
Dnr 289-2019

Beslutsunderlag
1. Motion 2019-03-23, se Dnr 289-2019

Prnt.okollsitt.drap till:
-Roland Andersson (sd)
-Kommunkansliet
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Kf § 25
Medborgarförslag

Inga medborgarförslag har inkommit till dagens sammanträde.
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Sammanträdesdatum
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Interpellationer

Inga interpellationer har inkommit till dagens sammanträde.

\
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Kf§27
Revisorerna har ordet

Ingen information från revisorerna.
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Kf§ 8

Dnr 254-2019

2

Reglemente krisledningsnämnden

Kommunfullmäktige beslutar
- Att anta Reglemente för lcrisledningsnämnden i Överkalix Kommun för
mandatperioden 2019-2022 och dess ändringar samt tillagg.
S ^ h e ä a m o r d n a r e har reviderat reglementet samt uppdaterat hänvisningar
till lagtext.
I kommuner (> kap. § Lag oo6: 4) ^
^ ^ T ^ T Z ^ L
för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser ifredstid.Fullmäktige
sta anta reglemente om nämndernas verksamhet och arbetsformer, (6 kap. 44 §
kommunallag).
a

2

54

Säkerhetssamordnarenföreslår
att kommunstyrelsens
föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

arbetsutskott
besluta

- Att anta Reglemente för krisledningsnämnden i Överkalix Kommun för
mandatperioden 2019-2022 och dess ändringar samt tillagg.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Att anta Reglemente för lcrisledningsnämnden i Överkalix Kommun för
mandatperioden 2019-2022 och dess ändringar samt tillagg.

Beslutsunderlag
1. Säkerhetssamordnare slcrivelse, 2019-02-18 ,se Dnr 254-2019
2. Allmänna utskottets protokoll 2019-02-26 § 32
3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 42
Prntokollsntrlrag till:
-Angelica Nilsson, säkerhetssamordnare
-Kommunkansliet
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Kf§

Dnr 235-2019

3 9

Styrdokument för krisberedskapsarbetet i Överkalix kommun

Kommunfullmäktige beslutar
-

Att anta Styrdokument för Icrisberedskap i Överkalix Kommun för
mandatperioden 2019-2022

S t o h e ä a m o r d n a r e har tagit fram styrdolcumentet utifrån LEH: Lag 2006:544
fredstid och höjd beredskap samt utifrån Överenskommelse (SKL 18/03101) om
c

T

n

—

^

uppgifter kommunerna har enligt lagen (2006:544) om kommuners och
Ä g s åtgärder inför och vid extraordinära händelser 1fredstidochh d
beredskap (hädanefter förkortad LEH). Enligt överenskommelsen ska ett
styrdolcument för kommunens arbete med Icrisberedskap tas fram och
feSs
av kommunfullmäktige. Styrdolcumentet tar bland annat upp den
Ä ^ u c e s a e n för arbetet med kommunens risk och sårbarhetsana ys
Tmmunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar och vtlka
planer som ska tas fram eller uppdateras under mandatperioden.
01

^ h f ^ ^ r e n föreslår att allmänna utskottet föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
- att anta Styrdokument för Icrisberedskap i Överkalix Kommun för
mandatperioden 2019-2022.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Att anta Styrdolcument för Icrisberedskap i Överkalix Kommun for
mandatperioden 2019-2022
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2019-03-09, se Dnr 235-2019
2. Allmänna utskottets protokoll 2019-03-18 § 51
3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 43
Protokollsiitdrag till:
-Angelica Nilsson, säkerhetssamordnare
-Kommunkansliet
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Kf§ o

Dnr 112-2019

3

Taxor för delar av räddningstjänstens verksamhet

Kommunfullmäktige beslutar
Fastställa förslaget till likalydande taxebestämmelser enligt lag om skydd mot
olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor
Taxorna träder i Icraft 1 maj 2019
Taxorna beslutas indexregleras årligen med SKLs prisindex för kommunal
verksamhet (PKV)

LtSga^ räddningschefer i Norrbotten föreslår en enhetlig taxa, lika över
hela länet Förslaget syftar också till att öka taxans kostnadstacknmgsgrad.

Inom ramen för Norrbottens räddningstjänsters länssamverkan har en översyn
av taxesystemet genomförts under 2017. Det har konstaterats att nuvarande
taxesystem är svåröverskådligt, schabloniserar kostnader i for stor grad och
framförallt är verksamheten för tillsyn och tillstånd starkt underfmansierad.
Endast ca 10-11 % av kostnaderna för verksamheten täcks 1 nuläget av
taxeintäkterna.
Ett länsgemensamt förslag på nya taxebestämmelser har framarbetats med stöd
av en vägledning från SKL. Från denna modell har timkostnad framraknat for
vlrfeamheten inklusive omfattande overheadkostnad. Timkostnaden baseras
S n X a r v ä g d kostnadsdata från Gällivare, Kalix och Luleås kommuner och
summerar till 1057 kr/h. Taxan föreslås indexregleras årligen.
Ekonomiska konselcvenser
De nya taxorna kommer med största sannolikhet att innebära en högre
taxefinansiering av verksamheterna. Då taxeförslaget innebar en helt annan
S L i n g och indelning av verksamheter är det svårt att1 nuläget beräkna
e * ^ ^ ^ s ö l ^ J . Detta bör dock tas hänsyn till i budgetprocessen for
år 2020 och framåt, när effekterna kan matas.
g

Beslutsunderlag
Taxebestämmelser,
Taxetabeller enligt LSO och LBE i Norrbotten,
Tjänsteslmvelse från räddningscheferna,

Justerares signatur
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Gällande taxa för tillsyn enligt LSO och LBE
Förslag till beslut
Att kommunfullmäktige beslutar att:
.

Fastställa förslaget till likalydande t a x e b — e l s e r enligt lag om skydd mot
olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor,

verksamhet (PKV)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
_ Fastställa förslaget till likalydande taxebestämmelser enligt lag om slcydd mot
olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor
-

Taxorna träder i Icraft 1 maj 2019

-

Taxorna beslutas indexregleras ärligen med SKLs prisindex för kommunal
verksamhet (PKV)

Beslutsunderlag
1 Slcrivelse, 2019-02-04, se Dnr 112-2019
a Allmänna utskottets protokoll 2019-02-26 &
3 Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 &45
3

Protokollsutdrag till:
-Bernt Holmström, räddningstjänsten
-Kommunkansliet
-Ekonomikontoret
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Dnr 114-2019

Kf§3i

Äskande av medel till driftsbudget BMN

Kommunfullmäktige beslutar

^ ^ Ä L a ^

det lagstadgade kravet inom sm

verksamhet
- Bifalla rooooo ta till bygg- och miljönämnden för arbete med framtagande av
kommunens översiktsplan.
Bakgrund
» 1 om meuei
d e l på 100000 kr för att
Bygg-och mil önämnden 2019-02-06, § 1 askar
kunna genomföra det lagstadgade Icravet inom sm verksamhet.
8

m

m e

P

Gällande kostnader och ansvar begär bygg- och miljönämnden att ansvaret
överförs till kommunstyrelsen. Om ej äskas ytterligare 100000 ler till arbete
med kommunens översiktsplan.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå bygg och miljönämndens 2019-02-06 § 1 begäran om medel på
- Avslå bygg ocn
j
miljönämnden att omfördela medel mom

^bS£S£

Ä e n o m J a det lagstadgade Icravet inom sin

verksamhet
- Bifalla roooootatill bygg- och miljönämnden för arbete med framtagande av
kommunens översiktsplan.
Beslutsunderlag
1 Bygg- och miljönämndens protokoll 2019-02-06 &1
2 Allmänna utskottets protokoll 2019-02-26 § 36
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 6
3
4

Prntnkollsntdrag till:
-Bygg- & miljönämnden
-Ekonomikontoret
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Kf§32

Dnr 103-2019

Förslag till ändring i delegationsordningen avseende fastighetsaffärer

Kommunfullmäktige beslutar
- Delegera beslut om fastighetsköp och fastighetsförsäljning till
kommunstyrelsen.
Köpekontrakt och köpebrev ska undertecknas av kommunstyrelsens
förening
- Försäljning samt köp av fastighet av principiell beskaffenhet enligt
kommunallagen skall beslutas av kommunfullmäktige 5 kap 1 §
vialsTghetsköp och fastighetsförsäljning kan tiden för f ™ ^
^ ^
I-rrnpXnske möjligheten att genomföra affären, avsevart förlängas genom atl
S
Ä
Ä
a
s
av kommunfullmäktige som endast sammanträder
Ä ^ e *
* • Ärendegången skulle kraftigt förkortas om beslut om
fastighetsköp och fastighetsförsäljning skulle kunna tas av
kommunstyrelsen.
1

Tekniska avdelningen föreslår därför kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige besluta att
,
. delegera beslut om fastighetsköp och fastighetsforsahnmg till
.

k ö X n Ä
Z^eM^Jstyrelsens

•
vice ordförande och kommunchef tva 1

förening.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Delegera beslut om fastighetsköp och fastighetsförsäljning till
kommunstyrelsen.
Köpekontrakt och köpebrev ska undertecknas av kommunstyrelsens
" Ä
kommunstyrelsens vice ordförande och kommunchef tva 1
förening
- Försäljning samt köp av fastighet av principiell beskaffenhet enligt
kommunallagen skall beslutas av kommunfullmatage kap r §
5

Justerares signatur
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Beslutsunderlag
1 skrivelse, 2019-02-05, se Dnr 103-2019
2. Allmänna utskottets protokoll 2019-02-26 § 35
3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 47

PrntokollsiitriVatr till:
-Per Larsson, fastighetschef
-Kommunkansliet

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

KOMMUN

2019-04-29

15

Kommunfullmäktige

Dnr 62-2019

Kf§33

Förslag till taxor och avgifter fritidsanläggningar
Kommunfullmäktige beslutar

beslut.
M a g till taxor förfritidsanläggningar,se Dnr 6 w « 9 .
Kommunstyrelsen

zoiy»™

§ V beslutade:

yttrande.
.yttrande frän föreningar till Per Larsson fastighetsehef skall inlämnas senast r
3

mars 2019

-SSSSaMSSSSÄS»
2019
-Ärendet rubriceras äter till Kommunstyrelsens sammanträde n april » 9
»Svar pä K * * W
^
Ä
Ä
Begäran om yttrande pa ^ 8 . ™ . ^ °™ °
h a

s v a r

„ int

tak

mm

*
"
frän Föreningen

utredningens förslag på taxa ar for * ^ £ ^ J ^
yring för föreningen
överkalix IF säger att utrednmgens ^
^ ^
^
inte heller att en
på o ooo kr med den aktivitetsmangd de har i dagslager
avgift skulle gynna Överkalixborna
östaderna för elljusspåret.
e

D

15

Ä

s

T

S

^

byaförening önskar fö. ha kvar elljusspåret.

Justerares signatur
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X

Kommunfullmäktige

Svartbyns intresseförening anser att de inte skulle kunna överta kostaderna_för
e^sspåret, och skriver att spåret nyttjasflitigtav såväl bybor som boende 1 andra
SoSaldemolcraterna lämnar i sitt yttrande förslag å vilka åtgärder de anser lämpliga
P

S t r a v d e l n i n g e n anser att åtminstone kommuninvånare som är vuxna, över 18 år,
^ S ^ Ä n n n e r från annan kommun bör kunna betala för srtt nyt.ande av
S Ä g n i n g a r n a . Härvid kan t.ex. kommunens »swtsh-nummer och
annan verlLmhet är den är avsedd för kan avgiftbeläggas, exempelvis hundutställning.
S S S n g » förslår därför att följande avgifter/taxor samt åtgärder beslutas
på kommunens fritidsanläggningar:

Lmhem^^^

kr/dag, oo kr/år
Vuxna från och med 20 ar:
f *
I äeer/träningserupp förening utanför kommunen:
1000 ler/dag
^ ^ S i l / a v d e l n i n g e n föreslår även följande åtgärder pä Lappbergets
2 G
2 0 1 U / U

4

skidanläggning:
att basturna stängs.
^.i^,,^
att belysningen begränsas i tid till 7-10,14-22 nar mörkret kräver.
TJlljnccpärPn i r y1jen och Svartbyn:
Tekniska ^ « ^ S * W * P
* P
" i Ort»
Förött kommunen ska bekosta el-abonnemangen ska förenmgama byta ml ledljuskällor i elljusspårens armaturer.
T

ä

s s

ä r e

a

Rrän^pärdpn pymmet:

Gymmet på Brännagården stängs.
Ishallen:
Träningsgrupp vuxna från och med 20 år:
2 000 kr/ar
, Läger/träningsgrupp förening utanför kommunen:
1000 kr/dag
, Annan användning företag
1000 ler/dag
. Tidigareläggningstartavishallen
„i„4.
» Senareläggning sasongsavslut
Mnrinnshallen:

Träningsgrupp vuxna från och med 20 år:
e Läger/träningsgrupp förening utanför kommunen:
.. , . c- +. „
e Annan användning foretag
Badhusets gymnastiksal:
Träningsgrupp vuxna från och med 20 år:
Läger/träningsgrupp förening utanför kommunen:
Annan användning företag
, , , ,
Maxpuls lokal
T^h" -, bassängen och bastu:
5

gp1

Justerares signatur

10 000 kr/vecka
^
^ serieavslut/sportlov)
. ,.

2 000 Kr/ar
1000 kr dag
1000 kr/dag
2 000 (r ar
1000 ler/dag
1 0 0 0

a

12 000 kr/ar
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Vuxna over 20 ar:
Träningsgrupp vuxna från och med 20 ar:
Familjebad lördagar 1/11-31/3
Vuxen tillsammans med barn under öppet bad
J

20 kr/dag, 400 kr/år
, .„
2 000 la/a
^ 1
Ingen avgift
n g 6 n

Idrottsplan

Läger/träningsgrupp förening utanför kommunen:
Annan användning företag

1000 ler dag

Informationsmaterial såsom slcyltar med uppgifter om avgifter, swishnummer etc. måste

fysiska åtgärderna verkställs så snart som möjligt.
Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsen ordförande, Ledamot Matz Flink (m)
punkt elljusspär Svartbyn Gyljen p.ockas bort helt
fram Sl ätt det är säkerställt att finansiering av belysningen kan genomforas for
byarna med projektmedel genom Leader polans.
Efter avslutad överläggning finner Maria Listerman^Nilsson (s)
kommunfullmäktiges ordförande att det fmns tva forslag till besluta om.
^ a™P Takobssons (s) yrkande på bifall till beredningens förslag i sin helhet
helhet förutom att punkt "elljusspår Svartbyn Gyljen p ockas bort helt fram
m att dettr säkerställt att finansiering av belysningen kan genomforas for
byarna med projektmedel genom Leader polaris
Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på förslagen och finner att

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-Anta taxor och avgifter enligt förslag för fritidsanläggningar
- Att föreslagna taxor börjar gälla från 190701, samt att de fysiska åtgärderna
verkställs så snart som möjligt.
Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsen ordförande, Ledamot Matz Flink (m)
yrkar bifall till beredningens förslag.

\ X T
A.
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Ledamot Sarah Karlsson (c) yrkar bifall till beredningens förslag med den
förändringen avseende att punkt elljusspår Svartbyn Gyljen plockas bort helt
fram till att det är säkerställt att finansiering av belysningen kan genomforas for
byarna med projektmedel genom Leader polaris.
Efter avslutad överläggning finner Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens
ordförande att det finns två förslag till besluta om:
1) Anne Jakobssons (s) yrkande på bifall till beredningens förslag i sin helhet
2) Ledamot Sarah Karlssons (c) yrkande på bifall till beredningens förslag i sin
helhet förutom att punkt "elljusspår Svartbyn Gyljen" plockas bort helt fram
till att det är säkerställt att finansiering av belysningen kan genomföras for
byarna med projektmedel genom Leader polaris
Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på förslagen och finner att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
beredningens förslag i sin helhet
Beslutsunderlag
1. Taxor och avgifter fritidsanl. 2019-01-21, se Dnr 62-2019
2. Allmänna utskottets protokoll 2019-01-21 § 28
3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11 § 25
4. Yttrande telaiiska avdelningen, 2019-04-08, se Dnr 62-2019
5. Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 8
4

Protokollsutdrapr till:
-Per Larsson, fastighetschef
-Kommunstyrelsen

\

-t^- —^
1

v
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Kf§34
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. Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-22 § 30
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-08-17 § 85
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-10-19 § 109
5. Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-16 § 128
6. Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-30 § 64
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-03-21 § 25
8. Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-04 § 17
9. Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-25 § 15
10. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-17 § 100
11. Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-07 § 89
12. Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-28 § 65
13. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-20 § 33
14. Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-03 § 24
15. Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-24 § 20
16. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-16 § 120
17. Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-13 § 87
18. Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27 § 88
19. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-19 § 53
20. Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09 § 35
21. Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23 § 22
22. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-22 § 132
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23. Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12 § 129
24. Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26 § 76
25. Allmänna utskottets protokoll 2019-03-18 § 44
26. Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 51
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
11. Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26 § 76
12. Allmänna utskottets protokoll 2019-03-18 § 44
13. Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 51
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. Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27 § 88
6. Bygg- och miljönämndens protokoll 2018-02-08 § 3
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-19 § 53
8. Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09 § 35
9. Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23 § 22
10. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-22 § 132
11. Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12 § 129
12. Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26 § 76
13. Allmänna utskottets protokoll 2019-03-18 § 44
14. Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 51
Prntokollsutdrap till:
-Motionsställare
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Dnr 250-2019

Arbetsordning kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
-

Anta arbetsordning för kommunfullmäktige i enlighet med reviderade
förändringar i dokument

Bakgrund
Mot bakgrund av Kommunfullmäktige 2019-02-25 § 19 beslut Utreda
möjligheten att lämna medborgarinitiativ istället för medborgarförslag , behovs
revidering av arbetsordning kommunfullmälctige.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Anta arbetsordning för kommunfullmäktige i enlighet med reviderade
förändringar i dokument

Beslutsunderlag
1. Slcrivelse 2019-02-27, se Dnr 250-2019
2. Allmänna utskottets protokoll 2019-03-18 § 45
3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 52

Protokollsiitdrap till:
-Kommunkansliet
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Dnr 194-2019

RKM-erbjudande om ungdomskortet 6-19 år

Kommunfullmäktige beslutar
-

Att med detta beslut upphäva eventuella tidigare beslut i samma ärende

-

Att Överkalix kommun accepterar erbjudandet per 2019-02-26 från
Regionala kollektivtrafikmyndigheten/Länstrafiken i Norrbotten AB
angående ungdomskortet 6-19

-

Att starttidpunkt sker 2020-01-01 eller tidpunkt som överenskommes mellan
den ensldlda kommunen och myndigheten

Bakgrund
Detta erbjudande ersätter det tidigare utsldckade erbjudandet i samma ärende
per 2018-03-20. Innehållet är i stort oförändrat men finansieringen har justerats
och för vissa kommuner har kostnaden förändrats. Ingen kommun har med
hänsyn taget till indexförändringar fått högre kostnader än tidigare erbjudande.
Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafilcmyndighet erbjuder
kommunerna i Norrbotten ett ungdomskort för kollektivtrafik i länet som även
ersätter de befintliga skolkorten. Ungdomskortet benämns 6-19 kortet.
Administration och hantering sköts av dotterbolaget Länstrafiken i Norrbotten
AB.
Beskrivning
I bilagd skrivelse beslcrivs erbjudandet från Kommunalförbundet Norrbottens
läns kollektivtrafilcmyndighet till kommunerna i Norrbottens län att ge alla
folkbolcförda barn- och ungdomar i länet möjlighet att hela året resa fritt inom
hela länet med kollektivtrafiken. Erbjudandet gäller på alla Länstrafikens linjer,
all tätortstrafik samt tågtrafik inom länet. Finansieringen görs till största delen
med de medel som tidigare använts för kommunernas
skolkort.
Förslag till beslut:

.. Att med detta beslut upphäva eventuella tidigare beslut i samma ärende.
...Att Överkalix kommun accepterar erbjudandet per 2019-02-26 från Regionala
kollektivtrafikmyndigheten/Länstrafiken i Norrbotten AB angående
ungdomskortet 6-19.
...Att starttidpunkt sker 2020-01-01 eller tidpunkt som överenskommes mellan
den enskilda kommunen och myndigheten.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Att med detta beslut upphäva eventuella tidigare beslut i samma ärende

-

Att Överkalix kommun accepterar erbjudandet per 2019-02-26 från
Regionala kollektivtrafilonyndigheten/Länstrafiken i Norrbotten AB
angående ungdomskortet 6-19

-

Att starttidpunkt sker 2020-01-01 eller tidpunkt som överenskommes mellan
den enskilda kommunen och myndigheten

Beslutsunderlag
1. RKM slcrivelse, 2019-02-27, se Dnr 194-2019
2. Allmänna utskottets protokoll 2019-03-18 § 47
3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-04 -15 § 53

Prntnknllsutdragtill:
-Regionala kollelctivtrafikmyndigheten/Länstrafiken i Norrbotten AB
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Dnr 224-2019

Skrivelse angående byggnation av kärnkraftverk på
Hanhikivi i Pyhäjoki intill Bottenviken

Kommunfullmäktige beslutar
-

Ställa sig bakom skrivelsen angående byggnation av kärnkraftverk på
Hanhildvi i Pyhäjoki intill Bottenviken

Ledamot Kristina Olofsson (v) reserverar sig mot beslutet
Bakgrund
Nätverket "Kärnlcraftsfritt Bottenviken" har lämnat in en slcrivelse till
Överkalix kommun:
"Vi, de organisationer och personer som har undertecknat
denna appell, har med stor oro följt planerna på att bygga ett
nytt kärnlcraftverk på Hanhildvi i Pyhäjoki intill Bottenviken.
Vi anser att ett kärnkraftverk vid Bottenviken berör hela
regionens framtid, både Finlands och Sveriges.
Vi motsätter oss med det bestämdaste planerna på ett kärnlcraftverk
på udden Hanhikivi i Pyhäjold intill Bottenviken.
Vi vädjar till Finland att satsa på förnybar energi och energieffektivisering
istället för på dyr, riskfylld och föråldrad kärnkraft.
Vi vädjar till Finlands regering att inte ge företaget Fennovoima
tillstånd att bygga den ryska reaktorn Hanhikivi 1."
"Till kommuner, organisationer, föreningar, politiker:
Vi ber om er hjälp att stoppa byggandet av ett nytt kärnlcraftverk på finska
sidan Bottenviken genom att underteclcna detta upprop riktat till Finlands
president, regering och riksdag."
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Enhälligt ställa sig bakom slcrivelsen angående byggnation av kärnlcraftverk
på Hanhikivi i Pyhäjold intill Bottenvilcen

Beslutsunderlag
1. Slcrivelse, 2019-03-08, se Dnr 224-2019
2. Allmänna utskottets protokoll 2019-03-18 § 50
3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 55
Protokollsutdrag till:- Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
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Dnr 47-2019

Digitalisering av kommunförvaltningen

Kommunfullmäktige beslutar
-

Uppdra till IT-kontoret att upprätta handlingsplan för perioden 2019-2021
som visar vad som kan digitaliseras samt hur detta ska finansieras.
Uppdraget ska finansieras av IT-kontorets ordinarie budget eller annan
tillgänglig extern finansiering

-

Uppdra till IT-kontoret att upprätta en kompetensutvecldingsplan för
berörd personal. Uppdraget ska finansieras av IT-kontorets ordinarie budget
eller annan tillgänglig extern finansiering

-

Berörda enheter enl. fokusområden (nedan) utarbetar införandeplan.
Uppdraget ska finansieras av respektive verksamhets ordinarie budget. För
ändamålet tar IT-kontoret fram en mall. Uppdraget ska finansieras av ITkontorets ordinarie budget eller annan tillgänglig extern finansiering

-

Förslag till handlings-, införande- och kompetensutvecldingsplan behandlas
och beslutas på kommunstyrelsens sammanträde 29 maj 2019.

Bakgrund
På europanivå, nationell- och regionnivå finns redan mål och strategier för
digitalisering och vägen mot ett e-samhälle. Den digitala agendan för Sverige
säger att "Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter." Det är höga mål och för att komma dit måste även Överkalix
kommun bidra. För några år sedan beslutade kommunen att i kommunal regi
bygga ut ett bredbandsnät till alla företag och hushåll i kommunen. Att nu
realisera nyttan av en modern IT-infrastruktur och fokusera på strategier för
digitalisering av kommunen och därigenom förbättra förutsättningarna för
medborgare och företag att bo och verka i kommunen är nästa steg.
Fokusområden för kommunens digitalisering 2019-2021
- Kommunförvaltningen
- Socialförvaltningen, Vård och Omsorg
Målsättning
Mål med digitalisering och införandet av digitala tjänster är att frigöra resurser,
öka rättssäkerhet, kvalité, service och tillgänglighet i Överkalix kommuns
verksamheter. Att göra det så enkelt som möjligt för så många som möjligt att
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utöva sina rättigheter och fullgöra sina slcyldigheter samt att ta del av service
och tjänster i kommunen.
S

Ä

arbetsutskott föreslä kommunstyrelsen att fatta beslut om

att'
-Uppdra till IT-kontoret att upprätta handlingsplan för perioden
som visar vad som kan digitaliseras samt hur detta ska finansieras. Uppdraget
ska finansieras av IT-kontorets ordinarie budget.
_^4
Uppdra till IT-kontoret att upprätta en kompetensutvecklingsplan for berörd
personal. Uppdraget skafinansierasav IT-kontorets ordinarie budget.
Berörda enheter enl. folcusområden (nedan) utarbetar mforandeplan
Uppdraget ska finansieras av respelctive verksamhets ordinarie budget For
ändamålet tar IT-kontoret fram en mall. Uppdraget ska finansieras av ITkontorets ordinarie budget.
k^Wl
-Förslag till handlings-, införande- och kompetensutvecldingsplan behandlas
och beslutas på KS 20 maj 2019.
r/

a c

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Uppdra till IT-kontoret att upprätta handlingsplan för perioden 2019-2021
som visar vad som kan digitaliseras samt hur detta ska finansieras.
Uppdraget ska finansieras av IT-kontorets ordinarie budget eller annan
tillgänglig extern finansiering

-

Uppdra till IT-kontoret att upprätta en kompetensutvecklingsplan för
berörd personal. Uppdraget ska finansieras av IT-kontorets ordmarie budget
eller annan tillgänglig extern finansiering

_ Berörda enheter enl. fokusområden (nedan) utarbetar införandeplan.
Uppdraget skafinansierasav respelctive verksamhets ordmarie budget For
ändamålet tar IT-kontoret fram en mall. Uppdraget skafinansierasav ITkontorets ordinarie budget eller annan tillgänglig extern finansiering
-

Förslag till handlings-, införande- och kompetensutvecklingsplan behandlas
och beslutas på kommunstyrelsens sammanträde 20 maj 2019.
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Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.

Skrivelse-yttrande, 2019-01-21, se Dnr 47-2019
Allmänna utskottets protokoll 2019-01-21 § 27
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-11 § 24
Allmänna utskottets protokoll 2019-03-18 § 52
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 56

Protokollsutdrag till:
- Samtliga verksamheter
- Göran Larsson, IT chef
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Dnr 125-2019

Avgift för dödsboförvaltning och dödsboanmälan

Kommunfullmäktige beslutar
-

Att anta avgift för kommunens dödsboförvaltning, dödsboanmälan samt
åtgärder enligt begravningslagen.

-

Att Kommunstyrelsen har rätt att ta ut en timtaxa om 372 kronor för 2019.
Taxan, som beräknas utifrån prisbasbeloppet, justeras årligen

Bakgrund
När någon avlidit ska dödsbodelägarna enligt ärvdabalken gemensamt förvalta den
avlidnes egendom under boets utredning. Kommunstyrelsen har ansvaret för boets
provisoriska förvaltning till dess styrelsen spårat och underrättat dödsbodelägare.
Utgångspunkten är att kommunstyrelsens förvaltning av dödsboet ska vara så kortvarig
som möjligt. Kommunstyrelsen har också en slcyldighet enligt begravningslagen att
ordna med gravsättning i de fall det saknas någon som kan ordna med det. Enligt
gällande lagstiftning har kommunstyrelsen rätt att ta ut ersättning av boet för sina
kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. En kommun får
inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaden för tjänsten som kommunen
tillhandahåller. Ersättningen ska därför motsvara kommunens självkostnad
Dödsboförvaltning
Vid alla dödsfall ska en boutredning ske. Boutredningen syftar till att avveckla den
avlidnes hem och egendom genom att betala skulder och fördela överskottet mellan
dödsbodelägare. Om särsldlda förutsättningar föreligger åligger det kommunstyrelsen att
upprätta en dödsboanmälan och i vissa fall att förvalta och avveckla dödsbon.
När någon avlidit ska dödsbodelägarna enligt 18 § ärvdabalken (ÄB) gemensamt förvalta
den dödes egendom under boets utredning. Om varken dödsbodelägare eller
efterlevande make som inte är dödsbodelägare kan ta hand om boet är kommunstyrelsen
ansvarig. Kommunstyrelsen är ansvarig för boets provisoriska förvaltning till dess
kommunstyrelsen spårat och underrättat dödsbodelägare, vilket följer av 18 kap 2§ ÄB.
Utgångspunkten är att kommunstyrelsens förvaltning av dödsboet ska vara så kortvarig
som möjligt. Efterforskning av dödsbodelägare ska påbörjas snarast och förvaltningen
överlämnas så snart någon behörig kan ta hand om den avlidnes egendom.
Handläggaren ska alltså eftersträva att boet snarast kommer under delägarnas
förvaltning.
Begravning
När en person avlider är det den avlidnes anhöriga som ska ordna med begravningen.
Finns det ingen anhörig som kan ordna med begravningen har kommunstyrelsen inom
ramen för den provisoriska dödsboförvaltningen slcyldighet att ordna en begravning.
j
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Kommunstyrelsens uppgift är att beställa begravning hos en begravningsbyrå.
Kommunstyrelsen har rätt att ta ut ersättning ur dödsboet för dessa kostnader. I de fall
begravningen inte anordnats av dödsboet eller av kommunstyrelsen är det i stället den
kommun där den avlidne senast var folkbokförd eller, om den avlidne inte har varit
folkbokförd i Sverige, den kommun där dödsfallet inträffade som är ansvarig. Detta är
reglerat i 5 kap. 2 § begravningslagen (BegrL).
Tidsåtgång
Kommunstyrelsen ska dokumentera tidsåtgången. Det är den faktiska tidsåtgången som
ska debiteras. Det innebär att vid ett hembesök där två tjänstemän medverkar ska alltså
dubbel tid tas ut. Dokumentationen av tidsåtgången utgör debiteringsunderlag. En
faktura som är utställd på dödsboet för Kommunstyrelsens kostnader, enligt
debiteringsunderlag, ska alltid upprättas.
Överväganden
Kommunen har tidigare inte tagit ut någon avgift för tillfällig dödsboförvaltning och
åtgärder enligt begravningslagen. Arbetet med tillfällig dödsboförvaltning kan vara
mycket tidskrävande. I många fall ska kontakter tas med ett flertal myndigheter,
fodringsägare och fastighetsägare. Enligt utredarnas bedömning är det därför lämpligt
att ta ut ersättning för denna typ av verksamhet. Utredarna förslår därför att
kommunstyrelsen ska ta ut ersättning för det arbete som handläggarna utför för tillfällig
dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen.
En mindre jämförelse med några andra kommuner i länet och i riket har gjorts. Vid
denna jämförelse har det framkommit att många kommuner har valt att anta en timtaxa
på 0,8 procent av prisbasbeloppet.
Ekonomiska konselcvenser
Enligt utredarnas bedömning är det motiverat att ta ut en avgift för dödsboförvaltning
samt åtgärder enligt begravningslagen. Utredarna bedömer också att det är lämpligt att
välja en timtaxa i förhållande till prisbasbeloppet eftersom taxan på så sätt kommer att
justeras årligen i samband med att riksdagen beslutar om gällande prisbasbelopp. En
kommun får enligt 8 kap 3c § kommunallagen inte ta ut högre avgifter än vad som
motsvarar kostnaden för tjänsten som kommunen tillhandahåller. Ersättningen ska
därför motsvara kommunens självkostnad.
Förslaget att ta ut 0,8 procent av prisbasbeloppet per timme anser utredarna vara rimligt
och i linje med vad andra kommuner har valt att ta ut.
Exempel: Timtaxan 0,8% x 46 500 (prisbasbelopp 2019) = 372 kronor
Kommunens tillfälliga dödsboförvaltning utgör myndighetsutövning. För omsättning
som utgör ett led i myndighetsutövningen ska mervärdesskatt inte utgå, vilket följer av 4
kap. mervärdeskattelagen. Mervärdesskatt ska därmed inte tas ut i samband med
ersättning för dödsboförvaltning enligt ärvdabalken
Förslag till beslut
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Att kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta om avgift för kommunens
Kommunstyrelsen far rätt ta ut en timtaxa om 372 kronor for 2019. Taxan, som beräknas
utifrån prisbasbeloppet, justeras årligen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Att anta avgift för kommunens dödsboförvaltning, dödsboanmälan samt
åtgärder enligt begravningslagen.
-

Att Kommunstyrelsen har rätt att ta ut en timtaxa om 372 kronor för 2019.
Taxan, som beräloias utifrån prisbasbeloppet, justeras ärligen

Beslutsunderlag
1 Taxa dödsboförvaltning, 2019-02-11, se Dnr 125-2019
2. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2019-03 21 § 25
3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 59
PrntokollsiitrlTag till:

- Jenny Liljebäck socialchef
- Ekonomikontoret
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Dnr 318-2019,319-2019

Redovisning av använt partistöd avseende verksamhetsår 2018

Kommunfullmäktige beslutar
-

Godkänna redovisning av använt partistöd avseende verksamhetsåret 2018
från Socialdemola-aterna i Överkalix

Bakgrund
Socialdemokraterna i Överkalix, har lämnat in redovisning av använt partistöd
avseende verksamhetsåret 2018
Beslutsunderlag
1. Socialdemokraterna, 2019-04-05, se dnr 318-2019

Protokollsutdrag till:
-Socialdemolaaterna Överkalix
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Dnr 318-2019,319-2019

i c f §

Utbetalning av partistöd år 2019 avseende verksamhetsår 2018

Kommunfullmäktige beslutar
-

Utbetala partistöd år 2019 avseende verksamhetsår 2018 till:
- Socialdemokraterna i Överkalix 91375

-

k r

Medel utbetalas från Ansvar 1130 och Verksamhet 1101 kommunalt partistöd

Kommunfullmäktige 2019-04-9 § 43 beslutade att godkänna redovisning av
använt partistöd avseende verksamhetsåret 2018 Socialdemokraterna 1
Överkalix

PrntokollsiitdTap till.

-Socialdemokraterna Överkalix
-Anna-Lena Eriksson, kommunsekreterare

Justerares signatur

Sammanträdesprotokoll

ÖVERKALIX
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2019-04-29

Kommunfullmäktige

Kf§42
Valärende

Kommunfullmäktige beslutar
-

Godkänna Sofie Hällströms (v) Notträslcvägen 26, 956 99 Överkalix begäran
om uppsägning av samtliga förtroendeuppdrag inom Överkalix kommun

-

Utse Daniel Henriksson (v) Nybyn Byavägen 12, 956 <P Överkalix som
ersättare i kommunstyrelsen

-

Utse Daniel Henriksson (v) Nybyn Byavägen 12, 956 9* Överkalix som
ersättare i Överkalix värmeverks styrelse

-

Utse Daniel Henriksson (v) Nybyn Byavägen 12, 956 9^ Överkalix som
ersättare i barn- och utbildningsutskottet

-

Utse Daniel Henriksson (v) Nybyn Byavägen 12, 956 9^ Överkalix som
ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

-

Utse Anneli Nilsson (v) Ängsvägen 12, 956 31 Överkalix
som ledamot i sociala omsorgsutskottet

-

Godkänna Kristina Åhls (s) Svartbyvägen 216, 6 3 Överkalix avsägelse som
vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning

-

Utse Maria Listerman Nilsson (s) Åkerbärsvägen 20, 6 31 Överkalix som
vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning

9 5

9

9 5

F ö r d t o v a l till förtroendeuppdrag inom Överkalix
1 —
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att kommunfullmälctige beslutar
följande:
-

Godkänna Sofie Hällströms (v) Notträslcvägen 20, 956 99 Överkalix begäran
om uppsägning av samtliga förtroendeuppdrag inom Överkalix kommun

-

Utse Daniel Henrilcsson (v) Nybyn Byavägen 12, 956 92 Överkalix som
ersättare i kommunstyrelsen

Justerares signatur

ÖVERKALIX
KOMMUN
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2019-04-29

-

Utse Daniel Henriksson (v) Nybyn Byavägen 12, 956 92 Överkalix som
ersättare i Överkalix värmeverks styrelse

-

Utse Daniel Henriksson (v) Nybyn Byavägen 12, 956 92 Överkalix som
ersättare i barn- och utbildningsutskottet

-

Utse Anneli Nilsson (v) Ängsvägen 12, 956 31 Överkalix
som ledamot i sociala omsorgsutskottet

-

Godkänna Kristina Åhls (s) Svartbyvägen 216, 95693 Överkalix avsägelse som
vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning

-

Utse Maria Listerman Nilsson (s) Åkerbärsvägen 20, 956 31 Överkalix som
vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning

Protokollsutdrag till:
-Samtliga berörda verksamheter
-Berörda utsedda samt avgångna valda ledamöter samt ersättare

Justerares signatur

UPPROPSLISTA vid Överkalix kommunfullmäktiges sammanträde sessionssalen måndag 29
april 2019 ld. 14.00-15:05
Ledamöter
Leif Nilsson-s
Anne Jakobsson-s
Sarah Karlsson-c
Kristina Åhl-s
Daniel Henriksson-v
Bengt-Erik Rolfs-s
Per-Erik Olofsson-c
Roland Andersson-sd
Niclas Hökfors-s
Kristina Olofsson-v
Charlie Hansson-Rojas-s
Christina Hjelm-c
Sara Söderberg-s
Matz Flink-m
Robert Larsson-s
Leif Larsson-v
Gunnar Liljebäck-c
Lennart Holm-s
Ethel Landström-sd

När- Kommentar
varo
x
x
X
X

Deltar §§ 23-32,34-42

X
X
X
X
X
X
X
X

Ordf § 33

X
X
X
X
X
X

•

X

Ersättare
Leif Grape-m
Cenneth Pettersson-s
Veronica Andersson-s
Carina Tornberg-s
Robert Karlsson-s
Maria Edfast-s
Summa/Totalt
närvarande

X

X
X
X
X

X

25

Ersättare för Susanne Grape-m
Justerare av dagens protokoll
Ersättare för Maria L Nilsson-s
Ersättare för Susanna Karlsson-s
Ersättare för Tea Pahikka Aho -s
Ersättare för Birgitta Persson-s
Justerare av dagens protokoll
Ersättare för Leif Johansson-s
Justerare av dagens protokoll

Dok.id

Ink/utg

Avs/mott

Beskrivning

Handlägg

62277

2019-02-19

Länsstyrelsen
Norrbotten

Anna-Lena
Eriksson .

62289

2019-02-20

Överkalix kommun

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige Se
dnr 133-2019. Länsstyrelsen Norrbotten dnr.
201-1970-2019
Begäran om röstsammanräkning

62352

2019-02-28

62356

2019-02-28

Länsstyrelsen
Norrbotten
Länsstyrelsen

62402

2019-03-04

Privatperson

62411

2019-03-06

Haparanda Tingsrätt

62421

2019-03-07

Haparanda Tingsrätt

62422

2019-03-07

Haparanda Tingsrätt

62480

2019-03-20

Överkalix kommun

Nominering och val av nya nämndemän för år
2020-2023.
Budgetprognos 2019-02-28

62482

2019-03-20

Överkalix kommun

Budgetprognos 2019-02-28

62484

2019-03-20

Överkalix kommun

Budgetprognos 2019-02-28

62485

2019-03-20

Länsstyrelsen
Norrbotten

62602

2019-04-04

Överkalix kommun

Ny ledamot/ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige Länsstyrelsens
Dnr:201-2935-2019
Budgetprognos 2019-02-28

62608

2019-04-04

Överkalix kommun

62687

2019-04-12

Förvaltningsrätten

Antal rader: 15
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Ny ledamot/ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige. Dnr 201-2378-2019
Ny ledamot/ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige
Begäran om röstsammanräkning
Nominering och val av nya nämndemän för år
2020-2023.
Nominering och val av nya nämndemän för år
2020-2023.

Angående inlämnat medborgarförslag - Inrättande
av Pensionärsservice i Överkalix kommun
Förvaltningsrättens dom i Mål nr 1870-18,
Laglighetsprövning enligt kommunallagen

Anna-Lena
Eriksson
Anna-Lena
Eriksson
Anna-Lena
Eriksson
Anna-Lena
Eriksson
Anna-Lena
Eriksson
Elisabeth
GranströmPersson
Anna-Lena
Eriksson
Anna-Lena
Eriksson
Anna-Lena
Eriksson
Anna-Lena
Eriksson
Anna-Lena
Eriksson
Anna-Lena
Eriksson
Anne
Jakobsson
Anna-Greta
Brodin

