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Kf § 1
Information
Kommunfullmäktige beslutar
-Godkänna informationen
Bakgrund
Delgivningar bilaga 2

Jenny Liljebäck socialchef samt Maria Hjelm skolchef genomför
utbildning av Barnkonventionen, som numera är lag
till kommunfullmäktiges ledamöter.
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Kf § 2
Motioner

Kommunfullmäktige beslutar
-

Uppta motionen till beredning

Bakgrund
Till dagens sammanträde har följande motioner inkommit:
-

Roland Andersson (sd)”Om vägen upp till Brännaberget”, se Dnr 102-2020.

Beslutsunderlag
1. Motion 2020-02-11, se Dnr 102-2020

Protokollsutdrag till:
-Roland Andersson (sd)
-Kommunkansliet
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Kf § 3
Interpellationer/enkel fråga
Kommunfullmäktige beslutar
-

Översända interpellationen för besvarande från Ledamot Gunnar Liljebäck
(c) till kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde

-

Anse frågeställningen från ledamöterna Roland Andersson(sd )samt Ethel
Landström (sd) besvarade

Bakgrund
Till dagens sammanträde har följande interpellationer inkommit:
Gunnar Liljebäck (s) –Interpellation, Angående
bygg- och miljökontorets verksamhet ställd till kommunstyrelsens ordförande
Anne Jakobsson (s), se Dnr 111-2020.
Roland Andersson (sd) samt Ethel Landström (sd) – Enkel fråga, Angående
Enkel fråga till kommunalrådet angående demokrati
kommunstyrelsens ordförande Anne Jakobsson (s), se Dnr 94-2020.
Beslutsunderlag
1. Enkel fråga, 2020-02-07, se Dnr 94-2020
2. Svar på enkel fråga, 2020-02-13, se Dnr 94-2020
3. Interpellation, 2020-02-17, se Dnr 111-2020
Protokollsutdrag till:
-Gunnar Liljebäck (c)
-Anne Jakobsson (s)
-Roland Andersson (sd)
-Ethel Landström(sd)
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Kf § 4

Dnr 548-2019

Plan för extraordinära händelse i Överkalix kommun
Kommunfullmäktige beslutar
-

Att anta Plan för extraordinär händelse i Överkalix kommun 2019-2022

Bakgrund
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 kap. 1 § 2 st ska kommunen för
varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära
händelser. Planen ska enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap lägst
beslutas av kommundirektör. Då planen beskriver hur kommunen anpassar sin
organisation för att svara mot behovet av ledning under en extraordinär händelse är en
politisk förankring och behandling viktig.
Planen har skickats på remiss till Länsstyrelsen Norrbotten i juni 2019 och
Länsstyrelsen har inte svarat på remissen. Planen har även skickats till
kommundirektör, kommunalråd samt räddningstjänstchef i juni 2019. Inga synpunkter
har inkommit.

Förslag till beslut
Säkerhetssamordnaren föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta att anta Plan för extraordinära händelse i Överkalix kommun
2019-2022

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Att anta Plan för extraordinär händelse i Överkalix kommun 2019-2022

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse säkerhetssamordnare, 2019-11-01, se Dnr 548-2019
2. Plan för extraordinär händelsen, 2019-11-01,se Dnr 548-2019
3. Allmänna utskottets protokoll 2019-12-09 § 99
4. Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-10 § 3
Protokollsutdrag till:
-Angelica Nilsson, säkerhetssamordnare
-Brit-Mari Hansson, kommunkansliet
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Kf § 5

Dnr 855-2019

Policy för Informationssäkerhet i Överkalix kommun
Kommunfullmäktige beslutar
- Att anta Policy för Informationssäkerhet i Överkalix kommun
Bakgrund
Alla organisationer är beroende av information för att kunna utföra sina uppdrag. Vi
kan kommunicera, lagra och förädla och till och med styra processer med information.
Vår information är värdefull, både för organisationer och för den enskilda individen.
Ibland är informationen livsviktig om den återfinns i patientjournaler eller i system för
räddningstjänst eller kommunalteknisk försörjning. Går den informationen förlorad
eller är felaktig kan det få katastrofala följder. Därför måste vi skydda vår information
så att den alltid finns när vi behöver den, så att vi kan lita på att den är riktig och inte
manipulerad och att endast behöriga personer får ta del av den. Vi behöver inleda ett
systematiskt informationssäkerhetsarbete.
Policyn har tagits fram av säkerhetssamordnare med stöd av IT-Chef.

Förslag till beslut
Säkerhetssamordnaren föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta

Att Policy för Informationssäkerhet i Överkalix kommun antas
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Att Policy för Informationssäkerhet i Överkalix kommun antas
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2019-12-05, se Dnr 855-2019
2. Allmänna utskottets protokoll 2019-12-09 § 11
3. Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-10 § 5
Protokollsutdrag till:
-Angelica Nilsson, säkerhetssamordnare
-Brit-Mari Hansson, kommunkansliet
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Kf § 6

Dnr 805-2018, 797-2019

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Överkalix kommun
Kommunfullmäktige beslutar
-Att anta Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Överkalix kommun
-Att bestämmelserna fastställs att gälla fr.o.m. 2020-03-01.
Ledamöterna Sarah Karlsson (c), Kristina Olofsson (v), Daniel Henriksson (v)
Leif Larsson (v), Gunnar Liljebäck (s), Christina Hjelm (c) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Föreligger revidering av reglemente Bestämmelser om ekonomiska
förutsättningar till förtroendevalda i Överkalix kommun, Dnr 672-2014.
Kommunfullmäktige 2019-11-25 beslutade om återremiss till kommunstyrelsen.
Detta med motivering att reglementet skall utredas ytterligare och att det i
reglemente skall framgå att icke tjänstgörande ersättare ej skall ha rätt till
ersättning vare sig av arvode eller förlorad arbetsförtjänst vid deltagande i
sammanträdet.
Ärende
Efter återremissen har SKR konsulterats angående ersättningar vid
sammanträden.
Ersättare i fullmäktige, styrelse och nämnd har enligt kommunallagen rätt att
närvara vid möten även när de inte tjänstgör, och har därför rätt till skälig
ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner de förlorar när de
fullgör sitt uppdrag, t.ex. deltar i ett möte som icke tjänstgörande men
närvarande ersättare. Icke tjänstgörande ersättares deltagande vid
utskottsarbete regleras inte i kommunallagen, utan i styrelsers/nämnders
reglementen.
Bifogar nytt förslag, bilaga Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
Överkalix kommun. I bifogat förslag har förtydliganden gjorts om ersättning och
förmåner för icke tjänstgörande ersättare.
Förslaget innebär i korthet att närvarande men icke tjänstgörande ersättare
erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst mm enl §§ 3-6, samt ersättning
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för vissa kostnader enligt §§ 10-14. Enligt förslaget utges ej arvode enligt § 8 a
till icke tjänstgörande ersättare.
Förslaget reglerar endast ersättningar, inte närvarorätt för ersättare i t.ex.
utskott.




Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta:
att anta Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Överkalix kommun
att bestämmelserna fastställs att gälla fr.o.m. 2020-03-01.
Anne Jakobsson (s), kommunstyrelsens ordförande Leif Nilsson (s)
kommunstyrelsens vice ordförande yrkar bifall till beredningens förslag.
Ledamöterna Kristina Olofsson (v) samt Sarah Karlsson (c) yrkar på att max 1
ersättare/parti får ersättning per möte. I övrigt inget arvode samt ersättning för
förlorad arbetsförtjänst till icke tjänstgörande ersättare samt i övrigt
bifall till reglementet Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Överkalix
kommun.
Ledamot Ethel Landström (sd) biträder Sarah Karlssons (c) yrkande
Efter avslutad överläggning finner Kristina Åhl (s) kommunfullmäktiges
ordförande att det finns två förslag till besluta om:
1) Anne Jakobssons (s), kommunstyrelsens ordförande Leif Nilssons (s)
kommunstyrelsens vice ordförande yrkande på bifall till beredningens förslag
2) Ledamöterna Kristina Olofssons (v) samt Sarah Karlssons (c)yrkande på att
max 1 ersättare/parti får ersättning per möte. I övrigt inget arvode samt
ersättning för förlorad arbetsförtjänst till icke tjänstgörande ersättare.
Votering begärs och verkställs Ja röstar de som röstar till förmån för
beredningens förslag nej röstar de som röstar för motförslaget. Omröstningen
utfaller med 15 ja röster samt 8 nej röster se voteringsprotokoll bilaga 3
Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på förslagen och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med beredningens förslag
--Kristina Olofsson (v) ledamot yrkar på återremiss med motivering att
reglementet skall utredas ytterligare och att det i reglemente skall framgå att
icke tjänstgörande ersättare ej skall ha rätt till ersättning vare sig av arvode eller
förlorad arbetsförtjänst vid deltagande i sammanträdet.
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Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens ordförande samt Sarah Karlsson (c)
ledamot biträder yrkandet.
Kommunfullmäktige beslutar
-

Återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare utredning

---Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-Att anta Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Överkalix kommun
-Att bestämmelserna fastställs att gälla fr.o.m. 2020-03-01.
Ledamöterna Sarah Karlsson (c) Per-Erik Olofsson (c) samt Leif Larsson (v)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Ledamot Niclas Hökfors (s), yrkar bifall till beredningens förslag.
Ledamot Sarah Karlsson (c) yrkar på att max 1 ersättare/parti får ersättning per
möte. I övrigt inget arvode till icke tjänstgörande ersättare
Efter avslutad överläggning finner Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens
ordförande att det finns två förslag till besluta om:
1) Ledamot Niclas Hökfors (s) yrkande på bifall till beredningens förslag
2) Ledamot Sarah Karlssons (c)yrkande på att max 1 ersättare/parti får
ersättning per möte. I övrigt inget arvode till icke tjänstgörande ersättare
Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på förslagen och finner att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
beredningens förslag.
Beslutsunderlag
1. Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Överkalix kommun, 201911-05, se Dnr 805-2018, 797-2019
2. Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11 § 153
3. Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25 § 103
4. Allmänna utskottets protokoll 2019-12-09 § 105
5. Tjänsteskrivelse, 2019-01-07, se Dnr 805-2018, 797-2019
6. Allmänna utskottets protokoll 2020-01-20 §3
7. Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-10 § 6
Protokollsutdrag till:
-Siv Larsson, personalchef
-Brit-Mari Hansson, kommunkansliet
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Ks § 7

Dnr 22-2020

Reglemente kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
-

Anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen

Bakgrund
Föreligger revidering av reglemente i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

-

Anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
1. Regl. Kommunstyrelsen, 2019-01-13, se Dnr 22-2020
2. Allmänna utskottets protokoll 2020-01-20 § 7
3. Kommunstyrelsen protokoll 2020-02-10 § 8

Protokollsutdrag till:
-Britt-Mari Hansson, kommunkansliet

Justerares signatur
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Kf § 8

Dnr 701-2017

Motioner Anpassade detaljplaner
Kommunfullmäktige beslutar

-

Anse motionen besvarad

Bakgrund
Kommunfullmäktige ledamot Niclas Hökfors (s) har lämnat in en motion:
” Vi har i Överkalix en politiskt enighet om vikten av att vara en attraktiv kommun. En
stor del av attraktivitet finns i boendet i vår kommun. Många av de områden som är
detaljplanerade har mycket gamla detaljplaner, en del så gamla som från 60 och 70
talet. Vår livsstil skiljer sig på många områden markant från denna tidsperiod, t ex har
många hushåll i dag två eller fler fordon, många har intressen som kräver ytor såsom
båtar, veteranfordon, snöskotrar, djur o s v .
De gamla detaljplanerna med begränsningar avseende t ex biytor begränsar
möjligheterna för våra medborgare att leva det liv de önskar och utöva sina intressen.
Grundregeln är att det ej skall ske avsteg från detaljplanen.
När nämnden vill göra avsteg från detaljplanen måste de skicka ut ärendet på
grannhörande vilket innebär längre handläggningstider för bygglov och att i vissa fall
kan bygglov ej beviljas.
Om Överkalix kommun skall vara trovärdig som en attraktiv kommun är det av största
vikt att detta problem åtgärdas så snart som möjligt.
Med hänsyn till ovanstående bakgrund föreslår jag Överkalix kommun att:
• Kommunfullmäktige ger bygg- och miljönämnden i uppdrag att modernisera samtliga
våra detaljplaner så de är anpassade till nuvarande och framtida livsstil hos Överkalix
medborgare.”

Bygg- och miljönämnden 2019-12-04 § 115 har yttrat sig i ärendet.
”De gamla detaljplanerna för Brännaområdet är upprättade 1961 och 1967. Byggrätten
för friligganden bostäder är för detaljplanen från 1961 begränsad till 140 kvm för
bostadshus och 4o kvm för uthus, garagen etc, samt är för detaljplanen från 1967
begränsad till en fjärdedel av tomtytan. För båda planeran får endast en huvudbyggnad
och en gårdsuppbyggnad uppföras.
Ändring av detaljplanen omfattar enligt Boverket borttagande, införande och justering
av bestämmelser samt upphävande av en geografisk del av en plan. Det kan användas
för att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den aktuell plan utan att
genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vi upprättandet av en ny plan.
Bygg och miljönämnden föreslåst att uppdra till bygg- och miljökontoret att se över
möjligheterna att ändra de nämnda detaljplanerna enligt dessa intentioner.”
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Anse motionen besvarad

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 2018-11-26 § 76
13. Allmänna utskottets protokoll 2019-03-18 § 44
14. Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 51
15. Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29 § 34
16. Allmänna utskottet protokoll 2019-10 21 § 87
17. Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11 § 141
18. Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25 § 101
19. Bygg- och miljönämndens protokoll 2019-12-04 § 115
20. Allmänna utskottets protokoll 2020-01-20 § 5
21. Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-10 § 10

Protokollsutdrag till:
-Britt-Mari Hansson, kommunkansliet
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Kf § 9

Dnr 15-2020

Brukningstaxor VA och renhållning 2020
Kommunfullmäktige beslutar
-Att va-taxan höjs med 10 %
-Att renhållningstaxan och slamtömningstaxan höjs med 5 %.
-Att höjningen gäller från och med 2020-04-01
Ledamöterna Sarah Karlsson (c), Kristina Olofsson (v), Daniel Henriksson (v)
Leif Larsson (v), Gunnar Liljebäck (s), Christina Hjelm (c) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Tekniska avdelning har analyserat läget för taxorna inom områdena Vatten och avlopp
(VA) och renhållning.
Nivåerna på taxorna för Överkalix kommuns tekniska verksamheter är låga.
Självfinansieringskravet uppfylls inte. Va-taxan finansierar till ca 75 % och
renhållningstaxan ca: 90 % av kostnaderna.
Taxor VA
För att kunna upprätthålla standar och genomföra godkänd miljökvalité på våra vaanläggningar måste det ske en kontinuerlig reinvestering. Till det behövs de en va-taxa
som följer kostnadsutvecklingen. I Sverige var medelkostnaden för normalhushållet i
villa 2019, 629 kr/månad och i AC BD län 593 kr/månad. I Norrbotten är
medelkostnaden 579 kr/månad. Överkalix taxa är lägst i länet med 501 kr/månad. För
att va-taxan skulle täcka dagen kostnader skulle den behöva höjas med 25 %. Det skulle
innebära en kostnadsökning för normalhushållen till 668 kr/månad.
Då det kanske upplevs som tungt belastande med en stor höjning anser Tekniska
kontoret att man lämpligen bör höja med 10 % från och med 2020-04-01. Vilket innebär
en kostnadsökning på 50 kr/månad för normalhushållet. Därefter utreda hur mycket
taxan bör höjas ytterligare kommande år för full täckning.
Taxor renhållning
När det gäller renhållning är vi närmare målet med full kostnadstäckning. Vår avgift är
265 kr/månad per villahushåll. Vilket är 26 kr/månad mer än medel i länet. Med tanke
på vår kommun struktur är det en låg avgift.
Tekniska avdelningen föreslår att renhållningstaxan inklusive slamtömning höjs med
5 %. För en familj med tre personer i en ”normalvilla” blir det en kostnadsökning på ca
13 kronor/månad.
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(priser ovan är inklusive moms)

Taxa normalvilla "Typhus A"2019 Kostnad avser
både vatten och avlopp(ink moms)

Va-taxa
AC – BD län
Namn

Månadskostnad
Folkmängd

Literkostnad

kr/månad

öre/liter

Lycksele

12 228

334

2,67

Skellefteå

72 467

439

3,57

Vännäs

8 785

495

3,96

Överkalix

3 302

501

4,01

Malå

3 122

535

4,28

Arjeplog

2 794

535

4,28

Malå

3 133

535

4,28

Boden

28 064

537

4,29

Piteå

42 116

544

4,35

Arvidsjaur

6 334

549

4,39

Gällivare

17630

549

4,39

Haparanda

9 785

552

4,41

Robertsfors

6 762

555

4,44

Övertorneå

4 410

561

4,49

Pajala

6 039

578

4,62

Storuman

5 912

581

4,65

Kalix

16 058

581

4,65

Vindeln

5 436

599

4,79

Sorsele

2 522

602

4,81

Jokkmokk

5 001

618

4,94

Älvsbyn

8 140

621

4,97

Vilhelmina

6 752

631

5,04

Norsjö

4 094

634

5,07

Umeå

127 119

650

5,20

7 118

671

5,37

Kiruna

22 992

683

5,46

Luleå

77 832

702

5,62

Åsele

2 819

735

5,88

Bjurholm

2 450

781

6,25

Dorotea

2 568

855

6,84

593

4,74

Nordmaling

Medel
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Renhållningsavgift villor Norrbottens län 2019 (ink. moms)
Kommun Tjänst
Fastavg Rörlig avg Summa
Boden
Piteå
Övertorneå
Luleå
Älvsbyn
Kalix
Jokkmokk
Kiruna
Gällivare
Överkalix
Pajala
Haparanda
Arjeplog
Arvidsjaur
Medel

180 l BB 140 l MA
190 l BB 140 l MA
190 l BB 140 l MA
190 l BB 140 l MA
190 l BB 140 l MA
190 l BB 140 l MA
190 l BB 140 l MA
190 l
190 l
190 l BB 110 l MA
240 l
190 l BB 140 l MA
190 l BB 140 l MA
190 l BB 140 l MA

525 kr

1 354 kr

935 kr
810 kr
1 184 kr
1 190 kr
917 kr
1 840 kr
2 038 kr
1 436 kr
1 440 kr
1 552 kr
864 kr
719 kr
1 188 kr

1 006 kr
1 359 kr
1 169 kr
1 398 kr
1 701 kr
1 060 kr
1 015 kr
1 740 kr
1 920 kr
2 376 kr
3 261 kr
4 110 kr
1 956 kr

1 879 kr
1 940 kr
1 941 kr
2 169 kr
2 353 kr
2 588 kr
2 618 kr
2 900 kr
3 053 kr
3 176 kr
3 360 kr
3 928 kr
4 125 kr
4 829 kr
3 143 kr

Kr/månad
157 kr
162 kr
162 kr
181 kr
196 kr
216 kr
218 kr
242 kr
254 kr
265 kr
280 kr
327 kr
344 kr
344 kr
239 kr

Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
Att va-taxan höjs med 10 %
Att renhållningstaxan och slamtömningstaxan höjs med 5 %.
Att höjningen gäller från och med 2020-04-01
Anne Jakobsson (s), kommunstyrelsens ordförande Leif Nilsson (s)
kommunstyrelsens vice ordförande yrkar bifall till beredningens förslag i sin
helhet med dess innehåll. Detta med anledning av kostsamma åtgärder som
redan nu måste göras och har gjorts i bl.a VA nät under innevarande budget år
2020 samt för kommande budget år.
Ledamot Sarah Karlsson (c) yrkar på att VA-taxan höjs med 5 % samt att en
total genomlysning/kostnadsberäkning av reinvesteringsplan genomförs av VA
samt renhållningsverksamheten. Detta för att sedan återkomma till
kommunfullmäktige med beslut på en realistisk VA samt renhållningstaxa.
Efter avslutad överläggning finner Kristina Åhl (s) kommunfullmäktiges
ordförande att det finns två förslag till besluta om:
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1) Anne Jakobssons (s), kommunstyrelsens ordförande Leif Nilsson (s)
kommunstyrelsens vice ordförandes yrkande på bifall till beredningens
förslag i sin helhet
2) Ledamöterna Sarah Karlssons (c) samt Kristina Olofssons (v) yrkande
Votering begärs och verkställs Ja röstar de som röstar till förmån för
beredningens förslag nej röstar de som röstar för motförslaget. Omröstningen
utfaller med 14 ja röster samt 9 nej röster se voteringsprotokoll bilaga 4
Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på förslagen och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med beredningens förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-Att va-taxan höjs med 10 %
-Att renhållningstaxan och slamtömningstaxan höjs med 5 %.
-Att höjningen gäller från och med 2020-04-01
Ledamöterna Sarah Karlsson (c) Per-Erik Olofsson (c) samt Leif Larsson (v)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag
Ledamot Niclas Hökfors (s), yrkar bifall till beredningens förslag.
Ledamot Sarah Karlsson (c) yrkar på att va-taxan höjs med 5 % samt att tillägg
om kostnadstäckning bifogas som underlag till beslut
Efter avslutad överläggning finner Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens
ordförande att det finns två förslag till besluta om:
1) Niclas Hökfors (s) yrkande på bifall till beredningens förslag i sin helhet
2) Ledamot Sarah Karlssons (c) yrkande på att va-taxan höjs med 5 %
samt att tillägg om kostnadstäckning bifogas som underlag till beslut
Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på förslagen och finner att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
beredningens förslag.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse ”Brukningstaxor VA och renhållning 2020”, 2020-01-13, se Dnr
15-2020
2. Allmänna utskottets protokoll 2020-01-20 § 10
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3. Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-10 § 12

Protokollsutdrag till:
-Britt-Mari Hansson, kommunkansliet
-Agneta Suikki, ekonomichef
-Per-Erik Samuelsson, ekonomikontoret
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Kf § 10

Dnr 55-2020

Äskande om medel Översiktsplan
Kommunfullmäktige beslutar
-

Allmänna utskottets ram ökas med 2 mkr och ekonomiskt ansvar för
framtagande av översiktsplan läggs inom utskottet.
Bakgrund
I samband med att de nya statsbidraget blivit fastställd har resultatet för 2020 ökat från
+2,4 mkr till +7,8 mkr. I budgeten ingår ett relativt stort sparkrav för kommundirektör
som lades där för att ge realistiska ramar till verksamheterna.
För att även ge kommundirektören en realistisk ram föreslås allmänna utskottets ram
utökas med 2,0 mkr. I denna utökning ska även kostnader för framtagande av en
översiktsplan ingå.
Förslag till beslut
Allmänna utskottets ram ökas med 2 mkr och ekonomiskt ansvar för framtagande av
översiktsplan läggs inom utskottet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Allmänna utskottets ram ökas med 2 mkr och ekonomiskt ansvar för
framtagande av översiktsplan läggs inom utskottet.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 20200127, se Dnr 55-2020
2. Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-10 § 13
Protokollsutdrag till:
-Agneta Suikki, ekonomichef
-Anna-Greta Brodin, kommundirektör
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Kf § 11

Dnr 51-2020, 582-2017

Begäran om uppsägning av avtal Vännäsbergets ridcentra AB
Kommunfullmäktige beslutar
-Godkänna begäran från Vännäsbergets ridcentra AB om entledigande från
kontrakt/avtal med Överkalix Kommun avseende ridverksamhet från och med
2020-07-01
- Uppdra till allmänna utskottet/kommunstyrelsen att uppta diskussion med
föreningar angående framtida ridlektionsverksamhet i Överkalix kommun
Bakgrund
Föreligger Skrivelse från Vännäsbergets Ridcentra Ab om begäran om
uppsägning av avtal med Överkalix kommun Se samband DNR 37-2020
” Samarbetsavtalet mellan undertecknad och Vännäsbergets Ridklubb har sagts upp
med verkan 202006 30.
Vi kommer att avsluta ridskoleverksamheten då. Vi ser därför att vi entledigas från
kontraktet med Överkalix Kommun i samband med detta.”
Kommunstyrelsens ordförande har svarat på skrivelse:
” Jag har idag emottagit din skrivelse med anledning av att avtalet mellan ditt företag
och Vännäsbergets Ridklubb sagts upp från och med 2020 07 01.
Eftersom förutsättningarna for ridskoleverksamhet upphör vill du bli befriad från
gällande kontrakt med Överkalix kommun och där tillhörande ersättningar.
Beslutet att kommunen skulle gå in med finansiering av ridverksamheten togs en gång
av kommunfullmäktige och skall således än en gång avgöras i samma organ.
Jag kommer skyndsamt att föra frågan genom laga ärendegång så att vi kan ta formellt
beslut om frågan 2020 02 24 vid kommunfullmäktiges sammanträde.” Avtalets

diarienummer är 582-2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-Godkänna begäran från Vännäsbergets ridcentra AB om entledigade från
kontrakt/avtal med Överkalix Kommun avseende ridverksamhet från och med
2020-07-01
- Uppdra till allmänna utskottet/kommunstyrelsen att uppta diskussion med
föreningar angående framtida ridklubbsverksamhet i Överkalix kommun
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Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-01-24, se Dnr 51-2020
2. Svar på skrivelse, 2020-01-24, se Dnr 51-2020
3. Avtal, 2017-07-11, se Dnr 582-2017
4.Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-10 § 16

Protokollsutdrag till:
-Allmänna utskottet/kommunstyrelsen
-Vännäsbergets ridcentra AB
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Kf § 12
Valärende

Kommunfullmäktige beslutar
kommunfullmäktige beslutar följande för resterande mandatperiod 2018-2022:
-

Godkänna Leif Johanssons (s) Svartbyvägen 956 93 Överkalix begäran om
uppsägning av förtroendeuppdrag som ordförande samt ledamot i bygg- och
miljönämnden Överkalix kommun

-

Godkänna Veronica Andersson (s) Veronica Andersson, Furunäs 13, 956 92
Överkalix begäran om uppsägning av förtroendeuppdrag som vice
ordförande i bygg- och miljönämnden Överkalix kommun

-

Utse Robert Karlsson(s), Västra Nybyvägen 29, 956 92 Överkalix till
ordförande samt ledamot i bygg- och miljönämnden samt godkännande av
frånträde som ersättare i bygg- och miljönämnden

-

Utse Per Rauman (s) Björkholmen 1, 956 92 Överkalix till vice ordförande i
bygg- och miljönämnden

-

Utse Lotta Bergström (s) Gyljen Skolvägen 5
956 91 Överkalix som ersättare i bygg- och miljönämnden

Bakgrund
Föreligger val till förtroendeuppdrag inom Överkalix kommun.
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande för resterande mandatperiod 2018-2022:
-

Godkänna Leif Johanssons (s) Svartbyvägen 956 93 Överkalix begäran om
uppsägning av förtroendeuppdrag som ordförande samt ledamot i bygg- och
miljönämnden Överkalix kommun

-

Godkänna Veronica Andersson (s) Veronica Andersson, Furunäs 13, 956 92
Överkalix begäran om uppsägning av förtroendeuppdrag som vice
ordförande i bygg- och miljönämnden Överkalix kommun
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-

Utse Robert Karlsson(s), Västra Nybyvägen 29, 956 92 Överkalix till
ordförande samt ledamot i bygg- och miljönämnden samt godkännande av
frånträde som ersättare i bygg- och miljönämnden

-

Utse Per Rauman (s) Björkholmen 1, 956 92 Överkalix till vice ordförande i
bygg- och miljönämnden

-

Utse Lotta Bergström (s) Gyljen Skolvägen 5
956 91 Överkalix som ersättare i bygg- och miljönämnden

Ledamot Sarah Karlsson (c) yrkar på att kommunfullmäktige beslutar utse
Gunnar Liljebäck (c) till ordförande i bygg- och miljönämnden och bifaller
övriga val av kommunfullmäktige
Efter avslutad överläggning finner Kristina Åhl (s) kommunfullmäktiges
ordförande att det finns två förslag till besluta om:
1) Kommunfullmäktiges valberednings förslag att utse Robert Karlsson (s) till
ordförande
2) Ledamot Sarah Karlssons (c) förslag att utse Gunnar Liljebäck (c) till
ordförande
Votering begärs och sker genom sluten omröstning. Omröstningen utfaller med
14 röster på Robert Karlsson samt samt 7 röster på Gunnar Liljebäck, 1 blankröst
samt en ogiltig röst
Kommunfullmäktiges ordförande ställer proposition på förslagen och finner att
kommunfullmäktige beslutar utse Robert Karlsson (s) till ordförande i byggoch miljönämnden resterande mandatperiod.

Protokollutdrag till:
-Lönekontoret
-Berörda förtroendevalda
-Anton Hansson, nämndsekr. bygg- och miljönämnden
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