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Sammanträdesdatum

2020-02-10

Kommunstyrelsen

Ks§i
Information
Kommunstyrelsen beslutar
-

Godkänna informationen

Bakgrund
Redovisning av delgivningar
Bilaga 1
Redovisning av delegationsbeslut
Bilaga 2
Protokoll för kommunstyrelsens utskott
Su-2019-12-12 §§ 89-109
Bu 2019-12-13 §§ 45-54
A u 2019-12-09 §§ 9 7 A u 2020-01-20 §§ 1
A u 2020-01-20 §§ 2-12
Bu 2020-01-22 §§ 1-11
Su 2020-01-23 §§ 1-7
112

Delgivningar, delegationsbeslut sociala omsorgsutskottet
(sekretessärenden):
Su 2019-12-12 § 102
Su 2020-01-23 § 7
Pärm redovisat från personalkontoret för delegationer fr.o.m. 2019t.o.m. 2020-02-10
Rune Blomster, teknisk chef informerar anbud "Bränna camping"
Agneta Suildd, ekonomichef medverkar och informerar om det aktuella
ekonomiska läget Bokslut 2019, samt budget 2020-2021
Anna-Greta Brodin, kommundirektör informerar om uppstartsmöte 12 1
2020 för inför budgetarbete 2021
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Sammanträdesdatum

2020-02-10

Kommunstyrelsen

Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens ordförande informerar om studiebesök
till Älvsbyns kommun lönekontor
Anna-Greta Brodin, kommundirektör informerar om förhandlingen med
statens bostadsomvandling angående satellitboendet se Dnr 731-2019
Anna-Greta Brodin, kommundirektör informerar om aktuell statistik
sjulcfrånvaro bland kommunens verksamheter
Anna-Greta Brodin, kommundirektör informerar om fördröjningen av uppstart
av Tvätteriet
Bo Häggroth, näringslivsstrateg medverkar och informerar om näringslivs-kontorets verksamhet, näringslivsprojekten mm se bilaga
Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens ordförande informerar om studiebesök i
Kalix 3 februari 2020, visningsrum samt trygghetsboende
Anna-Greta Brodin, kommundirektör informerar om aktuell statistik från
Folkhälsocentrum
Anne Jakobsson (s) informerar om processen av försäljningen Lomträsk skola
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Riktlinjer för krisstöd (tidigare kallat POSOM) i Överkalix kommun

Kommunstyrelsen beslutar
-

Att anta Riktlinjer för Krisstöd i ÖverkaHx

kommun

-

Uppdra åt IFO chef att se till att krisstödet åter startar upp sitt arbete och
utbildas enligt Riktlinjer för krisstöd i ÖverkaHx kommun. I och med detta
även samråda med skolverksamhet för att utse representanter från skolan
samt kommunens lcriskommunikation och ny representant från
polismyndigheten

Bakgrund
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019 - 2022 (Mbti,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och SKL) är en av kommunernas
uppgifter att ha en regelbundet utbildad och övad Icrisorganisation. Aven kommunens
beredskapsfunktioner inom till exempel kommunalteknisk försörjning och lcrisstod ska
vara utbildade och övade(s. 13, D.nr 18/03101, SKL).
Det salcnas dock tydligt lagstöd om att det åligger kommunerna att organisera och
sörja för krisstöd. I Lagen om extraordinära händelser (2006:544) kap. 7 § angående
kommunernas geografiska områdesansvar stadgas att kommunen inom sitt geografiska
område i fråga om extraordinära händelser slca verka för att olika aktörer 1 kommunen
samverkar i krisplaneringsarbetet och även att de krishanteringsåtgärder som vidtas
samordnas. Genom att kommunen organiserar lcrisstödet tar vi en del av vårt
geografiska områdesansvar och underlättar samverkan och samordning 1
lcrisberedslcapsarbete.
2

Riktlinjer för krisstöd i Överkalix kommun grundar sig på Socialstyrelsens rapporter
Krisstöd vid allvarlig händelse och Krisberedskap i Socialtjänst och kommunal halso- och
sjulcvård samt Överkalix tidigare Beredskapsplan för POSOM. Dokument har gåtts
igenom tillsammans med krisstödets representant från räddningstjänsten och
verksamhetssocialchef och tidigare stf IFO chef. Riktlinjerna har sldclcats for
synpunlcter till representant från polismyndigheten, Hälsocentralen samt Overkahx
församling. Synpunlcter från dessa finns bilagerade.
Förslag till beslut
Säkerhetssamordnaren föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen föreslå besluta
- Att Riktlinjer för Krisstöd i Överkalix kommun antas
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- Uppdra åt IFO chef att se till att lcrisstödet åter startar upp sitt arbete och utbildas
enligt Riktlinjer för krisstöd i Överkalix kommun. I och med detta även samråda me
skolverksamhet för att utse representanter från skolan samt kommunens
lcriskommunikation och ny representant från polismyndigheten
A l l m ä n n a utskottets f ö r s l a g t i l l kommunstyrelsen
- Att anat Riktlinjer för Krisstöd i Överkalix

kommun

- Uppdra åt IFO chef att se till att lcrisstödet åter startar upp sitt arbete och
utbildas enligt Riktlinjer för krisstöd i Överkalix kommun. I och med detta ä<
samråda med skolverksamhet för att utse representanter från skolan samt
kommunens kriskommunikation och ny representant från polismyndighete

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse säkerhetssamordnare, 2019-10-31, se Dnr 785-2019
2. Rilctlinjer, lcrisstöd, 2019-10-31,86 Dnr 785-2019
3. Allmänna utskottets protokoll 2019-12-09 § 98

Protokollsutdrag till:
-Britt-Mari Veräjä IFO-chef
-Angelica Nilsson, säkerhetssamordnare
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Dnr 548-2019

Plan för extraordinära händelse i Överkalix kommun

Kommunstyrelsens förslag till k o m m u n f u l l m ä k t i g e
-

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 lerisberedskap lägst
beslutas av kommundirektör. Då planen beslcriver hur kommunen anpassar sin
organisation för att svara mot behovet av ledning under en extraordinär händelse är en
politisk förankring och behandling vilctig.
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 synpunlcter
har inkommit.
Förslag till beslut
Säkerhetssamordnaren föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta att anta Plan för extraordinära händelse i Överkalix kommun
2019-2022
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
-

att anta Plan för extraordinär händelse i Överkalix kommun

2019-2022

Beslutsunderlag
1. Tjänsteslcrivelse säkerhetssamordnare, 2019-11-01, se Dnr 548-2019
2. Plan för extraordinär händelsen, 2oi9-n-oi,se Dnr 548-2019
3. Allmänna utskottets protokoll 2019-12-09 § 99
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Dnr 854-2019

Åtgärd i arbetet med informationssäkerhet:
kompetenshöjning i GDPR och informationssäkerhet

K o m m u n s t y r e l s e n beslutar
- Att samtliga i kommunen anställda som arbetar i någon form av IT-miljö
genomgår grundläggande utbildning i GDPR samt informationssäkerhet
- Att utbildningarna görs obligatoriska för att den anställda ska få fortsatt
åtkomst till kommunen IT-baserade system, såväl vid nyanställningar som för
redan anställdas fortsatta tillgång till kommunens IT-baserade system.
- Att respektive verksamhetsansvarig ansvarar för att återrapportera antal
anställda som genomgått utbildningarna

SKL rekommenderar att kommuner arbetar aktivt med informationssäkerhet. Det
innebär att se till att informationstillgångar fmns tillgängliga när de behövs, att de ar
korrekta, och att obehöriga inte får åtkomst till dem.
Ansvaret för respektive verksamhets informationssäkerhet är kopplat till det
delegerade verksamhetsansvaret. Det betyder att varje person som är ansvarig for en
verksamhet också är ansvarig för informationssäkerheten i denna verksamhet.
Varje person som har tillgång till kommunens IT-system kan orsaka incidenter som
läckage av känsliga uppgifter, intrång av skadlig kod och felaktig användning av
systemet. Genom att säkerställa att kommunanställda i vart fall genomgått någon form
av grundläggande utbildning kan man minska risken för incidenter och oka
säkerhetsmedvetandet samt höja nivån på kommunens informationssäkerhet.
MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, har tagit fram en datorstödd
informationssäkerhetsutbildning för användare: DISA. Utbildningen är webbaserad
gratis och tar ca 20 minuter att genomgå. Den riktar sig till alla på en arbetsplats och
kan användas till både nyanställda, redan anställda och konsulter. Utbildningen tar
bland annat upp:
1. Varför är informationssäkerhet viktigt?
2. Säkert beteende
3. Lösenord
4. E-post
5. Skadlig kod
6. Sociala medier
7. Mobila enheter
8. Molntjänster
, .
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9. Säkerhetskopiering
10. Loggning och spårbarhet
Förslag till beslut
IT-chef och säkerhetsslcyddchef föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen föreslå besluta
- att samtliga i kommunen anställda som arbetar i någon form av IT-miljö genomgår
grundläggande utbildning i GDPR samt informationssäkerhet
- att utbildningarna görs obligatoriska för att den anställda slca få fortsatt åtkomst till
kommunen IT-baserade system, såväl vid nyanställningar som för redan anställdas
fortsatta tillgång till kommunens IT-baserade system.
- att respektive verksamhetsansvarig ansvarar för att återrapportera antal anställda
som genomgått utbildningarna
A l l m ä n n a utskottets f ö r s l a g t i l l kommunstyrelsen
- Att samtliga i kommunen anställda som arbetar i någon form av IT-miljö
genomgår grundläggande utbildning i GDPR samt informationssäkerhet
- Att utbildningarna görs obligatoriska för att den anställda ska få fortsatt
åtkomst till kommunen IT-baserade system, såväl vid nyanställningar som för
redan anställdas fortsatta tillgång till kommunens IT-baserade system.
- Att respektive verksamhetsansvarig ansvarar för att återrapportera antal
anställda som genomgått utbildningarna

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2019-12-09, se Dnr 854-2019
2. Allmänna utskottets protokoll 209-12-09 § 110
Protokollsutdrag till:
-Chefer/ arbetsledare
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Policy för Informationssäkerhet i Överkalix kommun
Kommunstyrelsens förslag till k o m m u n f u l l m ä k t i g e

- Att Policy för Informationssäkerhet

i Överkalix kommun antas

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 ensldlda individen.
Ibland är informationen livsviktig om den återfinns i patientjournaler eller 1 system for
räddningstjänst eller kommunalteloiisk försörjning. Går den informationen forlorad
eller är felaktig kan det få katastrofala följder. Därför måste vi slcydda vår information
så att den alltid finns när vi behöver den, så att vi kan lita på att den är riktig och mte
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

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- A t t Policy för Informationssäkerhet

i Överkalix kommun antas

Beslutsunderlag
1. Slaivelse, 2019-12-05, se Dnr 855-2019
2. Allmänna utskottets protokoll 2019-12-09 § 11

Justerares signatur

Sammanträdesprotokoll

ÖVERKALIX*

Sammanträdesdatum

KOMMUN

2020-02-10

Kommunstyrelsen

K §6

D n r 805-2018,797-2019

S

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Överkalix kommun
Kommunstyrelsens f ö r s l a g t i l l k o m m u n f u l l m ä k t i g e

-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.
Bakgrund
Föreligger revidering av reglemente Bestämmelser om ekonomiska
förutsättningar till förtroendevalda i Överkalix kommun, Dnr 672-2014.
Kommunfullmälctige 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 ratt 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 m m enl §§ 3-6, samt ersättning
för vissa kostnader enligt §§ 10-14. Enligt förslaget utges ej arvode enligt § 8 a
till icke tjänstgörande ersättare.
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Förslaget reglerar endast ersättningar, inte närvarorätt för ersättare i t.ex.
utskott.

.
•

F ö r s l a g t i l l beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta:
att anta Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Överkalix
att bestämmelserna fastställs att gälla fr.o.m. 2020-03-01.

kommun

Ledamot Niclas Hölcfors (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 fmns två förslag till besluta om:
1) Ledamot Niclas Hölcfors (s) yrkande på bifall till beredningens förslag i sin
helhet
,
.
2) Ledamot Sarah Karlssons (c) yrkande på att max 1 ersattare/parti far ersattnmg
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.

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.
Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens ordförande samt Sarah Karlsson (c)
ledamot biträder yrkandet.
K o m m u n f u l l m ä k t i g e beslutar
-

Återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare utredning

A l l m ä n n a utskottets f ö r s l a g
-Att anta Bestämmelser
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-Att bestämmelserna fastställs att gälla fr.o.m. 2020-03-01
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. Kommunfullmälctiges protokoll 2019-11-25 § 103
4. Allmänna utskottets protokoll 2019-12-09 § 105
5. Tjänsteslcrivelse, 2019-01-07, se Dnr 805-2018, 797-2019
6. Allmänna utskottets protokoll 2020-01-20 §3
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Dnr 9-2020

Personalutskott Överkalix kommun
Kommunstyrelsen beslutar
- Aweclda personalutskottet fr.o.m. 2020-02-11
- Entlediga samtliga ledamöter valda av kommunstyrelsen 2018-12-10 § 15

KommTsryrelsen inrättade ett personalutskott 2018-11-12. V i d tornmunstyrelsens
^
2018-12-10 utsågs ledamöter, ersättare samt ordförande och vice ordförande 1
S ^ d ^ ^ o n s o r d n i n g fr.o.m. 2020-01-01 är inga beslut delegerade till
personalutskottet. Övergripande personaladministrativa frågor handhas av
^ m u n s t y r e l s e n s allmänna utskott. Därför bedöms det inte längre finnas behov av
ett personalutskott.

Förslag till beslut
•
.

Kommunstyrelsen beslutar att
aweclda personalutskottet fr.o.m. 2020-02-n
upphäva beslut Val av personalutskottet Ks 2018-12-10 § 150

Allmänna utskottets förslag
- Aweclda personalutskottet fr.o.m. 2020-02-11
- Entlediga samtliga ledamöter valda av kommunstyrelsen 2018-12-10 § 15
Beslutsunderlag
1. Tjänsteslcrivelse, 2019-01-07, se Dnr 9-2020
2. Allmänna utskottets protokoll 2020-01-20 § 6

Prntokollsiitdrag till:
-Berörda ledamöter/ersättare personalutskottet
-Siv Larsson, personalchef

Sammanträdesprotokoll

ÖVERKALIX
KOMMUN

2020-02-10

Kommunstyrelsen

Dnr 22-2020

Ks§8
Reglemente kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens f ö r s l a g t i l l k o m m u n f u l l m ä k t i g e

-

Anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen

Bakgrund
Föreligger revidering av reglemente i kommunstyrelsen
A l l m ä n n a utskottets f ö r s l a g
- Anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
1. Regi. Kommunstyrelsen, 2019-01-13, se Dnr 22-2020
2. Allmänna utskottets protokoll 2020-01-20 § 7
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KOMMUN
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Delegationsordning kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
-

Anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

Bakgrund
Föreligger revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
-

Anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
1. Förslag reviderad delegationsordning, 2019-10-21, se Dnr 760-2019
2. Allmänna utskottets protokoll 2019-10-21 § 95
3. Förslag reviderad delegationsordning, 2019-11-14, se Dnr 760-2019
4. Allmänna utskottets protokoll 2019-12-09 § 101

Protokollsutdrag till:
- Chefer/Arbetsledare
-Britt-Mari Hansson, frontkontoret
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2020-02-10

Kommunstyrelsen

Ks § 10

Dnr 701-2017

Motioner Anpassade detaljplaner

Kommunstyrelsens förslag till k o m m u n f u l l m ä k t i g e
-

Anse motionen besvarad

Bakgrund
Kommunfullmäktige ledamot Niclas Hölcfors (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 sldljer 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 sldcka 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 40 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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A l l m ä n n a utskottets f ö r s l a g
-

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
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Byggstart Etapp 3, Bredband till Byn
Kommunstyrelsen beslutar

-

Projekt 772 'Ortssammanbindande nät i Överkalix kommun' genomförs enl.
förslag. Kommunal medfinansiering med 50% projeldmedel tillförs budget 2020
1101/0203/036

-

Projekt 774 'Etapp 3' genomförs enl. förslag.
Kommunal medfinansiering > % av projektmedel från 1101/0203/036
5

Bakgrund
Allt är nu ldart för bredbands byggnation till byarna längs Kalix Alv. Se karta bilaga 1
Samt projektplan etapp-3 Bilaga 2 - Finansiering är ldart med beviljade ansöloiingar om
projektmedel från Jordbruksverket och Tillväxtverket. Erf. Kommunala projektmedel ar
upptagna i budget/plan 2017 - 2019.
Byggnationen genomförs inom två olika projekt. Projekt 772 "Ortssammanbindande
nät i Överkalix kommun" med delfinansiering via Tillväxtverket samt projekt
774 'Etapp 3 med delfinansiering från Jordbruksverket (Landsbygdsprogrammet 20142020).
Följande underlag ligger som grund för beslutet:
Projektplan & ansökan 'Bredband till byn Etapp-3'
KsAu/Ks/Kf beslut
Lsty Beslut om projektstöd
T W Beslut Ortssammanbindande nät
Entreprenör upphandling
Entreprenör upphandling
Tillstånd TRAFIKVERKET
Avtal om samförläggning VATTENFALL
Markägaravtal 56,06 % Anslutningsgrad**

Ks dnr# 022-2017
§37
Ks dnr# 022-2017
Ks dnr# 212-2017
KsAu 2016 §52
Ks Dnr# 726-2018
TRV 2017-15998
DMS: 1002987418
Lista enl. bilaga 3

K s A u

2 0 1 6

Övrigt
, .
Samråd enl §12:6 Miljöbalken har genomförts. Förfrågan om samordning via
ledningskollen.se har genomförts. Kontroll enl. (RAÄ - Fornsök) har genomforts.
Komplett dokumentation har samlats under Dnr# 98-2015 & 22-2017
»Anslutningsgraden räknas enbart på fastigheter med folkbokförda personer och i
nuläget är den sijfranför låg (56,06%), erforderlig anslutningsgrad (68,36%) ar dock
beräknat att uppnås före byggstart våren 2020.
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-

IT-Kontoret/Bredbandssammordnare föreslår att:
Projekt 772 'Ortssammanbindande nät i Överkalix kommun' genomförs enl. förslag.
Kommunal medfinansiering med 50% projektmedel tillförs budget 20201101/0203/036
Projekt 774 'Etapp 3' genomförs enl. förslag.
Kommunal medfinansiering >5% av projektmedel från 1101/0203/036
Bilaga 1 Karta 'Kalix-Älvdal'
Bilaga 2 Projektplan Etapp-3
Bilaga 3 Lista 'Markägaravtal'

A l l m ä n n a utskottets f ö r s l a g
-

Projelct 772 'Ortssammanbindande nät i Överlcalix kommun' genomförs en.
förslag. Kommunal medfinansiering med 50% projektmedel tillförs budget
1101/0203/036

-

Proj eld 774 'Etapp 3' genomförs enl. förslag.
Kommunal medfinansiering >5% av projektmedel från 1101/0203/036

Beslutsunderlag
1. Slcrivelse, 2019-12-09, se Dnr 185-2019
2. Allmänna utskottets protokoll 2019-12-09 § 109

Protokoll sntdrag till:
-Göran Larsson, IT-chef
-Ingemar Hansson, IT-kontoret
-Ekonomikontoret
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2020-02-10

Kommunstyrelsen

Ks § 12

Dnr 15-2020

Brukningstaxor VA och renhållning 2020

Kommunstyrelsens förslag till k o m m u n f u l l m ä k t i g e
-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
Bakgrund
Telmiska 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 ler/månad. I Norrbotten är
medelkostnaden 579 ler/månad. Överkalix taxa är lägst i länet med 501 ler/månad. För
att va-taxan skulle täcka dagen kostnader skulle den behöva höjas med 25 %. Det skulle
innebära en kostnadsölcning för normalhushållen till 668 kr/månad.
Då det kanske upplevs som tungt belastande med en stor höjning anser Teloiiska
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 kostnadstäclcning. Vår avgift är
265 kr/månad per villahushåll. Vilket är 26 ler/månad mer än medel i länet. Med tanke
på vår kommun struktur är det en låg avgift.
Tekniska avdelningen föreslår att renhållningstaxan inldusive slamtömning höjs med
5 %. För en familj med tre personer i en "normalvilla" blir det en kostnadsölcning på ca
13 kronor/månad.
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(priser ovan är inklusive moms)
Taxa normalvilla "Typhus A"2019
både vatten och avloppfink

Va-taxa
AC-BD län
Namn

Månadskostnad
Folkmängd

Kostnad
moms)

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

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

127 119

650

5,20

7118

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

Kalix

Umeå
Nordmaling

Medel

Justerares signatur
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Renhållningsavgift villor Norrbottens län 2019 (ink. moms)
Kommun

Tjänst

Boden

1801 BB 1401 MA

Piteå

1901 BB 1401 MA

Fastavg

Rörlig avg Summa

525 kr

1354 kr

Kr/månad

1879 kr

157 kr

1940 kr

162 kr

Övertorneå 1901 BB 1401 MA
1901 BB 1401 MA
Luleå

935 kr

1006 kr

1941 kr

162 kr

810 kr

1359 kr

2169 kr

181 kr

Älvsbyn

1901 BB 1401 MA

1184 kr

1169 kr

2 353 kr

196 kr

Kalix

1901 BB 1401 MA

1190 kr

1398 kr

2 588 kr

216 kr

Jokkmokk

1901 BB 1401 MA

917 kr

1701 kr

2 618 kr

218 kr

Kiruna

1901

1840 kr

1060 kr

2 900 kr

242 kr

Gällivare

1901

2038 kr

1015 kr

3 053 kr

254 kr

Överkalix

1901 BB 1101 MA

1436 kr

1740 kr

3 176 kr

265 kr

Pajala

2401

1440 kr

1920 kr

3 360 kr

280 kr

Haparanda

1901 BB 1401 MA

1552 kr

2 376 kr

3 928 kr

327 kr

Arjeplog

1901 BB 1401 MA

864 kr

3 261 kr

4125 kr

344 kr

Arvidsjaur

1901 BB 1401 MA

719 kr

4110 kr

4 829 kr

344 kr

1188 kr'' 1956 kr

3143 kr

239 kr

Medel

Telcniska 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
Niclas Hölcfors (s) kommunstyrelsen ordförande, yrkar bifall till beredningens
Ledamot Sarah Karlsson (c) yrkar på att va-taxan höjs med 5 % samt att tillägg
kostnadstäckning bifogas som underlag till beslut
om
Efter avslutad överläggning finner Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens
ordförande att det finns två förslag till besluta om:
1) Ledamot Niclas Hölcfors (s) yrkande på bifall till beredningens förslag
2) Ledamot Sarah Karlssons (c) yrkande på att va-taxan höjs med 5 /o samt att
tillägg om kostnadstäckning bifogas som underlag till beslut

Justerares signatur

2

ÖVERKALLX
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-10

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på förslagen och finner att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
beredningens förslag.
A l l m ä n n a utskottets f ö r s l a g
-Att VA-taxan höjs med 10 %
-Att renhållningstaxan och slamtömningstaxan höjs med 5 %.
-Att höjningen gäller från och med 2020-04-01
Beslutsunderlag
1. Slcrivelse "Brulcningstaxor V A och renhållning 2020", 2020-01-13, se Dnr
15-2020
2. Allmänna utskottets protokoll 2020-01-20 § 10
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Dnr 55-2020

Äskande om medel Översiktsplan
Kommunstyrelsens förslag till k o m m u n f u l l m ä k t i g e
-

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 for 2020 okat fran
+2,4 mkr till +7,8 mlcr. I budgeten ingår ett relativt stort sparlcrav för kommundirektor
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 mlcr. I denna utölcning slca även kostnader för framtagande av en
översiktsplan ingå.
Förslag till beslut
Allmänna utskottets ram ökas med 2 mlcr och ekonomiskt ansvar forframtagandeav
översiktsplan läggs inom utskottet.

Beslutsunderlag
1. Slcrivelse, 20200127, se Dnr 55-2020
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Val till Översiktsplanegruppen, Leader Polaris samt Bredbandsgruppen

K o m m u n s t y r e l s e n beslutar
Utse Robert Karlsson(s) Västra Nybyvägen 29 956 92 Överkalix till ledamot
samt ordförande i Översiktsplanegruppen
Utse Bengt-Erik Rolfs (s) Nygatan 15 956 31 Överkalix att företräda Överkalix
kommun i valberedningen för Leader polaris
Utse Anna-Greta Brodin, kommundirektör att ingå i Bredbandsgruppen
Utse Niclas Hölcfors (s) Byträskvägen 38 956 93 Överlcalix att ingå i
bredbandsgruppen
Godkänna Anne Jakobssons (s) Joclcfall Storvägen 23 956 92 Överlcalix begäran
om avgång från bredbandsgruppen
Bakgrund
Föreligger val av ordförande samt ledamot i öyersiktsplanergruppen för,
fyllnadsval i bredbandsgruppen samt val av representant i valberedningen i
Leader Polaris mandatperioden 2018-2022

Protokoll sntdrag till:
-Anton Hansson, nämndselar, bygg- och miljönämnd
-Leader Polaris
-Göran Hansson IT-chef
-Maivor Gyllefjord Lönekontoret
-Berörda förtroendevalda
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Bredbandsutbyggnad 2019
K o m m u n s t y r e l s e n beslutar
-

Den kommunala insatsen ökas till 3 858 tlcr där 196 tkr är den del som
projekterats som interna anslutningsavgifter men som i samband med ny
lagstiftning betraktas som medfinansiering.

Bakgrund
I och med den nya redovisningslagstiftningen som kom från och med 2019 slca
investeringar med extern finansiering redovisas brutto i Icommunens
investeringsredovisning och den aktivering som leder till avskrivningskostnader slca
också bygga på bruttoinvesteringen. Bredbandsprojektet är ett investeringsprojekt med
stor extern finansiering. Inför budget 2019 togs beslut om att medfinansiera
bredbandsutbyggnaden med 1200 tlcr. Denna del lades i investeringsbudgeten. I och
med att rådet för kommunal redovisning utkom med en rekommendation under 2019
måste redovisningen av detta projelct ändras. I samband med att denna fråga utretts
har förvaltningen kommit fram till att projelctet behöver större finansiering än den som
tidigare beslutats.
För 2019 är nedanstående utgifter uppbokade på investeringsprojektet 036 Bredband:
Etapp 1
Etapp 2
Etapp 4
Summa invest

5133 025,94
1649 355,79
1075 296,10
7 857 677,83

Utöver detta finns lite kostnader lcvar på driften avseende bredband men det är framför
allt löner (för att få boka upp löner på investeringar måste vi ha tidsredovisning).
Det har kommit in 1067 522,54 kr i statsbidrag, dessa har bokat mot konto 23880 enligt
den nya lagstiftningen. De slca resultatföras i 20 år.
De två ansökningar som gjorts för projelctet om bidrag har även bokats på konto 23880.
Beloppen är på 789 765 tlcr (etapp 4) samt 2 327 959 tlcr (etapp 2). Dock: för etapp 2
resultatfördes 1500 000 ler i bokslutet för 2018 så den slca bokas bort från den
inkomsten. Så i statsbidrag kommer vi redovisa
Etapp 1
1067522,54 Redan inkommit
Etapp 2
2 327 959,00 Ansökt ej inkommit
-1500 000,00 Resultatförd 2018
Etapp 4
789 765,00 Ansökt ej inkommit

Justerares signatur

ÖVERKALLX
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-10

Kommunstyrelsen

Utöver detta ska ca 1,3 mkr i anslutningsavgifter från privata kunder komma in. Dessa
avgifter - som inte är fakturerade ännu kommer bokas upp som kundfordran och även
dessa ska skrivas av under 20 år.
De 196 tkr som projekterats som interna anslutningsavgifter ska enligt den nya lagen
ses som medfinansiering, inte en avgift
Totalt blir medfmansieringen 3 858 079 kr jämfört med 1200 000 ler som bugdeterats.
Till detta kommer 196 000 Icronor som är den kommunala anslutningsavgiften.

Budget/Kommunal
medfinansiering
Utgifter
Etapp 1
Etapp 2
Etapp 4
Totalt

1200
000

5*33
026
1649
356
1075
296
7 857
678

Inkomna/b erälcnade inkomster
Inkomna/återsökta
bidrag
Beräknade
anslutningsavgifter
(Interna
anslutningsavgifter
Totalt

Nettoutgift

Avvikelse mot
budget

2 665
247
1334
35
196 000)
2

3 999
599
3858
079
-2 462
079

Ekonomiska konselcvenser av beslut
Ökning av investeringsbudgeten innebär en minslming av likvida medel. Att
lagstiftningen ändrats innebär att avslcrivningskostnaderna för bredbandsprojektet
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kommer öka betydligt men detta motsvaras av resultatförda intäkter under de 20 som
avskrivningarna varar.
Avskrivningar enligt nettomodellen: 3 858 079 / 20 år = 193 tlcr
Avskrivningar enligt ny lagstiftning: 7 857 678 / 20 år = 393 tkr
Resultatförda intäkter från bidrag o avgifter:- 3 999 599 / 20 år = 200 tioOm projektet hade hållit sin budget hade nettokostnadsökningen de närmaste 20 åren
varit 60 tlcr per år.
Förslag till beslut
I och med att projelctet har haft högre kostnader än projekterats föreslås att den
kommunala insatsen ökas till 3 858 tlcr där 196 tlcr är den del som projekterats som
interna anslutningsavgifter men som i samband med ny lagstiftning betraktas som
medfinansiering.

Beslutsunderlag
1. Slcrivelse,2020-o2-03, se Dnr 81-2020

Protokollsutdrag till:
-Göran Larsson, IT-chef
-Ingemar Hansson, IT-kontoret
-Agneta Suildci, Ekonomichef
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Ks § 16

Dnr 51-2020,582-2017

Begäran om uppsägning av avtal Vännäsbergets ridcentra AB

Kommunstyrelsens förslag till k o m m u n f u l l m ä k t i g e
-Godkänna begäran från Vännäsbergets ridcentra AB om entledigade från
kontralct/avtal med Överkalix Kommun avseende ridverksamhet från och med
2020-07-01
- Uppdra till allmänna utskottet/kommunstyrelsen att uppta dislcussion med
föreningar angående framtida ridklubbsverksamhet i Överkalix kommun
Bakgrund
Föreligger Slcrivelse från Vännäsbergets Ridcentra Ab om begäran om
uppsägning av avtal med Överlcalix kommun Se samband DNR 37-2020
" Samarbetsavtalet mellan underteclcnad och Vännäsbergets Ridldubb har sagts upp
med verkan 202006 30.
Vi kommer att avsluta ridskoleverksamheten då. Vi ser därför att vi entledigas från
kontraktet med Överlcalix Kommun i samband med detta."
Kommunstyrelsens ordförande har svarat på slcrivelse:
" Jag har idag emottagit din slcrivelse med anledning av att avtalet mellan ditt företag
och Vännäsbergets Ridldubb sagts upp från och med 2020 07 01.
Eftersom förutsättningarna for ridskoleverksamhet upphör vill du bli befriad från
gällande kontrakt med Överlcalix 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 kommunfullmälctiges sammanträde." Avtalets
diarienummer är 582-2107
Beslutsunderlag
1. Slcrivelse, 2020-01-24, se Dnr 51-2020
2. Svar på slcrivelse, 2020-01-24, se Dnr 51-2020
3. Avtal, 2017-07-11, se Dnr 582-2017
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Ks § 17

Dnr 805,806-2019

Svar på Revisionsrapport l ä k e m e d e l s g r a n s k n i n g

Kommunstyrelsen beslutar
-Godkänna redovisning av granskningsresultat samt vidtagna åtgärder
- Ytterligare två uppföljningar sker i år av läkemedelsgranskningen samt därefter
årligen 3 gånger per år
- Delge beslutet till revisorsgruppen
Bakgrund
PwC har granskat om kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig
läkemedelshantering samt om styrelsen bedöms ha en tillräcldig intern kontroll inom
området. Den sammanfattande revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen inte
helt har säkerställt en ändamålsenlig läkemedeshantering och att styrelsens interna
kontroll ej är tillräcldig.
Följande kontrollmål och bedömning ligger till grund för den sammanfattade
bedömningen:
Läkemedelshantering och ansvarsfördelning - kontrollmålet är uppfyllt
Rutiner för delegation - kontrollmål är delvis uppfyllt
Introduktion i läkemedelshantering - kontrollmål är uppfyllt.
Avvikelsehantering - kontrollmålet är inte uppfyllt
Förebyggande arbete och åtgärder vid stölder - kontrollmål delvis uppfyllt
Extern kvalitetsgranskning - kontrollmål är delvis uppfyllt
Uppföljning av läkemedelshantering - kontrollmål är delvis uppfyllt
Kommentarer till granslaiingen som helhet
Socialchef har tillsammans med MAS och enhetschefer gått igenom resultatet av
läkemedelsgranslcningen och är medvetna om att brister föreligger och har vidtagit en
del omedelbara åtgärder samt påbörjat en handlingsplan för att åtgärda de brister som
framkommit.
Rutiner för delegation
PwC konstaterar i sin bedömning att det finns rutiner och rilctlinjer avseende
delegation. Dessa är kända i tillräcldig omfattning i verksamheterna och tillämpas i
verksamheterna. Vidare konstateras att det föreligger ett behov av att enhetscheferna
säkerställer att det finns tillräcldigt med personal som erhållit delegation i tjänst. Samt
att det bör säkerställas att omvårdnadspersonal har tillräcldiga omvårdnads- och
språkkunskaper för att ordinarie och delegerade arbetsuppgifter slca kunna genomföras
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på ett patientsäkert sätt. Det är av stor vikt ur ett patientsäkerhetsperspektiv att
styrelsen i framtiden hittar lösningar för att säkra rätt kompetens hos personalen.
Kommentar:
Överkalix kommun, socialförvaltningen, har, i lildiet med många andra kommuner 1
Sverige, en stor utmaning vad gäller att kunna rekrytera och behålla kvalificerad
All n^pexsonal ges möjlighet att genomgå webutbildningar i basal hygien, demens och
palliativ vård. Inför delegation får personal genomgå utbildning i läkemedelshantering.
Via projektet "Den goda kommunen" planeras validering till undersköterska av ett
antal anställda som har arbetat länge inom äldreomsorgs - och LSS-verksamheterna,
vilket är planerat att genomföras under 2020.
Ytterligare utbildningssatsning för att öka kompetensen hos den befintliga personalen
ses över och planeras ske under 2020 där ett antal anställda ges möjlighet att utbilda
sig till undersköterska på distans.
Vid utannonsering av vakanta tjänster är kravet att den sökande i första hand ska ha
undersköterskeutbildning, dock är det sällan en tjänst utannonseras då omplaceringar,
Las-företräde och rätt till återanställning ska prövas innan en tjänst utannonseras.
Avvikelsehantering
Kontrollmålet är inte uppfyllt. Bedömningen baseras på att det finns dokumenterade
rutiner och system för läkemedelsavvikelser, men man kan inte styrka att rutinerna ar
kända och tillämpas i tillräcldig utsträckning i verksamheterna. Antalet avvikelser har
tredubblats sedan 2017 och det salcnas en analys av den ökade mängden
avvikelserapporteringar i patientsäkerhetsberättelsen.
Kommentar:
Enhetschefer och MAS har arbetat aktivt med att förbättra awilcelserapporteringen
under de senaste åren. Ett nytt system som underlättar inrapportering, men även
statistilcinhämtning har införts och satts i drift under 2019. Innan dess har
awikelserapporteringen skett på papper. En analys av anledning till det kraftigt okade
antalet avvikelser är att det kan finnas flera orsaker tillsammans som gor denna ökning
- rapporteringsbenägenheten har ökat. Ett system underlättar för insamlingen av
avvikelser. Vid det tidigare förfarandet med avvikelser i pappersform kombinerat med
chefsbyten, är risken högre att awilcelser har kommit bort och gett ett lägre resultat
tidigare år. Andra orsaker som kan ligga bakom en hög andel ej signerade läkemedel ar
stress och hög arbetsbelastning hos personalen.
Att awilcelser ökar är både ett kvitto på att en rutin börjar vara implementerad och en
signal om att något inte fungerar. Det viktiga nu är att ta fasta på anledningen till
awilcelserna och arbeta aktivt med att komma till rätta med dem.
Med anledning av det höga antal awilcelser vad gäller utebliven signering, på
framförallt Brännagården, har följande åtgärder vidtagits omedelbart; Enhetschef får
veckovis återkoppling från sjuksköterska om antal awilcelser och tar då upp eventuella
awilcelser direkt med berörd personal. Enhetschef har förtydligat till personal att de
slca kontrollera delegeringslistor efter varje tillfälle läkemedel ges för att minska
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avvikelser gällande utebliven signering. Enhetschef gör även stickprov och kontrollerar
signeringslistor löpande under veckorna.
Vidare ska även en ny kod för överlämning läggas till på signeringslistan som gäller när
personal lämnar över läkemedel till en boende att ta själv (på den boendes egen
begäran och utifrån förmåga) och personal inte ser att den boende tar läkemedlet.
Man ska även se över så att de boende som kan sköta sin medicinering självständigt,
kan göra det som egenvård.
När det gäller hög arbetsbelastning så försöker enhetschef planera så att det alltid finns
minst en som har delegering på varje avdelning och vid de tillfällen det inte är möjligt
så har den som har delegering i uppgift att dela ut läkemedel i första hand, för att
sedan hjälpa till i det övriga vårdarbetet.
Sociala ledningsgruppen kommer att se över rutin för uppföljning och analys av
avvikelser på ledningsnivå och i verksamheterna, som ett underlag för
förbättringsarbete på arbetsplatsträffar och teammöten. Utredning och uppföljning av
avvikelser är en del av socialförvaltningens kvalitetsarbete/egenkontroll.
Förebyggande arbete samt åtgärder vid stölder
PwCs bedömning är att målet delvis är uppfyllt. Anledning till detta är att det finns
dokumenterade rutiner som är tillräcldigt kända, men rutinerna tillämpas inte i
tillräcldig utsträckning. Kontrollräkning av narkotikaklassade läkemedel har inte skett
enligt rutin vid hälften av de särsldlda boendena.
Kommentar:
Det finns en rutin där det framgår hur ofta en kontrollräkning av narkotikaklassade
läkemedel ska ske. Enhetschef för medicinska teamet ansvarar för att säkerställa att
följsamhet till rutin efterlevs. Då det har varit och är lägre bemanning inom
sjuksköterskeorganisationen har efterlevanden av rutinen inte kunnat ske
hundraprocentigt i alla verksamheter.
Extern kvalitetsgranskning
Kontrollmålet är enligt PwC delvis uppfyllt med hänvisning till att externa
kvalitetsgranskningar skett inom verksamheterna, men inte inom hemsjulcvården
under 2018. Extern Icvalitetsgranslcning slca även slce 2019.
Kommentar:
Extern Icvalitetsgranslcning ska slce under november 2019. Hemsjulcvården har inte
granskats 2018 och är inte upphandlat för 2019, men frågan slca ställas till extern
granskare om hemsjulcvården kan ingå för 2019. Om inte kommer de att tas med i
kommande upphandling av externa kvalitetsgranskningar.
Uppföljning av läkemedelshantering
PwC bedömer att målet är delvis uppfyllt eftersom viss regelbunden uppföljning av
kommunstyrelsen slcer i form av årlig patientsäkerhetsberättelse, men med de brister
som bland annat framkom i patientsäkerhetsberättelsen för 2018 anses det motiverat
med en mer strukturerad uppföljning än en gång per år.
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Kommentar:
I socialförvaltningens plan för egenkontroll kommer läkemedelshantering att följas
upp och analyseras regelbundet för att säkerställa patientsäkerheten. Socialchef
föreslår att kommunstyrelsen fastställer hur många gånger årligen man vill att
MAS/socialchef återrapporterar läkemedelshanteringen till kommunstyrelsen,
förslagsvis två gånger årligen, utöver patientsäkerhetsberättelsen.

Förslag till beslut
Socialchef föreslår att sociala omsorgsutskottet översänder denna skrivelse till
kommunstyrelsen som svar på granslaiingen, med en eventuell komplettering av
handlingsplan för ej redan vidtagna åtgärder.
Sociala omsorgsutskottet beslutar
- Översända denna slaivelse till kommunstyrelsen som svar på granskningen,
med komplettering i form av återrapportering av resultat av vidtagna åtgärd.
- Återrapport av Svar p å Revisionsrapport läkemedelsgransloiing redovisas t i l
kommunstyrelsens sammanträde den 10 februari 2020

Beslutsunderlag
1. Revisionsrapport, läkemedelshantering, 2019-11-11, se Dnr8o , 806-2019
2. Svar på revisionsrapport, 2019-12-09, se Dnr 805,806-2019
3. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2019-12-12 § 92
5

Protokoll sutdrag till:
-Revisorerna Överkalix
-Jenny Liljebäck socialchef
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Dnr 80-2020

Delegation samverkansavtal med Region Norrbotten
Avseende medicinska teamet
Kommunstyrelsen beslutar
-Uppdra till socialchef och kommundirelctör att underteckna samverlcansavtal
med Region Norrbotten
Bakgrund
Medicinska teamet har varit utan en ordinarie chef sedan augusti 2018.
Relcryteringar har inte lett till att någon har kunnat anställas. Medicinska
teamet har behov av en chef som kan leda verlcsamheten, fördela arbetet och
vara ett stöd till medarbetarna.
Socialchef har därför under en tid fört dialog med verksamhetschef för
hälsocentralen Kristiina Kollin, om ett samarbete gällande enhetschef och vi har
kommit överens om att under ett år på prov dela enhetschef mellan våra
verksamheter. Det innebär att en enhetschef från Hälsocentralen 50% kommer
att arbeta åt Medicinska teamet genom avtalssamverlcan.
På detta sätt kan v i förbättra vårt arbete på både kommun och region gentemot
patienterna och även förbättra samverkan mellan kommun och region. Helt i
linje med målsättningen med god och nära vård.
För att stötta medarbetare och chef tillsätts ett administrativt stöd, då chef
endast kommer arbeta deltid. Administrativa stödet kommer att avlasta chef
och medarbetare med schemaplanering, omplanering vid sjulcfrånvaro och
mycket mer.
Förslag t i l l beslut
Föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt socialchef och kommundirektör att
underteckna samverlcansavtal med Regionen.
Beslutsunderlag
1. Slcrivelse, 2020-02-03, se Dnr 80-2020

Protokollsutdrag till:
_-Anna-Greta Brodin, kommundirektör
-Jenny Liljebäck, socialchef

Justerares signatur

Sammanträdesprotokoll

Q^gj^j^^jT^J^

Sammanträdesdatum

l a &

36

KOMMUN
2020-02-10
Kommunstyrelsen

Svar på Skrivelse/Medicinska teamet
Kommunstyrelsen beslutar
-Godkänna information med anledning av skrivelse från moderaterna i Överkalix
Bakgrund
Moderaterna i Överkalix har i en skrivelse ställt frågor angående medicinska
teamets verksamhet, Anna-Greta Brodin kornmundirektör avger muntligt svar
på sammanträdet
Jenny Liljebäck socialchef har även svarat på slcrivelse.
Beslutsunderlag
1. Slcrivelse, 2020-01-30 , se Dnr 63-2020
2.
Svar snt.drap
på slcrivelse,
2020-02-03, se dnr 63-2020
Protokoll
till:
-Moderaterna Överkalix
-Jenny Liljebäck, socialchef
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Kvalitetsrapport/ uppföljning kunskapsmål
K o m m u n s t y r e l s e n beslutar
Godkänna del av sammanställning av det systematiska lcvalitetsarbetet för
Gyslcola/Komvux/SFI/Förskolan och redovisning av genomförda
verksamhetsbesök för eventuella beslut.
Bakgrund
Enligt skollagen skall varje huvudman systematiskt och kontinuerligt planera,
följa upp och utveclda utbildningen.
Till utskottets sammanträde har rektor Gy-skola/Komvux/SFI och rektor
förslcolasammanställt en redovisning av det systematiska lcvalitetsarbetet för
respektive enheter. (Bilaga 1). Kvalitetsredovisning på huvudmannanivå är
uppdaterad med redovisningar enligt bilaga.
Som ett led i huvudmannens Icvalitetsarbete har de för respektive verksamheter
utsedda kontaktpolitikerna besökt dessa. Besöken har omfattat samtal med
personal och elever samt klassrumsbesök.
Barn- och utbildningsutskottet har fastställt tvålärarsystem som fokusområde
för verksamhetsbesöken i årslcurs 1-9, fastställt samverkan, samarbete,
information omorganisation och verlcsamhet som folcusområde för
verksamhetsbesöket vid Överlcalix
Friskola och fastställt förändringar i grupper och språlcutvecldande arbetssätt
som folcusområde vid verksamhetsbesöken i förskolan.
Kontaktpolitikerna har sammanställt en redovisning av genomförda
verksamhetsbesök.
(Bilaga 2).
Barn- och utbildningsutskottet beslutar f ö r e s l å :
Kommunstyrelsen att ta del av sammanställning av det systematiska
kvalitetsarbetet för Gyskola/
Komvux/SFI/Förskolan och redovisning av genomförda verksamhetsbesök for
eventuella beslut.
Beslutsunderlag
1. Barn och utbildningsutskottets protokoll 201-12-13 § 46
Protokollsutdrag till:
-Delges barn och utbildningsutskottets verksamhet
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Kunskapsmål
Kommunstyrelsen beslutar
-Godkänna lämnad sammanfattning av betygs- och kunskapsanalys för ht-19
Bakgrund:
Enligt skollagen skall varje huvudman systematisld och kontinuerligt planera,
följa upp och utveclda utbildningen. Till utskottets sammanträde har skolchef
sammanställt en sammanfattning av betygs- och kunskapsanalys för ht-19.
Bilaga 1.
Sammanfattning av förbättringsåtgärder och kompensatoriska insatser är att:
Arbetslagen kommer att arbeta med kooperativt lärande i syfte att öka
aktiviteten hos alla elever, utveclda arbetet med läsning i samarbete med
biblioteket, utveckla problemlösning och påbörja matematildyftet till ht-20.
Se över frågan om undervisning i modersmål och studiehandledning på
modersmål.
Fortsatt arbeta med att analysera och reflektera över resultaten i arbetslag,
ämneslag och det inledda samarbetet med Övertorneå kommun. Fortsatt arbeta
med att utveclda stöd för eleverna i samarbete med elevhälsan med fokus på
tidiga insatser. Arbetet med att utveclda tvålärarsystemet fortsätter.
Barn- och utbildningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta:
Godkänna lämnad sammanfattning av betygs- och kunskapsanalys för ht-19.
Beslutsunderlag
l.Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2020-01-21 § 2

Protokoll sutdrag till:
-Delges barn och utbildningsutskottets verksamhet
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Trygghet/Studiero
Kommunstyrelsen beslutar
-Godkänna lämnad analys av trygghet och studiero för ht-19.
Bakgrund:
Enligt skollagen skall varje huvudman systematiskt och kontinuerligt planera,
följa upp och utveclda utbildningen.
Till utskottets sammanträde har skolchef sammanställt en analys av
tiygghet och studiero för ht-19. Bilaga 2.
Sammanfattning av förbättringsåtgärder och kompensatoriska insatser är att:
Fortsatt arbeta med den nya strukturen för elevhälsans arbete, översyn av
arbetet med integrerad särskola, arbetet med att minska könssldllnader i
kunskapsresultaten och fortsatt satsning på rastaktiviteter.
Under vt-20 påbörja arbetet med att utveclda återkoppling till elever, utveclda
samverkan med föräldrar, påbörja elevintervjuer som genomförs av kurator och
förstelärare, prioritera loirators arbete mot att stärka goda relationer och att
motverka kränkningar samt att utbilda elevhälsa och pedagoger för att på ett
effektivt sätt arbeta med empati, respekt och värdegrundsfrågor i skolan.
Barn- o c h utbildningsutskottet f ö r e s l å r Kommunstyrelsen besluta:
Godkänna lämnad analys av trygghet och studiero för ht-19.
Beslutsunderlag
l.Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2020-01-21 §3

Protolcollsutdrag till:
-Delges barn och utbildningsutskottets verksamhet
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Elevhälsa - Medicinsk del
Kommunstyrelsen beslutar
-Utse Birgit Kalander till medicinskt ledningsansvar för elevhälsan, M L A .
Anställning under vårterminen 2020 med sysselsättningsgrad 5%.
Bakgrund
Organisation

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Barn och utbildningsutskottet och ytterst Kommunstyrelsen har
vårdgivaransvar för kommunens elevhälsa. Den medicinska delen utgörs av 50%
tjänst som skolsköterska samt 5% tjänst som medicinskt ledningsansvar för
elevhälsan, M L A . Skollagen och Hälso- och sjukvårdslagen är de ramlagar som
styr skolhälsovårdens verksamhet.
Skolläkare köps in vid behov.
Vårdgivarens ansvar:
Att verksamheten organiseras så att patientsäkerhet, god Icvalitet och
kostnadseffektivitet tillgodoses och främjas.
Utse en verksamhetschef med tillräcldig kompetens för att tillgodose
patientsälcerhet och en verksamhet av god Icvalitet.
Att det fmns ett Icvalitetsarbete för elevhälsan.
Att utse en medicinskt ansvarig skolsköterska då verksamhetschefen inte har
medicinsk kompetens
Verksamhetschefens ansvar:
Att planera, styra, följa upp och utvärdera lcvalitetsarbetet inom elevhälsan.
Att samordning inom skolan och inom elevhälsan fungerar tillfredsställande för
eleven/patienten.
Att samarbetsformer med medicinsk ledningsansvarig fungerar inom
verlcsamheten.
Att personalen genomför adekvat fortbildning
Att den som har medicinskt ledningsansvar för verksamheten har möjlighet att
fullfölja sina uppgifter.
Medicinskt ledningsansvarigs ansvar:
Att se till att det medicinska omhändertagandet tillgodoser leraven på hög
patientsälcerhet.
Se till att det fmns direldiv och instruktioner som verksamheten Icräver
Anmälningsansvarig enligt Lex Maria
Att upprätta en patientsäkerhetsberättelse årligen

Justerares signatur
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

302

,

Ä

o-o2-io

Kommunstyrelsen

•

•

Planera lokal verksamhet i samverkan med verlcsamhetschef; fortbildning,
utrustning, samordning samt Icvalitetsarbete.
Se till att det fmns rutiner för säker läkemedelshantering och journalföring
samt hantering av patientjournaler inom området.
Se till att det finns rutiner Icring remisshantering.

.

Övergripande ansvar för att verlcsamheten följ er etiskt förhållningssätt och

•

gällande lagstiftning.
Sedan tidigare har Kommunstyrelsen utsett skolchef Maria Hjelm till
verksamhetschef för elevhälsan och har nu att utse medicinskt ledningsansvarig
(MLA).
Skolchef föreslår Barn- och utbildningsutskottet föreslå Kommunstyrelsen att
utse Birgit Kalander till medicinskt ledningsansvar för elevhälsan, M L A .
Anställning under vårterminen 2020 med sysselsättningsgrad 5%.
Barn- och utbildningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta:
Utse Birgit Kalander till medicinskt ledningsansvar för elevhälsan, M L A .
Anställning under vårterminen 2020 med sysselsättningsgrad 5%.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2020-01-21 § 7

Protokollsutdrag till:
-Delges barn och utbildningsutskottets verksamhet
-Maria Hjelm, skolchef

Justerares signatur

Sammanträdesprotokoll

ÖVERKALIX

Sammanträdesdatum

KOMMUN

2020-02-10

Kommunstyrelsen

Ks § 24

Dnr: 30-2020

Grundsärskola
Kommunstyrelsen beslutar
-Utse Åsa Jakobsson till rektor för Överkalix Särskola från och med 2020-01-13.
Bakgrund:
En elev kan komma att bli aktuell för att mottas i grundsärskola efter
utredning.
För skolformen grundsärskola måste rektor utses.
Skolchef föreslår Barn- och utbildningsutskottet föreslå Kommunstyrelsen att
från och med 2020-01-13 utse Åsa Jakobsson till reldor för grundsärskolan i
Överkalix.
Rektor för grundsärskola har sedan, i enlighet med delegationsordning 4.47 och
enligt SL 7:9, att besluta om elev i grundskolan kan få sin utbildning inom
grundsärskolan.
Barn- o c h utbildningsutskottet f ö r e s l å r K o m m u n s t y r e l s e n besluta:
Utse Åsa Jakobsson till rektor för Överkalix Särskola från och med 2020-01-13.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2020-01-21 § 8

Protokollsutdrag till:
-Delges barn och utbildningsutskottets verksamhet
-Maria Hjelm, skolchef
-Åsa Jakobsson, rektor

Justerares signatur

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-10
Kommunstyrelsen

Ks § 25

Dnr: 31-2020

Inackorderingstillägg
Kommunstyrelsen beslutar
-Fastställa nivåer för inackorderingstillägget för 2020 enligt förslag från
skolchef.
-Förändra inackorderingstillägget årligen i förhållande till prisbasbeloppet.
-Delegera beslut om den årliga förändringen till skolchefen.
Bakgrund:
Enligt skollagen 15 kap 32 § skall hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till
elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering
på grund av skolgången. Stödet skall avse boende, fördyrat uppehälle och resor
från och till hemmet. O m stödet ges kontant skall det lämnas med lägst 1/30 av
för aktuellt år gällande prisbasbelopp.
Barn- och Utbildningsnämnden har i § 64, 021213, beslutat att
inackorderingstillägget årligen skall förändras i förhållande till prisbasbeloppet.
Vidare har beslutet om den årliga förändringen delegerats till skolchefen.
Skolchef föreslår att nivåer för inackorderingstillägget för 2020 skall gälla enligt
följande:
A v s t å n d t i l l skolorten, k m e n k e l v ä g
K r o n o r per m å n a d
0 - 8 4
1577
85 - 124
1652
125 - 174
727
I75 - 224
*02
225 - 599
77
600 - 899
195
900 -1299
2027
1300 2102
x

lc

l8

2

Prisbasbeloppet för 2020 är fastställt till Icronor 47.300.
Barn- o c h utbildningsutskottet f ö r e s l å r Kommunstyrelsen besluta:
-Fastställa nivåer för inackorderingstillägget för 2020 enligt förslag från
skolchef.
-Förändra inackorderingstillägget årligen i förhållande till prisbasbeloppet.

Justerares signatur
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Sammanträdesprotokoll

ÖVERKALIX

Sammanträdesdatum

KOMMUN

2020-02-10

Kommunstyrelsen

Delegera beslut om den årliga förändringen till skolchefen.
Beslutsunderlag
i.Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2020-01-21 £ 9

Prntnkollsutdrag till:
-Delges barn och utbildningsutskottets verksamhet
-Maria Hjelm, skolchef

Justerares signatur

( 1

K

T ^ i

Sammanträdesprotokoll

ÖVERKAHX

Sammanträdesdatum

KOMMUN

2020-02-10

Kommunstyrelsen

Dnr: 769-2019

Ks § 26
Svar till Skolinspektionen
Kommunstyrelse beslutar
"

Fastställa svar till Skolinspektionen som bygger på beslut Dnr-SI 2,9:5767
avseende skolnivå i enlighet med skolledningens sammanstallmng

Bakgrund:

nä de nationella målen. Målen och riktlinjerna framgår framfor allt av den

ZtpCoZ L knrsplaner eller motsvarande styrdokument som galler for
utbildningen.
Barn- och utbildningsutskottet har uppdragit till skolledningen att utarbeta
Z • tffl Skohnspektfonen vilka å skolnivå skall lämnas m senast 2020-03-31 och
P

på huvudmannanivå 2020-08-03.
Skolledningen har sammanställt svar till Skolinspektionen som bygger på beslut
Dnr-SI 219:5767 avseende skolnivå. Bilaga 4.
Redovisning av vidtagna åtgärder skall fastställas av huvudmannen.
Barn- och utbildningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta:
Fastställa svar till Skolinspektionen som bygger på beslut Dnr-SI 219:5767
avseende skolnivå i enlighet med skolledningens sammanstallmng.

Beslutsunderlag
i.Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2020-01-21 § 10

Prntnkollsutdrag till:
-Delges barn och utbildningsutskottets verksamhet
-Maria Hjelm, skolchef
-skolinspektionen

Sammanträdesprotokoll

{^yY^J7 JT^ICA-LI^C^

Sammanträdesdaturn

KOMMUN

2020-02-10

Kommunstyrelsen

K

s

§

2

7

Dnr 100-2020

Projekt Arctic maritime Fish farm fas 2
K o m m u n s t y r e l s e n beslutar
-Delta i projelct Arctic maritime Fish farm fas 2 till en engångskostnad på
50000 kr.
- Uppdra till Anna-Greta Brodin, kommundirektör att komplettar beslut om
vilket konto projektet skall belasta
Bakgrund
„
...
Föreligger Projekt Arctic maritime Fish farm fas 2 initierat av Invest m
T

Norrbotten
Beslutsunderlag
1, Projeld Arctic maritime Fish farm fas 2,2020-02-10, se Dnr 100-2020
Prr.tnVn11 siitdrag till:
-Invest in Norrbotten
-Anna-Greta Brodin kommundirelctör

Delgivningar 191105-200131
diaks

J

Sid:
Datum:

2020-02-03

Tid:
Sign:

08:51
BHN

Dok.id

Ink/utg

Avs/mott

Beskrivning

63744

2019-11-Uö

Överkalix kommun

63764

2019-11-11

Överkalix kommun

Bygg- och miljönämnden 2019-10-28 § 100
Behovsutredning för miljökontoret 2020-2022
Delgvning av delegationsbeslut

63770

2019-11-12

Överkalis kommun

63772

2019-11-12

63773

2019-11-12

63774

2019-11-12

63776

2019-11-12

Folkhälsoråd Östra
Norrbotten
Folkhälsoråd Östra
Norrbotten
Folkhälso Östra
Norrbotten
Länsstyrelsen
Norrbotten

63825

2019-11-15

63826

2019-11-15

Kravspecifikation - Arrangörens ansvar och
kostnader, sommarmarknaden 2020
Handlingsplan Alkohol Narkotika Doping Tobak.

2019-11-19

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap
Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap
Skogsstyrelsen

Folkhälsoråd Östra Norrbotten. Möte styr- och
arbetsgrupp 2019-10-02
Folkhälsoråd Östra Norrbotten Möte styr- och
arbetsgrupp 2019-05-07
Beslut om fördelning av anvisningar år 2020 till
kommuner i Norrbotten.
Kommunalt, mottagande av nyanlända 2020.
Justerande anvisningar för användning av statligt
ersättning för kommunernas arbete med
krisberedskap och civilt försvar.
Rapport, Justerande anvisningar för användning
av statligt ersättning för kommunernas arbete med
krisberedskap och civilt försvar.
Naturvårdsavtal 140-2019, Överkalix Pojmis 1:6

63840

2019-11-19

Skogsstyrelsen

Naturvårdsavtal S K 48-2019 Kypasjärv4:19.

63857

2019-11-27

Sveriges Kommuner
Regioner

63868

2019-11-29

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap
Havs- och
vattenmyndigheten

63839

i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
namnärndring till Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR)
Årsuppföljning 2019 - kommunernas enligt lagen
om skydd mot olyckor (LSO)

63892

2019-12-02

63896

2019-12-03

Socialstyrelsen

63908

2019-12-04

Överkalix kommun

63909

2019-12-03

Överkalix kommun

Reviderad plan för tillsynsvägledning inom
miljöbalkens område för åren 2019-2021 (HaVs
dnr 3369-18)
Insatser enligt L S S 2019, Godkännande av L S S register avseende 2019.
Ansökan Kommersiell service,
Hemsändningsbidrag.
Budgetprognos, månadsuppföljning oktober 2019

63917

2019-12-05

Valmyndigheten

Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:27V

63920

2019-12-05

Överkalix kommun

Överkalix kommun Regler för föreningsstöd

63927

2019-12-05

Överkalix kommun

63928

2019-12-05

Överkalix kommun

63935

2019-12-06

Privatperson

Redovisning av bredbandsutbyggnad,
utbyggnadsomgången 2017-2021.
Redovisning av bredbandsutbyggnad,
utbyggnadsomgången 2017-2021.
Medborgarinitiativ. Öppna bastun på Lappberget.

63944

2019-12-09

63945

2019-12-09

63946

2019-12-09

63947

2019-12-09

63948

2019-12-09

Förvaltningsrätten i
Luleå
Förvaltningsrätten i
Luleå
Förvaltningsrätten i
Luleå
Förvaltningsrätten i
Luleå
Länsrätten i Luleå

63955

2019-12-10

Förvaltningsrätten i
Luleå

Förvaltningsrätten i Luleå autosvar att det mottagit
meddelande.
Förvaltningsrätten i Luleå autosvar att det mottagit
meddelande.
Förvaltningsrätten i Luleå autosvar att det mottagit
meddelande.
Förvaltningsrätten i Luleå autosvar att det mottagit
meddelande.
Förvaltningsrätten i Luleå autosvar att det mottagit
meddelande.
Förvaltningsrätten i Luleå slutar använda fax som
ett led i digitaliseringen
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Handlägg

Anton
Hansson
Anna-Greta
Brodin
Anne
Jakobsson
Erik Nilsson
Erik Nilsson
Erik Nilsson
Anna-Lena
Bjälmsjö
Bernt
Holmström
Bernt
Holmström
Anne
Jakobsson
Anne
Jakobsson
Anna-Greta
Brodin
Bernt
Holmström
Anne
Jakobsson
Jenny
Liljebäck
Anna-Greta
Brodin
Agneta
Suikki
Anna-Lena
Eriksson
Ivar
Isaksson
Göran
Larsson
Göran
Larsson
Per
Larsson
Maria Hjelm
Maria Hjelm
Maria Hjelm
Maria Hjelm
Maria Hjelm
Anne
Jakobsson

Delgivningar 191105-200131

Sid:

2

Datum:

2020-02-03

08:51

Tid:

diaks

S i 9 n :

B

H

Dok.id

Ink/utg

Avs/mott

Beskrivning

63956

2019-12-10

63968

2019-12-12

Förvaltningsrätten i
Luleå
Länsstyrelsen i
Norrbotten

63969

2019-12-13

Boverket

63970

2019-12-13

Boverket

Bilaga till skrivelse Förvaltningsrätten i Luleå slutar
använda fax som ett led i digitaliseringen
Beslut om stöd. Projekt: Överkalix, platsen är
utmärkt för turism. ÄrendelD: Nyps 20203881. Dnr
15702-2019
Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om detaljplan samt förslag till
Boverkets allmänna råd om redovisning av
reglering i detaljplan, Synpunkter senast 13 mars
2020.
Föreskrifter och allmänna råd

63971

2019-12-13

Boverket

Allmänna råd om redovisning

63972

2019-12-13

Boverket

Konsekvensutredning allmänna råd om
redovisning

63973

2019-12-13

Boverket

63974

2019-12-13

Boverket

63975

2019-12-13

Boverket

63976

2019-12-13

Boverket

63981

2019-12-13

Överkalix kommun

63982

2019-12-13

Överkalix kommun

63984

2019-12-13

Överkalix kommun

63985

2019-12-13

Överkalix kommun

63986

2019-12-13

63987

2019-12-16

Sveriges Kommuner och Rekommendation om överenskommelse
samverkansregler för den offentligt finansierade
Regioner
hälso och sjukvården
Avstyckning från Jock 6:6
Lantmäteriet

63989

2019-12-16

Överkalix kommun

Förstudie, Skogsmässa i Överkalix

64014

2019-12-18

Överkalix kommun

64022

2019-12-18

Överkalix kommun

64035

2019-12-20

64043

2019-12-27

64044

2019-12-27

64045

2019-12-27

Statistiska centralbyrån
(SCB)
Statens institutions
styrelse SIS
Statens institutions
styrelse SIS
Statens institutions
styrelse SIS

64047

2019-12-30

Lantmäteriet

Sociala omsorgsutskottet sammanträdesprotokoll
2019-12-12 §89-102
Barn och utbildningsutskottet
sammanträdesprotokoll 2019-12-13 § 45-54
Kommunalekonomisk utjämning för kommuner,
utfall år 2020.
Förändring avgifter vid placering hos SIS från 1
januari 2020
Vårdavgifter år 2020 för ungdomar som vårdas
med stöd av 2 § LVU eller SoL
Vårdavgifter år 2020 för personer med missbruk
som vårdas med stöd av SoL, fängelselagen eller
27 § LVM
Underrättelse, Lagfart

64050
64051

2020-01-03
2020-01-03

Kalix kommun
Kalix kommun

64069

64072

2020-01-09

2020-01-13

Konsekvensutredning
Sändlista
Svar till remiss
Svar fil till remiss
Budgetprognos Socialnämnden 2019-10-31
Framtidens äldreboende i Överkalix
Läkemedelshantering
Riktlinjer och rutiner inom biståndshandläggning

Folkhälsoråd Östra Norrbotten 2019-12-03
Folkhälsoråd Östra Norrbotten. Möte styrgrupp
2019-12-03
Sveriges Kommuner och Kommunernas informatoinssäkerhetsarbete. En
Regjoner
övergripande kartläggning av kommunernas
systematiska informationsarbete
Sveriges Kommuner och Webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda
Regioner
13 februari och 13 mars 2020
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Handlägg

Anne
Jakobsson
Bo
Häggroth
Rune
Blomster

Rune
Blomster
Rune
Blomster
Rune
Blomster
Rune
Blomster
Rune
Blomster
Rune
Blomster
Rune
Blomster
Jenny
Liljebäck
Jenny
Liljebäck
Jenny
Liljebäck
Britt-Marie
Veräjä
Anne
Jakobsson
Rune
Blomster
Bo
Häggroth
Anne
Jakobsson
Maria Hjelm
Anne
Jakobsson
Britt-Marie
Veräjä
Britt-Marie
Veräjä
Britt-Marie
Veräjä
Per
Larsson
Erik Nilsson
Erik Nilsson
Anna-Greta
Brodin
Anne
Jakobsson

Sid:

Delgivningar 191105-200131
diaks

Dok.id

2020-02-03

Tid:

08:51
BHN

Sign:

Beskrivning

Avs/mott

Ink/utg

Datum:

64097
b4

2020-01-1 f
^

64104

2020-01-22

Vännäsbergets Ridklubb Vännasbergets ricwiubb uppsägning
samarbetsavtal med Vännäsbergets ridcenter AB
med avslut 2020-06-30.
Överkalix kommun
Inköp renhållningen budget 2019

64124

2020-01-24

Överkalix kommun

Överkalix kommun Regler för föreningsstöd

64150

2020-01-27

Överkalix kommun

Barn- och utbildningsutskottet
sammanträdesprotokoll 2020-01-21 § 1-11

U

U

I

a

Antal rader: 60
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Handlägg

Anne
Jakobsson
Anne
Jakobsson
Ivar
Isaksson
Maria Hjelm

Kcpmmom

3j\jr^h&n0

prohk&M

232ö-ö2~/vj
I
Datum:

1
2020-01-31

Tid:
Sign:

16:00
BHN

Sid:

Delegationer 191105-200131
diaks

Beskrivning

Ink/utg

Avs/mott

63831
63844

2019-11-19
2019-11-21

63905

2019-12-03

63913

2019-12-04

63937

2019-12-06

63938

2019-12-06

63962 .

2019-12-12

Tillständsbevis, Tjers Gästgiveri
Överkalix kommun
8season Lapland Tours Avtal om arrende Bränna 31:22 "8season
Lappland Tours A B " "prästgården"
AB
Motpartsgodkännande pga överlåtelse av
Comaea ECT AB
Comaea-verksamhet
Uppsägning av avtal med Comaea ECT AB
Överkalix kommun
Beslut om förbud enligt 5 kap 1§ med stöd i 2 kap.
Överkalix kommun
2§ lagen om skydd mot olyckor. Svartbyn 24:1
Beslut om föreläggande enligt 5 kap 2§ med stöd i
Överkalix kommun
2 kap. 2§ lagen om skydd mot olyckor. Svartbyn
24:1
Ansökan om direktåtkomst till fastighetsregistret.
Lantmäteriet

64048

2020-01-02

Överkalix kommun

Arvodesbeslut "Arvode för god man/förvaltare"

64067

2020-01-09

Överkalix kommun

64068

2020-01-09

Överkalix kommun

64103

2020-01-21

Region Västerbotten

64153

2020-01-28

IT Norrbotten A B

Köpekontrakt del av Tallvik 5:45 samt del av
fastigheten Tallvik 5:25
Köpebrev - Industrihus 2, del av fastighetenTallvik
5:45 samt del av fastigheten Tallvik 5:25
Anmälan och fullmaktslämnande för deltagände i
upphandling av Telekommunikationstjänster.
Fullmaktsanmälan för upphandling
Fiberutbyggnad,
IT Norrbotten

64161

2020-01-29

Överkalix kommun

64162

2020-01-29

Lansjärv Folkets Hus
förening

Dok.id

Antal rader: 14

Utbetalningsorder ledbidrag.
Utbetalningsorder driftbidrag 2020

Handlägg

Erik Nilsson
Anne
Jakobsson
Anna-Greta
Brodin
Anna-Greta
Brodin
Jonas
Larsson
Jonas
Larsson
Anna-Greta
Brodin
Ivar
Isaksson
Anne
Jakobsson
Anne
Jakobsson
Anna-Greta
Brodin
Anna-Greta
Brodin
Ivar
Isaksson
Ivar
Isaksson

X

platsen är utmärkt
för näringsliv
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Vem jobb r med näringslivsfrågor?

Näringslivskontoret
Näringslivsstrateg
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Verksamhetsplanen görs för en period av två år, förnyas vartannat år och
fastställs av Kommunstyrelsen

-

Planen följs upp minst fyra gånger per år av Kommundirelctören och A U ,
som regelbundet återrapporterar till KS och till fullmälctige.

-

Uppföljning av näringslivsproj elet kopplade till näringslivskontoret
genomförs årligen

-

Alla projelctansölcningar skall godkännas av allmänna utskottet innan de
Mämnas för vidarebehandling
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• Företagsgrupp, med ca 15
personer, relativt unga
företagare i Överkalix.
Företagsgrupp

ÖverkaHx

Överkalix vill vara en näringslivsvänlig kommun.
För att lyckas behöver vi även din hjälp som ung eller
relativt ungföretagare i Överkalix.
Företagsgruppen ger dig möjlighet art påverka dagens och
framtidens näringslivsservice i Överkalix kommun. Vad är
viktigt för dig som företagare när det gäller kommunens
service? Vad bör kommunen göra för att du som företagare
ska trivas ännu bättre i kommunen?
Torsdag den 14 november 15.00
på Folkets Hus i Överkalix.
Pä mötet deltar kommunalråden och David Sardén, Einstok
AB, som berättar bl.a. om vad som händer i gamla "Teliahuset".
Välkommen till Företagsgrupp Överkalix!

Frjgpr k;m liesv.ii.is.rv

Bo Häggroth 070115 g 56
bo luggrothia ii\crlinli\.sc

p l a t s e n är u t m ä r k t
för unga företagare
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• Etableringsgrupp, kommunens förvaltningar,
organisationer, banker, Arbetsförmedling, företag,
ca 20 personer.
• Kompetensförsörjning, 11 st företag utbildar sin
personal med stöd av kommunen. Företag betalar
för arbetstiden, ESF (Europeiska Socialfonden)
betalar utbildningskostnaden.
• Heart of Lapland
2019-2020: 189 000 kr/år (378 000 kr)

Näringslivsplan 2019 - 2020
• Digitalisering, 2020-2021, kommunen inför etjänster för att förbättra och effektivisera servicen
till bl.a. företagen.
2020: 106 148 kr. 2021: 148 428 kr
• Kommunens förvaltningar utbildas i syfte att de ska
bli ännu bättre på service till företagen och att de
ska bli ännu enklare att ha kontakt med kommunen
(en dörr in till flera tjänster).
2020: 225 000 kr
• Besöksnäringen i kommunen får under 2020-2021
stöd för att utveckla företagen, sina besöksmål,
aktiviteter, bokningar, marknadsföring,
kompetensförsörjning m.m.
2020, 594 793 kr 2021, 594 793 kr
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Nyföretagarcentrum 2019-2020
2020, 100 000 kr
Strandpromenaden, Länsstyrelsen
2020, 287 700 kr
Sommarmarknaden 2019
Hemsida, visitoverkalix.se
ca 240 000 kr
Leader Polaris 2020-2022
(163 566 kr/år)
2020-2022, 490 698 kr
Återsökt mars 2019: ca 3 500 000 kr (ca 85
Prognos återsökt bidrag: ca 5 000 000 kr.

Mötesplats

Mötesplats

Överkalix
En mötesarena för företag
och offentlig sektor

Överkalix
En mötesarena för företag
och offentlig sektor

Frukostmöte

Frukostmöte

Onsdag 12 februari kl. 07.30

Onsdag 29 januari kl. 07.30
på Folkets Hus i Överkalix

på Folkets Hus i Överkalix

Tema: "Mer norrbottnisk mat på tallriken"

Tema: "Kommunens e-tjänster"

Hulda Wirsén, Unsstyrelsen, berättar
om var rena, näringsrika och hållbara
norrbottniska mat, varför det är viktigt
med en livskraftig livsmedelsproduktion i länet och om det pägäende arbete
som sker runt om i norrbotten för att
uppnä visionen.
Välkomna!

0

ÖVERKALLX
KOMMUN

tillväxt W
varkot r

ÖVERKALIX

% f

KOMMUN

S y ^ i sektor I samverkon

Göran Larsson, IT-chef Överkalix
kommun, informerar om kommunens
e-tjänstér, som ska inläras och förbättra
servicen till företagen i Överkalix.

tilhräxt
verket I

ÖVFJ\KALI>;

Välkomna!

11 ii en ar utmärkt (or
foretag och offentlig
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Mötesarenan som erbjuder foretag:

Investeringar
Innovationsstöd
Regionalt investeringsstöd
Mikrostöd
Konsultcheck Företagsutveckling
Affärsutvecklingscheckar

En mötesarena för företag
och offentlig sektor

(internationalisering,

Handlare och restauranger i Överkalix
Möte med Överkalix kommun

Var

Torsdag 5 september kl. 18.00
Tema: Samverkan
Aktuella frågor: Samverkan, sommarmarknad 2020 m.m.
Kommunalråden medverkar.
Finansieras av

tiiiva^^
verkat r

platsen dr jtrrnikl

ÖVERKALIX
KOMMUN

J&^SL

pengarna?

Torsdag 21 november
på Folkets Hus i Överkalix

på Folkets Hus, Överkalix

Välkommen!

finns

disitaliserins)

för företagare

09.00-09.45 Region Norrbotten informerar om
olika företagsstöd
10.00-16.00 Boka eget möte (max i tim) med
rådgivare från Region Norrbotten
Missa inte chansen att söka
företagsstöd.

Boka ^
motot
idaq! J

Kontakta Näringslivskontorei
tel: 070-115 33.56 {svararäven pä fräfior)
e-post: naringsliv@overlcalix.se

ÖVERKALIX

tillväxt I
verket 1

yr^5>. . for företags.
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Serviceprojekt: Alla ska med
Mål är att stärka byarnas kunskap om digitalisering,
öka deras användning av digitala servicelösningar och
förbättra den kommersiella servicen, utveckla framförallt samordning med varuhemsändning och små
godsleveranser.
Budget: ca 1.4 miljoner kr

Näringslivsplan 2019 - 2020
Leader Polaris (AU) i LAG har gjort en första beredning
av serviceprojektet. Projektidén bedöms:
- ha möjlighet att passa in i vår utvecklingsstrategi.
- kunna bidra till att uppfylla målen i vår strategi, men
- Utifrån villkor och urvalskriterier för insatsområde 3:
Lokala servicelösningar,
- kunna uppvisa god nivå på bärkraft och hållbarhet då
insatsen hänger ihop med Ti 11 växtverkets projekt
"Digitalisering i Överkalix
- Projektets innovationsgrad bedöms vara godkänd för
det geografiska området.

™
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Kommunstyrelsens delegationsordning
Överkalix k o m m u n

Delegationsordning

DOKUMENTNAMN

GILTIGHETSPERIOD
Kommunfullmäktige 2018-11-26
§72 reviderad av kommunstyrelsen 2019-04 -15 § 50 ,reviderad av
ks 2019-11-11 § i37,reviderad av ks

DOKUMENTTYP

Riktlinjer

BESLUTAT/ANTAGET

DOKUMENTÄGARE

Överkalix kommun

VERSION

DOKUMENTANSVARIG

Kommunstyrelsen

REVIDERAT

A A,/ /

/-. A

.A. A

/•. A

A. A-

A

2020-02-20 § 8

AAA'. A. / . A. A A A., A A Av j A, A A '' . •
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmänna riktlinjer för delegationsbeslut
Vad innebär delegation
Brådskande ärenden
Beslut av verkställighetskaraktär
Vem kan kommunstyrelsen delegera till
Skillnaden mellan delegation och verkställighet
Ärenden i övrigt
Verksamhetsansvar
Förutsättningar för kommunstyrelsens rätt att delege:
Vem kan kommunstyrelsen delegera till?
Vad får inte delegeras?
Delegaten
Hantering och anmälan av delegationsbeslut
Besvärsförfarande gällande beslut av delegaten
1-2 Övergripande frågor (AU:s frågor)
3. Socialtjänsten (SU:s frågor)
5. Utbildningsverksamhet(BU:s frågor)
6. Teknisk verksamhet
samt räddningstjänst (AU:s frågor)

Organisationsschema (politisk)
I Kommunfullmäktige

Revision

Valnämnden
Bygg-och miljönämnd
Kommundirektör

Kommunstyrelse
Chef: Kommundirelctör

Bu
Utskott(BU)
Chef: Verksamhets
chef/Skolchef

Allrj|iänt
Utskott(AU)
Chef:
Kommundirelctör

Sociala omsorgs
(SU)
Chef: Verksamhets
chef/Socialchef

Se Bilaga i mer u t f ö r l i g organisationsstruktur
A l l m ä n n a riktlinjer f ö r delegationsbeslut
Delegationsordningens syfte är att överlåta beslutanderätt presidiet, ett utskott, en ledamot/ersättare eller anställd i ärenden som enligt lag ska beslutas av nämnden, det vill säga kommunstyrelsen. Allt som inte finns delegerat
i delegationsordningen ska beslutas av kommunstyrelsen, med undantag för
ärenden av verkställighetskaraktär.
Kommunstyrelsen är ansvarig för samordningen av arbetet i kommunens
alla nämnder och utskott. Kommunstyrelsen är ansvarig för de personuppgifter som den för och förfogar över. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet,
delvis tillsynsmyndighet, huvudman för skolväsendet och anställningsmyndighet. Det enda ärende gällande anställning som kommunstyrelsen har att
besluta om i Överkalix kommun är tillsättning av kommundirektör tillika
förvaltningschef samt kontraktsförlängning av densamme.
För att förenlda och tidseffektivisera handläggningen inom kommunen fatttas delegationsbeslut av anställd personal eller av kommunstyrelsens utskott, allmänna utskottet, Barn- och utbildningsutskottet, omsorgsutskottet.
Frågor om ansvar och delegering regleras i Kommunallagen (SFS 2017:725).
Följande text ger en sammanfattning av syftet med, och rilctlinjer för, den
delegerade beslutsrätten.
Kommunstyrelsen har genom delegation gett beslutanderätt i vissa ärenden
till nämndens utskott. Beslut av respektive utskott är giltiga då det anmälts
till nämnden.

Principiella beslut kan inte delegeras, vilket innebär att delegationsbeslut
inte får fattas i ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller Icvalitet (6 kap 38 § KL). I dessa ärenden beslutar nämnden. Delegerad beslutanderätt får endast nyttjas inom ramen för budgeterade medel
och i enlighet med gällande lagar, avtal, mål och riktlinjer, anvisningar etc.
I övrigt gäller följande för utövande av delegerad beslutanderätt:
- överordnad tjänsteman har generell rätt att besluta i alla de ärenden som
tillkommer underordnad delegat vid dennes frånvaro, vilket innebär att beslut kan fattas vid den ordinarie befattningshavarens frånvaro.
- delegat har rätt att i vissa ärenden avstå från att fatta beslut och i stället
hänskjuta ärendet till närmast överordnad tjänsteman, utskott eller kommunstyrelsen. Möjligheten avgörs av bedömning i det enskilda fallet.
- delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som berör delegatens
egna personliga förhållanden eller där jäv enligt Förvaltningslagen 16 §§ föreligger.
- beslutsärende slca behandlas i ett sammanhang, dvs en uppdelning av
ärendet får ej slce i syfte att kringgå gällande delegation.

Vad innebär delegation
Delegation enligt 6 kap 33-39 §§ KL innebär att rätten att besluta i ett visst
ärende eller en viss grupp av ärenden, flyttas till någon annan. Den som har
sådan rätt kallas delegat.
Delegaten företräder kommunstyrelsen, så att delegatens beslut ses som
kommunstyrelsens. Beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning. Delegaten har rättighet och slcyldighet att besluta i de ärenden som avses. Beslutsrätten är knuten till den funktion som delegaten innehar. M e d stöd av 7
kap 6 § KL får förvaltningschef dock, om styrelsen bestämmer det, vidaredelegera sin beslutanderätt.
Kommunstyrelsen kan inte ändra delegatens beslut, men kan återkalla delegationsuppdraget. Kommunstyrelsen kan också ta över ett ärende och fatta
beslut, förutsatt att delegaten ä n n u inte har fattat något beslut.
Kommunstyrelsen har redovisningsansvaret, men delegaten har det juridiska
ansvaret. Det juridiska ansvaret innebär att delegaten kan dömas för exempelvis tjänstefel eller till skadestånd om beslutet är felaktigt.
Vid delegation skall delegaten alltid lämna in ett skriftligt beslutsunderlag
som redovisar beslutet till kommunstyrelsen.

Brådskande ärende
I ärenden, som är så brådskande för både aktuellt utskotts samt för kommunstyrelsens avgörande och inte kan avvaktas/inväntas, beslutar kommunstyrelsens ordförande, utskottets ordförande, med vice ordförande som ersättare. Besluten anmäls vid kommunstyrelsens eller utskottets nästkommande sammanträde.

Kommunstyrelsen och dess utskott får, enligt 6 kap 39 § KL, uppdra till ordföranden eller annan ledamot att besluta i ärenden som är så brådskande att
kommunstyrelsens/utskottets beslut inte kan avvaktas. Det rör sig bara om
ärenden som måste avgöras omgående, till exempel olika typer av omhändertagande.

Beslut av verkställighetskaraktär
En stor del av de beslut som fattas inom kommunen rör den dagliga löpande
verksamheten och innebär inte myndighetsutövning. I frågor som rör löpande drift av verksamheten, så kallade verkställighetsfrågor följer beslutanderätten oftast den anställning man innehar. Här behövs ingen uttrycklig
delegation för att beslut ska kunna fattas. Dessa frågor är ofta reglerade i
lagstiftning, avtal, attestregler och liloiande. Hit hör t ex en mängd löpande
beslut om inköp och beställningar i drifts- och investeringsbudget och de
flesta löpande personalärenden m.fl.

Skillnaden mellan delegation och verkställighet
Man sldljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I
delegationsordningen ska bara beslut i kommunallagens mening finnas med.
Det finns ingen tydlig gräns mellan vad som Icräver delegation respektive
vad som slca anses som verkställighet. Beslut i kommunallagens mening
kännetecknas bland annat av att det finns utrymme för tolkningar eller alternativa lösningar, så att den som ska fatta beslut måste göra en bedömning. De flesta sådana beslut kan överldagas genom laglighetsprövning eller
förvaltningsbesvär.
Observera att det inte är möjligheten att överklaga som avgör att man kan
särsldlja verkställighet från beslut i kommunallagens mening. Ett yttrande,
till exempel, Icräver överväganden om innehållet och en självständig bedömning. Delegation krävs för att kommunstyrelsen slca överlämna uppdraget
om yttrandet till någon annan, men själva innehållet kan normalt inte överldagas.

Ärenden i övrigt
Utöver delegationsbeslut förekommer uppgifter, handlingar, domar, cirkulär, protokoll, korrespondens med mera där det är principiellt vilctigt att styrelsens ledamöter tar del av informationen, eller informeras om att handlingen förekommer. Handlingen slca då anmälas under sammanträdespunlcten meddelanden.

"•Ål

f
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Verksamhetsansvar
Enligt 6 kap 6 § KL ska kommunstyrelsen inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och policys som fullmäktige har
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ska också se
till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt enligt riktlinjer antagna av kommunstyrelsen.

Förutsättningar för kommunstyrelsens rätt att delegera
Delegation inom kommunstyrelsen förutsätter alltid beslut i två led. Först
måste fullmälctige besluta om ett reglemente för kommunstyrelsen, som talar om vilka verksamhetsområden som kommunstyrelsen slca hantera och i
vilka ärenden eller grupper av ärenden som kommunstyrelsen ska fatta beslut. Sedan kan kommunstyrelsen besluta att delegera beslutande-rätten. De
vanligast förekommande ärendena samlas i kommunstyrelsens delegationsordning, men kommunstyrelsen kan också bestämma om delegation i en
viss fråga enligt särskilt beslut.

Vem kan kommunstyrelsen delegera till?
Kommunstyrelsen kan enligt 6 kap 37-39 § KL lämna delegation till
ett utskott
en ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen
en av kommunens anställda
det är inte tillåtet att delegera till
en grupp av anställda
en anställd tillsammans med en ledamot eller ersättare (det kallas blandad
delegering)
en anställd i kommunalt bolag.
I kommunstyrelsen och utskotten är vice ordförande ordförandens ersättare
vid frånvaro, om inte annat anges i delegationsordning eller särskilt beslut.
Delad/ Blandad delegation är inte tillåten, det innebär att en tjänsteman och en politiker inte får fatta ett gemensamt beslut. Två tjänstemän får inte heller fatta gemensamt beslut.

Vad får inte delegeras?
Ärenden som kan få stora konselcvenser för kommunen eller avgörande politiska bedömningar, kan inte delegeras från kommunstyrelsen. Förutom de
generella reglerna för vad som inte får delegeras, så finns det också speciallagstiftning, till exempel socialtjänstlagen och plan- och bygglagen där beslut i vissa ärenden uttryckligen inte får delegeras.

6 kap 38 § KL anger regler om delegeringsförbud. I följande slags ärenden får
beslutanderätten inte delegeras:
- ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller Icvalitet
- framställningar eller yttrande till fullmälctige
- Yttranden med anledning av att beslut i styrelsen eller fullmälctige har
överldagats
- ärende som rör myndighetsutövning mot ensldlda som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt
- ärenden som väckts genom medborgaförslag och som lämnats över till
nämnden
- vissa ärenden som anges i vissa föreskrifter (t ex lag och författning).

Delegaten
Handläggares beslutanderätt begränsas till det normala ansvarsområdet. V i d
förfall för delegat gäller att beslutanderätten övertas av ställföreträdare, tillförordnad, vikarie eller närmast överordnad. V i d förfall för ordförande övertas beslutanderätten av vice ordförande.
I Överlcalix kommun finns, kommundirektör som är förvaltningschef samt,
socialchef och skolchef som är verksamhetschefer. Kommundirelctör järnställes med förvaltningschef enligt 7 kap 1 § KL. Kommundirelctören kan enligt angivet lagrum ge anställd inom kommunen rätt att fatta beslut enligt
förvaltningschefens delegation. Dessa beslut anmäls sedan av den anställde
till förvaltningschefen.
Förutom delegerade ärenden som är angivna i delegationsordningen, får
delegat även besluta i frågor som till art, vikt och omfattning är jämförbara
med de ärenden som anges för delegaten, i den m å n dessa inte delegerats till
eller i övrigt åvilar annan.
Hantering och anmälan av delegationsbeslut
Delegat som anges i delegationsordning slca fatta beslut i ärende. Ärende får,
om ärendets beskaffenhet påkallar detta, överlämnas till kommunstyrelsen.
Delegationsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt. Sådana beslut slca hänskjutas till kommunstyrelsen för avgörande.

När delegaten fattar beslut med stöd av delegation, ska beslutet och vilken
punkt beslutanderätten tillkommer i delegationsordningen, framgå av beslutet. Beslutet ska vara skriftligt och undertecknat i en tjänsteskrivelse. Delegaten delger beslut och inkluderar besvärshänvisning om enligt förvaltningslagen (om det är ett ärende inom förvaltningslagen). Delegaten ansvarar för
att meddela kommunkansliet så snart ett delegationsbeslut är upprättat och
överlämna det skriftliga underlaget för anmälan till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde, om inte annat anges i delegationsordningen. Besluten vinner laga kraft tre veckor efter att kommunstyrelsens protokoll anslagits på kommunens digitala och/ eller fysiska anslagstavla.

Ärenden som avgörs brådskande, ska också anmälas vid kommunstyrelsens
nästa sammanträde och är att anse som ett beslut av kommunstyrelsen.

Besvärsförfarande gällande beslut av delegat
När besvärsrätt råder avseende ett beslut som är fattat på delegation kan
detta överldagas. Det är delegaten och/ eller myndigheten som fattat beslutet som tar ställning Icring huruvida beslutet slca omprövas eller inte. Besvärsslcrivelsen lämnas in till den myndighet som fattat beslutet. O m omprövningen innebär att den ldagandes önskemål bifalles helt, sldckas ärendet inte vidare till nästa besvärsinstans. O m ärendet endast delvis omprövas
till den ldagandes fördel, eller inte omprövas alls, slca besvärsslcrivelsen
sldckas till besvärsinstansen tillsammans med ett yttrande från delegaten
om skälen till detta. Yttrandet utformas av delegaten själv, efter samråd med
sin närmaste överordnade.

OBSERVERA!!
I följande delegationsordning har angetts flera delegater och ingen ersättare.
Med det menas ändock att det är bara en av dem som kan ta beslutet detta i
enlighet med vad som gäller för delegationer dvs. Delad/ Blandad delegation är inte tillåten, det innebär att en tjänsteman och en politiker inte
får fatta ett gemensamt beslut. Två tjänstemän får inte heller fatta gemensamt beslut.

FÖRKORTNINGSORDLISTA
Förkortning

Utskrivet

AB
AML
BEA
FB
FL
FL
FLL
FML

Allmänna bestämmelser(Kollelctivavtal)
Arbetsmiljölag (1977:1160)
Beredslcapsavtal(Kollektivavtal)
Föräldrabalk (1949:381)
Förvaltningslag (1986:223)
Förvaltningslag (1986:223)
Föräldraledighetslag (1995:584)
Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Förordning (1993:1090) om stöd och service till
vissa funktionshindrade
Kommunallag (2017:725)
Kommunalt Huvudavtal
Lag (1982:80) om anställningsskydd
Lagen om offentlig upphandling (2016:1145)
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Lag (1964:167) med särsldlda bestämmelser om
unga lagöverträdare
Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa
fall
Lag (1990:52) med särsldlda bestämmelser om
vård av unga
Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778),
lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS
2010:1011) samt annan lagstiftning knutet till
verlcsamheten
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Semesterlag (1977:48)
Sveriges kommuner och landsting
Skolförordning (2011:185)
Socialförsälcringsbalk (2010:110)
Skollag (2010:800)
Socialtjänstlag (2001:453)
Tryckfrihetsförordning (1949:105)
Våld i Nära Relationer
Äktenskapsbalk (1987:230)
Allmänna utskottet
Barn och utbildningsutskottet
Sociala omsorgsutskottet
Chef för socialförvaltning eller utb .verksamhet
Kommunens högst beslutande tjänsteman

FSF
KL
KHA
LAS
LOU
LSS
LUL
LVM
LVU
Räddningstjänst

MAS
MBL
SemL
SKL
SF
SFB
SL
SoL
TF
ViNR
ÄB
AU
BU
SU
Verksamhetschef (fd förv.chef)
Kommundirelctör

Qj
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ORDLISTA
Ord
Rutin

Betydelse
Rutiner är styrande och vägledande för den enskildes handläggning av ärende samt arbetet
inom ett område. Rutiner framarbetas inom respektive verksamhetsområde baserat på politiskt antagna riktlinjer, policys och reglementen. Rutinerna antas på tjänstemannanivå.

Handlingsplan

Handlingsplaner är att betralcta som planeringsverktyg för att uppnå de kort- respektive
långsiktiga mål som antagits på politisk nivå.
Handlingsplanerna antas på tjänstemannanivå
av kommunchef.

Riktlinj e

Riktlinj er redogör för inriktning av principiell
beskaffenhet avseende olika verksamhetsområden. Dessa slca fungera styrande och vägledande vid handläggning av ärende. Rilctlinjer
bereds av respektive utskott och antas av
kommunstyrelsen.

Reglemente

Reglemente är ett underlag för lokala bedömningar. Reglementen antas av fullmälctige.

Policy

En policy anger organisationens övergripande
hållning inom olika områden. Policys antas av
kommunfullmälctige.

Strategi

Strategier är kommunövergripande utvecklingsprogram och planer. Strategier kan också
upprättas för specifika områden. Dessa antas av
kommunfullmäktige.

l

1.
1.1

Övergripande frågor
Personalärenden

Regelverk

p

1.1.1

Allmänt
Personalpolitiska och personaladministrativa riktlinjer

Delegat

Anmärloiing

Allmänna utskottet

1.1.2

Personalärenden av principiell
beskaffenhet eller eljest av
större vikt

Allmänna utskottet

1.1.3

Utfärda anvisningar om tilllämpning av personal- och lönepolitiska policyfrågor

Personalchef

Personalchef
Tecknande eller uppsägning av
kollektivavtal rörande förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare.
Personalchef
Anta och underteckna av per1.1.5
sonalutskottet och SKL rekommenderade avtal inom personalområde
Personalchef
Tolkning och tillämpning av
1.1.6
lag, avtal och andra bestämmelser som rör förhållandet
mellan arbetsgivare och arbetstagare
KommundirekVäcka och föra Överkalix
1.1.7
tör
kommuns talan vid domstol
och andra myndigheter i frågor
som rör förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare
och dess arbetstagare
KommundirekUtfärda fullmakt för tjänsteman
1.1.8
tör
eller annan att väcka och föra
Ersättare:
kommunens talan vid domstol
Personalchef
och andra myndigheter i frågor
som rör förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare
och dess arbetstagare
Anställning
Alla anställninaar utom kommunchef: anställning < 6 månader betraktas som verkställighet
Anställning >i månad
Kommunstyrel1.1.9 | Kommundirektör

1.1.4

2

1.1.11

Ersättare för kommunchef <i
månad
Verksamhetschef

sen
Kommundirektör
Kommundirektör

1.1.12

Avdelningschef el motsvarande

Verksamhetschef

1.1.13

Enhetschef

Verksamhetschef

1.1.14

Övrig personal

Närmaste chef

i.i.i5

Medarbetar i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA)
Omreglering av anställningsavtal
Ledigheter
Ledighet utan lön
Ledighet utan lön (ej reglerad i
lag/avtal) Kommundirektör

Närmaste chef

Anställning genomförs efter
kontroll av omplaceringsbehov, höjd ssgr, LAS-företräde.
Anställning genomförs efter
kontroll av omplaceringsbehov, höjd ssgr, LAS-företräde.
Anställning genomförs efter
kontroll av omplaceringsbehov, höjd ssgr, LAS-företräde.
Anställning genomförs efter
kontroll av omplaceringsbehov, höjd ssgr, LAS-företräde.
Samråd med personalchef

Närmaste chef

Samråd med personalchef

Kommunstyrelsens ordförande
Ersättare: Kommunstyrelsens
vice ordförande
Närmaste chef

T.ex. prova på annat arbete,
partiell tjänstledighet

1.1.10

1.1.1Ö

1.1.17

1.1.18

1.1.19

1.1.20
1.1.21

1.1.22
1.1.23

1.1.24

Ledighet utan lön (ej reglerad i
lag/avtal) > 6 månader övriga

Ledighet med lön
Pröva lön under ledighet då
arbetstagare erhåller annan
arbetsinkomst
Lön under ledighet för studier
Lön under ledighet för förtro
endemannauppdrag av vikt för
kommunen
Avslut av anställning
Uppsägning
Uppsägning p.g.a. arbetsbrist
Verksamhetschef
Uppsägning p.g.a. arbetsbrist
Övriga
Uppsägning eller hävande av
avtal för kommundirektör

AB § 25
Mom 5

Personalchef

AB §26
AB §31

Verksamhetschef
Personalchef

Kommundirektör
Verksamhetschef
Ersättare:Personalchef
Kommunstyrelsen

T.ex. prova på annat arbete,
partiell tjänstledighet.
<6 månader betraktas som
verkställighet

Samråd med personalchef
Samråd med personalchef

Samråd med personalchef

1.1.25

Uppsägning p.g.a personliga
skäl
Verksamhetschef

1.1.2Ö

Uppsägning p.g.a personliga
skäl
Övriga
O
.
Avsked
Avsked verksamhetschef
Avsked övrig personal

1.1.27
/

1.1.28

1.1.29

Övrigt angående avslut av
anställning
LAS 33,
Uppsägning eller avsked av arbetstagare efter uppnådd LAS33 ~ §
ålder
Las 4a §
Besked om anställningen upphör vid rätt till hel sjukersättning
Överenskommelse om av avslut
av anställning med förmåner
utöver lag och avtal
Avgångsersättning och särsldlda
pensionslösningar *)
a

1.1.30

1.1.31

1.1.32

Kommun
direktör
Ersättare:
Personalchef
Kommundirektör
Ersättare:
Personalchef

Samråd med personalchef

Kommundirektör
Kommundirektör/Verksamhetsc
hef
Ersättare:
Personalchef

Samråd med personalchef
Samråd med personalchef

Samråd med personalchef

Personalchef

c

Personal chef

Kommundirektör/Verksamhets
chef
Kommundirektör

Samråd med personalchef

*) Personalpolitiskt program
vid övertalighet Pn 1994-11-25
§ 159 samt tillägg till personalpolitiskt program vid övertalighet Kf 20080623 § 41

pjcriplinära åtgärder

1.1.33

1.1.34

1.1.35

1.1.36
1.1.37

Disciplinpåföljd

AB § n

Personalchef
Ersättare: Verksamhetschef

Ctmrtlacprinaarförflvttnina
KommundirekSamråd med personalchef
Omplaceringar mellan olika
tör
nämnders eller utskotts verksamheter
Verksamhetschef Samråd med personalchef
Omplacering inom respektive
verksamhetschefs område
Lön
Respektive chef har ansvar för lönesättning men lönesättningen skall foregas av samrad enl. nedan,
onnhot » n n n m deleaeras beslutanderätten till kommundirektör
Lönebeslut vid anställning
Allmänna utskotKommundirektör
tet
Kommundirektör
Samråd med personalchef
Verksamhetschef
före beslut
4

1.1.38

Arbetsledande personal/chef

Verksamhetschef

1.1.39

Övrig personal

Närmaste chef

1.1.39

Löneöversyn
Riktlinjer för löneöversyn

1.1.40
1

1.1.41
1.1.42
1

1.1.43

1.1.44

1.1.45
1.1.46

1.1.47

Löneförhandlingar
Avstämning löneöversyn
Beslut om lägsta löner
Lön övrigt
Minskning av avlöningsförmåner vid ersättning från tredje
man
Minslming av avlöningsförmåner vid ersättning från tredje
man
Förhandla om utbetalningsdagar för lön
O
jCJiU
Il
n lK
r ll U
Ön

V1U.
IMH

illlu.lcl^Ci.1
n r l n ^ P n ^LJJuiLj-JL-ii
i l l r TiPri--

fline
Förhandlingar
Förhandling på kommunens
vägnar

1.1.49

Kommunövergripande förhandlingar, samt förhandlingar som
berör mer än ett utskotts verksamhet
Tvisteförhandlingar KHA

1.1.50

Övriat
Arbetsmiljöansvar

1.1.48

1.1.51

1.1.52

Avstängning från tjänst, förseelser mm

Samråd med personalchef
före beslut
Samråd med personalchef
före beslut eller överordnad
chef före beslut

Allmänna utskottet
Personalchef
Kommundirektör
Personalchef
AB §37
Momi

Personalchef

AB §19
Mom 1

Personalchef

AB § 15
Mom 4
AB § 28
Mom 9

Personalchef

MBL§§
11-14 och
38
MBL §§
11-14 och
38

Kommundirektör

MBL §§
10 och 64

Kommundirektör
Ersättare:
Personalchef

AML

Kommundirektör

Samråd med personalchef

Personalchef
,

Kommundirektör

—
Med rätt att vidaredelegera

Med rätt att vidaredelegera

,

—-———
Med möjlighet till fordelning
av arbetsmiljöuppgifter

AB §10

Allmänna utskottets område

Kommundirektör
Ersättare: Personal chef

Samråd med personalchef

Övriga utskotts samt nämnds
områden

Verksamhetschef
inom res. områden
Personalchef

Samråd med personalchef

Lön och avlöningsförmåner vid

AB §10
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1.1.57

avstängning
Beslut i frågor gällande pensions- och försäkringsavtal
Beslut om garantipensieztj-särskild avtalspension
Beslut i övergripande frågor
som rör företagshälsovård, rehabilitering, friskvård och anpassningsärenden
Beslut om förlängd giltighetstid
för styrdokument som efter
översyn inte innebär någon
materiell förändring av innehållet
Beslut om stridsåtgärder

1.1.58

Bisyssla kommundirektör

AB § 8

1.1.59

Bisyssla övriga

AB § 8

l.l.ÖO

Biträde åt arbetstagare

AB §37
Mom 2

1.1.61

Tolkning och tillämpning av
Bestämmelser om ekonomiska
förutsättningar till förtroendevalda i Överkalix kommun

1.1.53
1.1.54
1.1-55

1.1.56

1.2
P

1.2.1

Kommundirektör
Kommundirektör
Kommundirektör

Kommundirektör

Allmänna utskottet
Allmänna utskottet
Kommundirektör/
Verksamhetschef
Kommundirektör
Allmänna utskottet

Ekonomiska frågor
Regelverk
Ekonomiska ärenden
mm
Placering av donationsfonder

Samråd med personalchef
Samråd med personalchef

Enligt beslut i Kommunfullmäktige

Delegat

Anmärloiing

EkonomichefKommundirektör
Ekonomichef
Kommundirektör

Kommundirektör
med rätt att vidaredelegera
Kommundirektör
med rätt att vidaredelegera

1.2.2

Upplåning inom av
kommunfullmäktige
fastställda ramar

1.2.3

Konvertering av lån

Ekonomichef
Kommundirektör

Kommundirektör med rätt att
vidaredelegera

1.2.4

Placering av kommunala
medel enligt riktlinjer

Ekonomichef
Kommundirektör

Kommundirektör med rätt att
vidaredelegera
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1.2.5

Lån för likviditetsutjamning i kommunen

Ekonomichef
Kommundirektör

1.2.6

Befintliga borgensåtagande till privatpersoner
för småhus till stöd i för
bostadsförsörjningen
Nedsättning av kommunal fordran/avskrivningar max
5000 ler
Nedsättning av kommunal fordran/avslcrivningar över
5000 ler
Teckningsrätt för check,
kontobehörigheter, betalningsbemyndiganden
och attesträtter
Undertecknande av skuldebrev/ansvarsåtaganden
för kommunens räkning
(medge amortering av
skuld till kommunen)

Allmänna utskottet

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1-3

Inköp och försäljning
Regelverk

P

1.3.1

1.3.2
1.3.3

Anta anbud samt
teckna avtal för varor,
tjänster och entreprenader
Beslut om upphandling
och inköp av varor, tjänster och entreprenader
inom ramen för tillgängliga medel över 586 907
ler
Upphandling/inköp för
max 30000 SEK
Upphandling/inköp för
30000 upp till direktupphandlingsgränsen för
närvarande 586907 SEK
(28% av tröskelvärdet,
beloppet uppdateras i

Kommundirektör med rätt att
vidaredelegera

Kommundirektör
Ers: Ekonomichef
Allmänna utskottet

Kommundirektör med rätt att
vidaredelegera

Regleras i särsldld ordning
och delegeras
personligen
Ekonomichef
Ers:Kommundir
ektör

Regler för firmateckningsreglemente

Delegat

Anmärloiing

Kontrasignerande i första hand
personalchef, andra hand
Kommundirektör och tredje
hand kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Berörd chef
Berörd chef i
samråd med
verksamhetschef, telcnisk
chef eller kommundirektör

Begära in anbud från minst 2
leverantörer

enlighet med detta)
Ekonomiska stödåtgärder mm
P
1-3-4

1-35
1.3.6
1-3-7
i. .8
3

i-3-9

1.3.10
1.3.11
1.3.12

Beviljande av ekonomiskt
organisations- och föreningsstöd enligt riktlinjer
/
Medfinansiering externa
Upp tillprojekt
två basbelopp
per projekt och år
r Jr )
Upp till tre basbelopp
per
år
Uppprojekt
till sex och
basbelopp
per projekt och år
Stöd för naturvård och
miljövårdande åtgärder
upp till tre basbelopp per
år
Stöd till bya- och landsbygdsutveckling
Jö
i=i
Ekonomiska bidrag till
fiskevård
Prövning av ekonomiska
stödansökningar i övrigt
upp till 10 000 Icronor per
gång
0

1-3-13
1-3-14

1-3-15
1.3.16
1-3-17

1.3.18

1-3-19

Allmänna utskottet

Allmänna
skottet
Allmänna
skottet
Allmänna
skottet
Allmänna
skottet

utututut-

Allmänna utskottet
Allmänna utskottet
Allmänna utskottet

0

Andra ekonomiska
ärenden
Försäljning av material,
upp till ett basbelopp
Försäljning av material,
upp till tre basbelopp

Försäljning av material,
upp till fem basbelopp
Utölcning av skolskjutsprogram
r D
—
Frågor om ersättning för
förstörda kläder/sönderslagna glasögon
Samordning skolskjutsverksamhet
Upphörande av utbild-

Budgetansvarig
chef
Verksamhetschef: Skolchef
Verlcsamhetschef: Socialchef
Kommundirelctör
Allmänna utskottet
Verksamhetschef: Skolchef
Rektor
Förskolechef

Rektor
Skolskjutshandläggare
Rektor
8

ty fy

Sker enligt Inköpspolicy
Sker enligt Inköpspolicy

1.3.20

ning
Övergång särskola grundskola

1.4
P
1.4.1

Arkivfrågor

1.4.2

Fastställande av dokumenthanteringsplan/
Informationshanteringsplan
Övertagande av arkivhållning

1.4.3

1-5
P
1.5.1

Regelverk
Gallring av handlingar

Säkerhetsklassning av befattningar

1.5.3

Beslut om beredskaps/krisledningsorganisation

1.6

Särskilda behörigheter

1.6.3

1.6.4

Anmärloiing
Med rätt att vidaredelegera

Kommundirektör
Ekonomichef

Regelverk

Säkerhetsprövning enligt
säkerhetsskyddslagstiftning

1.6.2

Delegat
Verksamhetschef: Socialchef
Verksamhetschef: Skolchef
Kommundirektör
Ekonomichef

Säkerhet & beredskap

1.5.2

P
1.6.1

Rektor särskolan

Regelverk
Tillstånd för extern aktör
att använda kommunens
heraldiska vapen

Behörighet att öppna
inköpskort typ bensinkort
Behörighet att öppna
konto-/kreditkort av
generell karaktär typ Visa
m.fl.
Prövning av tvist med
extern part om regeltill-

Delegat
Kommundirektör
Räddningschef
Kommundirektör
Beredskapssamordnare
Ordförande för
krisledningsnämnd

Anmärloiing

Delegat
Kommundirektör
Verksamhetschef: Socialchef
Verksamhetschef: Skolchef
Budgetansvarig
chef

Anmärloiing

Kommundirektör

Kommundirektör med rätt att
delegera

Kommundirektör

Kommundirektör med rätt att
delegera

Kommunstyrelsens ordförande
är ordförande i loisledningsnämnden

1.6.5
1.6.6
1.6.7

1.6.8

1.6.9

1.6.10

1.6.11

1.6.12

1.6.13

1-7
P

lämpning
Väcka talan genom overldagande
Prövning av tvist med
extern part
Avge yttrande hemvärnsman

Kommundirektör
Kommundirektör
Ekonomichef
Verksamhetschef: Socialchef
Verksamhetschef: Skolchef
Kommundirektör
Kommunstyrelsens ordförande

Undertecknande av
kommunala förbindelser

Utlämnande av uppgifter mm
Beslut att inte lämna ut
allmän handling, eller
uppgift ur en sådan, samt
uppställande av förbehåll
i samband med utlämnande av allmän handling
Lotterier mm
Godkännande av registreringslotteri enligt 6
kap 9§spellag
Godkännande av registreringslotteri enligt 6
kap 9§ spellag (1 jun- 31
augusti)
Yttrande till regeringen
eller den myndighet som
regeringen bestämmer, i
fråga om tillstånd att
anordna spel på värdeautomater
Tillsyn av lotterier som
får anordnas efter tillstånd av eller registrering
hos kommunen

2 kap 12 § TF,
OSL

Kommundirektör
Verksamhetschef: Socialchef
Verksamhetschef: Skolchef

Spellag
2018:1138

Allmänna utskottet

Spellag
2018:1138

Allmänna utskottets ordförande

Spellag
2018:1138

Administrativ
handläggaresocial sekr

Spellag
2018:1138

Administrativ
handläggaresocialsekr

Regelverk

Delegat

Rättsliga åtgärder
Tillämpas med ialct-
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Kommundirektör med rätt att
vidaredelegera

Utlämnande av allmän handling föregås av sekretessprövning
Obs, eventuell hänvisning till
lex specialis
Med rätt att vidaredelegera till
enhetschef

Anmärloiing

1.7-1

1-7-2

1-7-3

1.7.4
1-7-5
1.7-6

1.7-7

tagande av KL kapitel
6 §34
Anhängiggörande av
mål/ ärende vid rättslig
instans gällande ärenden inom område för
kommunövergripande
verksamhet såsom arbetsmarknad och integrationsavdelningen,
ekonomi, IT mm
Befullmäktigande av
ombud för att föra
nämndens talan

Kommundirektör
Kommunstyrelsens ordförande
Socialchef

Befullmäktigande av
ombud att föra nämndens talan i ärenden
gällande omsorgsutskottet
Överklagande av beslut
vid laglighetsprövning
Förlikning vid rättslig
tvist
Återkallande av
mål/ärende vid rättslig
instans
Överklagande av beslut
vid laglighetsprövning

1-7-8

Förlikning vid rättslig
tvist

1-7-9

Återkallande av
mål/ärende vid rättslig
instans

1.8
P

Kommundirektör
Kommunstyrelsens ordförande

Kommundirektör med rätt att
vidaredelegera

Beslutsfattande
delegat
Beslutsfattande
delegat
Beslutsfattande
delegat
Kommundirektör
Verksamhetschef: Socialchef
Verksamhetschef: Skolchef
Kommundirektör
Verksamhetschef: Socialchef
Verksamhetschef: Skolchef
Kommundirektör
Verksamhetschef: Socialchef
Verksamhetschef: Skolchef

Yttranden
Regelverk

Delegat
11

Anmärloiing

i.8.i

Yttrande i samband med
laglighetsprövning

ug
P
1.9.1

Övrigt

1.9.2

1.9.3

1.9.4

Kommundirektör
Verksamhetschef: Socialchef
Verksamhetschef: Skolchef

Regelverk

Förtroendevaldas deltagande i kurser och konferenser
Generell delegation att
besluta i brådskande ärenden
Beslut om den registrerades rätt till information
och tillgång till personuppgifter rättelse, radering, begränsning eller
dataportalitet
Anmälan om personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten

1.9.5

Beslut om nya eller förändrade behandlingar i
Dataskyddsförordningen

1.9.6

Bidrag till ensldlda is- och
vintervägar

1.9.7

Marknadsföring och information, upp till tre basbelopp per gång

1.9.8

Representation och uppvaktning, upp till ett basbelopp per gång

1.9.9

Representation och uppvaktning, över ett basbelopp per gång

1.9.10

Beslut om att ersätta en-

Delegat
Kommunstyrelsens ordförande

Anmärloiing

Kommunstyrelsens ordförande
Kommundirektör
Ers. Ekonomichef

Kommundirektör
Ers. Ekonomichef
Dataskyddslag

3 kap 2 § Ska-

Kommundirektör
Ers. Ekonomichef
Allmänna utskottet
Teknisk chef
Kommunstyrelsens ordförande
Kommundirektör
Kommundirektör
Kommunstyrelsens ordförande
Allmänna utskottet
Kommundirektör
Kommunstyrelsens ordförande
Kommundirek12

GDPR

skild person för egendomsskada vid myndighetsutövning som förorsakats av personal

deståndslagen

tör
Verksamhetschef: Socialchef
Verksamhetschef: Skolchef

2.3

Alkoholhandläggning

2.323

Beslut att bevilja eller avslå
ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd samt
meddela villkor

8 kap 2 och 4
§§ alkohollagen

Allmänna utskottet

2.324

Beslut om särskilt tillstånd
för gemensamt serveringsutrymme vid nyansökan

8 kap 14 § 2 st.
alkohollagen

Allmänna utskottet

2.325

Beslut att bevilja eller avslå
ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten

8 kap 2 § alkohollagen

2.326

Beslut att bevilja eller avslå ansökan om tillfälligt
tillstånd till slutna sällskap

8 kap 2 § alkohollagen

Kommunstyrelsens ordförande
Ers: kommunstyrelsens vice
ordförande
Alkoholhandläggare

2.327

Beslut att bevilja eller avslå
ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning
vid arrangemang samt
meddela villkor

8 kap 2 § samt
8 kap
14 § 2 st. alkohollagen

Alkoholhandläggare

2.328

Beslut att bevilja eller avslå
ansökan om stadigvarande
tillstånd för provsmakning
vid tillverkningsstället
samt meddela villkor
Beslut att bevilja eller avslå
ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning
vid tillverkningsställe samt
meddela villkor

8 kap 7 § alkohollagen

Allmänna utskottet

8 kap 7 § alkohollagen

Alkoholhandläggare

Beslut att bevilja eller avslå
ansökan från konkursbo
om
fortsatt drift av serveringsrörelse

9 kap 12 § alkohollagen

Alkoholhandläggare

2.329

2.330
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Ansökan ska behandlas med förtur

2.331

Beslut att godkänna eller
underkänna lokal för catering

8 kap 4 § 1 st.
alkohollagen

Alkoholhandläggare

2.332

Beslut om förändrad
serveringstid

8 kap 19 § alkohollagen

2-333

Beslut om ändrat tillstånd
avseende dryckesslag

8 kap 19 § alkohollagen

Kommunstyrelsens ordförande
Ers: kommunstyrelsens vice
ordförande
Alkoholhandläggare

2.334

Beslut om ändrad serveringsyta, ändring av lokal
eller uteservering

8 kap 19 § alkohollagen

2-335

Beslut om förnyad prövning vid betydande förändringar beträffande ägarförhållanden och personer
med betydande inflytande

2.336

Beslut om erinran

9 kap 17 § alkohollagen

Allmänna utskottet

2-337

Beslut om varning

9 kap 17 § alkohollagen

Allmänna utskottet

2-338

Beslut om återkallelse av
stadigvarande serveringstillstånd, tillstånd för
provsmakning eller tillstånd för gemensamt serveringsutrymme

9 kap 18 § alkohollagen

Allmänna utskottet

2-339

Beslut om återkallelse av
tillfälligt serveringstillstånd eller tillstånd för
provsmakning

9 kap 18 § alkohollagen

Allmänna utskottet

2.340

Beslut om förlängd utredningstid med högst fyra
månader

5 § Alkoholförordningen

Allmänna utskottet

2.4
P

Flyktingmottagningen

Kommunstyrelsens ordförande
Ers: kommunstyrelsens vice
ordförande
9 kap 11 § alko- Allmänna utskottet
hollagen

Regelverk

Delegat
14

Anmärkning

2.409

Fullgörande av rapporteringsskyldighet av allvarliga missförhållanden
eller risk för allvarligt
missförhållande mm

2.410

Beslut om att tillsätta utredare för att utreda eventuellt allvarligt missförhållande eller risk för ett allvarligt missförhållande

Chef arbetsmarknad och integration

2.411

Beslut om att avsluta utredning av eventuellt missförhållande eller risk för ett
allvarligt missförhållande

Föreståndare arbetsmarknad - och integration

2.412

Beslut om att anmäla allvarligt missförhållande eller
risk för allvarligt missförhållande i egen verksamhet,
till Inspektionen för vård
och omsorg (IVO)

14 kap 7 § SoL

Kommunstyrelsen

Ekonomiskt bistånd
2.413

Beslut i ärende om ekonomiskt bistånd, över och
under riksnorm inldusive
el- och hyresskulder motsvarande V2 basbelopp

4 kap 1-3 §§
SoL

2.414

Med vägrande av eller nedsättning av fortsatt ekonomiskt bistånd
Ersättning,
Eftergift och återkrav

4 kap 5 § SoL

Chef arbetsmarknad och integration

2.415

Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd, som
utgått obehörigen eller med
för högt belopp

9 kap 1 § SoL

Chef arbetsmarknad och integration

2.416

Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd som
ensldld erhållit som förskott
på förmån eller liknande

9 kap 2 § SoL

Chef arbetsmarknad och integration

2.417

Beslut om hel eller delvis

9 kap 1 § SoL

Chef arbetsmarknad 15

Inför eventuell Lex Sarah
anmälan

Gällande Lex Sarah anmälan

och integration

nedslcrivning av skuld avseende återkrav för ekonomiskt bistånd enligt 9 kap 2
§ SoL

2.418

2.419

2.420

2-421

2.422

Polisanmälan
Beslut om polisanmälan
angående vissa brott mot
minderårig samt vissa
grövre brott

HVB-hem
In- och utskrivning på
kommunens HVB-hem för
ensamkommande barn och
unga
In- och utskrivning på
kommunens stödboende för
ensamkommande barn och
unga
Utslcriven från kommunens
HVB-hem eller stödboende
mot den ensldldes vilja
Överklagande av Migrationsverkets beslut om ersättning för kostnader

12 kap 10 § SoL

Chef arbetsmarknad och integration

Kap 3 § 11 SoF
Kap 3 § 14 SoF

Föreståndare arbetsmarknad - och integration
(enhetschef)
Föreståndare arbetsmarknad - och integration (enhetschef)

Kap 3 § n SoF
Kap 3 § 14 SoF

Kap 3 § 14 SoF

15 § Förordn
om statlig ersättning för
asyl-sökande m
fl
22 § a Fvl

Föreståndare arbetsmarknad - och integration (enhetschef)
Chef arbetsmarknad och integration
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Avser misstanlce om
brott enligt 3, 4 och 6
kap BrB samt misstanke
om brott för vilket inte är
föreskrivet lindrigare
straff än fängelse i två år.

3.o Socialtjänsten
3-

Övergripande

Regelverk

Anmärkning

Delegat

Delegationen
omfattar bifall och
avslag, om inte
annat är angivet.
Överordnad anställd har generell
rätt att besluta i
alla de ärenden
som tillkommer
underordnad delegat

3.1.1

Myndighetsutövning inom
socialtjänstens område

Sociala omsorgsutskottet

3.1.2

Upprättande av och beslut
om styrdokument som berör
myndighetsutövning inom
socialtjänstens område
Beslut avseende brådskande
ärenden inom socialtjänstens
område

Sociala omsorgsutskottet

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

6 kap 36 K L

Sociala omsorgsutskottets ordförande eller vice ordförande

På n ä m n d e n s vägnar ingår
rättshandlingar som syftar till
att upprätthålla daglig administration på lämpligt sätt
Beslut att teckna och säga
upp hyresavtal

Socialchef

Upprätta beställningar av
åtgärder i fastigheter
Vidaredelegering av beslutanderätt till anställd
Ersättnings för skadad/förstörd egendom, exempelvis Idäder

Enhetschef

Avgifter och ersättningar i
samband med placeringar av
barn och vuxna
Fullgörande av rapporteringsskyldighet av allvarliga
m i s s f ö r h å l l a n d e n eller risk
för allvarligt missförhållande
Beslut om att tillsätta utredare för att utreda eventuellt
allvarligt missförhållande eller
risk för ett allvarligt missför-

Enhetschef

6 kap 37 K L

Socialchef

3 kap 1 § skadeståndslagen

Socialchef

Detta gäller om
inte annat anges i
delegationsordningen.

Beslut ska anmälas vid omsorgsutskottets nästkommande sammanträde

I samråd med
socialchef

Gäller brukares
egendom vid skada
orsakad av personal

Enhetschef IFO

Socialchef
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Inför eventuell
Lex Sarah anmälan

3-1.7

3.1.8
3.1.9
3.1.10

hållande
Beslut om att avsluta utredning av eventuellt missförhållande eller risk för ett allvarligt
missförhållande
Upprätta Lex Sarah anmälan
Upprätta Lex Sarah anmälan
Upprätta Lex Maria anmälan

Socialchef

14 kap 7 § SoL
2 f§LSS
4

3 kap 5-6 §§
Patientsäkerhetslagen

Socialchef
Socialchef
MAS

H a n d l ä g g n i n g och förvaltningsrätt
3-i.ii

Omedelbar skyddsbedömning

n kap 1 a § SoL

Socialselcreterare

3-1.12

Beslut att inleda utredning

n kap 1 § SoL

3-1-13

Beslut att utredning inte skall
inledas
Beslut att inledd utredning
skall läggas ned
Beslut att utredning inte skall
föranleda åtgärd

n kap 1 § SoL

n kap 1 § SoL

Socialselcreterare
Biståndshandläggare
Enhetschef IFO/ie socialselcreterare
Biståndshandläggare
Socialselcreterare
Biståndshandläggare
Enhetschef IFO/ie socialselcreterare

3.1.16

Förlängning av utredningstid
i ärende som rör barn

n kap 2 § SoL

Sociala omsorgsutskottet

3.1.17

Beslut om att begära biträde
av eller biträda annan kommun med utredning

n kap 4 § SoL

Enhetschef IFO/ie socialsekreterare

3-i.i8

Beslut om att själv eller genom ombud föra talan i ärenden eller mål vid allmän
domstol eller förvaltningsdomstol i mål eller ärenden
inom socialtjänstens område
Föra omsorgsutskottets talan
i domstol om överflyttning av
vårdnad
Återkallande av anhängiggjort
ärende vid rättslig instans.
Rättshjälp samt ombud för
den enskilde
Framställan till domstol o m

10 kap 2 § SoL

Socialchef

6 kap 7-8 a §§

Enhetschef IFO/ie socialselcreterare

3.1.14
3.1.15

3.1.19
3.1.20

3-1.21

n kap i§ SoL

FB
Enhetschef IFO/ie socialselcreterare

5 kap 2 § SoF

Socialselcreterare
18

Inom ramen för
förhandsbedömning gällande barn
och unga upp till
21 år.

Avser utredning
föranledd genom
anmälan.
I undantagsfall får
utredningstid
förlängas med en
ny tidsfrist, utöver
maximitiden fyra
månader.
Ska ske skriftligen
och gäller när den
ensldlde byter
vistelsekommun
under utredningen.

3.1-22

3.1.23
3.1.24

3.1.25

behov av målsägandebiträde
för minderårig
Anmälan om behov av offentligt biträde för ensldld
Avvisande av ombud
Yttrande över ansökan om
rättshjälp genom offentligt
biträde samt yttrande över
kostnadsräkning

O m p r ö v n i n g av beslut och
overldagande
Prövning om överklagande
inkommit i rätt tid samt beslut om avvisning av overldagande som inkommit för sent

3 § Lagen om
offentligt biträde
9 § 2 st FL
3 § Lagen om
offentligt biträde
7 § Förordningen om
offentligt biträde

24 § 1 st FL

Socialselcreterare
Biståndshandläggare
Enhetschef IFO
Enhetschef IFO

Delegaten i ursprungsbeslutet

Enhetschef IFO

3-1-2Ö

V i d beslut av socialnämnd,
arbetsutskott eller omsorgsutskott, beslut av ordförande
enligt n och 14 2 st 2 p §§
LVU
Beslut om att ompröva tidigare fattat beslut

27§FL

Delegaten i ursprungsbeslutet
Ordförande
Obs! avser beslut
att ompröva,
själva omprövningen slcer av
delegat i ursprungsbeslutet.

V i d beslut av socialnämnd,
arbetsutskott eller omsorgsutskott enligt 14 2 sp 2 p §
L V U , beslut av ordförande
enligt n § L V U

3.1.27
3.1.28

Overldagande inld. yrkande
om inhibition samt
Overldagande, yrkande om
inhibition samt yttrande, till
förvaltningsrätt och kammarrätt gällande SoL-, LSS-, L V U och LVM-ärende

27 § LSS,
10 kap 2 § SoL
6 kap 33-34,36

Delegaten i ursprungsbeslutet

§§ KL,
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Of'

När beslut fattats
av utskott, ordförande eller socialchef, beslutar
arbetsutskott.
Ordförandebeslut
när utskottets
beslut inte kan
avvaktas.
Detta gäller inte
L V U - och L V M ärenden där
n ä m n d e n fattat
ursprungsbeslutet.
Ärenden av principiell karaktär
prövas av omsorgsutskottet.

3-1.29

3.1.30

God man, förvaltare och
förmyndare
Beslut om anmälan till överförmyndare om behov av god
man, förvaltare eller förmyndare
- samt när behov ej längre
föreligger
Beslut om anmälan till överförmyndaren om förhållanden beträffande förvaltning
av underårigs egendom
Ansökan om god man för
ensamkommande barn

3.1.31

3.1.32

3-2

3-2.1

3-2.2

3.2.3

3.2.4

3-2-5

3.2.6

Upplysningar
Upplysningar i vapenärenden

Lämnande av upplysningar
och förslag på åtgärder till
åldagaren, domstol eller frivårdsmyndighet
Mottagande och överflyttning av ä r e n d e n
Beslut att begära överflyttning av ett ärende till en annan kommun
Beslut att ansöka hos Inspektionen för vård och omsorg
om avgörande av ansvarsfråga
i ett ärende om överflyttning
av ärende till en annan kommun
Meddela inställning till att
överta, eller att inte överta,
ett ärende efter begäran från
annan kommun
Beslut att lämna ut selcretessbelagd uppgift till annan
kommun som övertagit
ärende efter begäran om
överflyttning

Beslut om köp av insatser från
annan kommun eller hos
annan vårdgivare
Beslut om förhandsbesked
om rätt till insats enligt LSS
för person som inte är bosatt i

5 kap 3 § SoF,
15 § punlct 6
LSS

Socialselcreterare
Biståndshandläggare
Enhetschef/ie socialselcreterare

5 kap 3 § SoF

Socialselcreterare

3 § lag om god

Socialselcreterare

Avser all slags
egendom och
inkomster inldusive tilläggspension.

man för ensamlcommande
barn
3 § Vapenlagen

Socialselcreterare

6 § Lagen om
särsldld personutredning i
brottmål m m

Socialselcreterare

2 a kap 10 § 2 st

Sociala omsorgsutskottet

Samtycke från
ensldlde Icrävs för
u t l ä m n a n d e av
uppgift

Slca slce skriftligen.

SoL

2 a kap n § SoL

Sociala omsorgsutskottet

2 a § kap 10 § 3

Sociala omsorgsutskottet

st SoL

2 a kap 12 §
SoL

Socialselcreterare
Biståndshandläggare

2 kap 5 § SoL

Sociala omsorgsutskottet

16 § 2 st LSS

Biståndshandläggare
Socialsekreterare
20

Gällande uppgiftsskyldighet med
företräde framför
intressen som
offentlighets- och
sekretesslagen
skyddar

3.2.7

3-3
3-3-1

kommunen
Beslut om att utreda behoven
för ensldld på tillfälligt besök
i kommunen och besluta om
insatser enligt LSS, kan användas vid akuta situationer
Polisanmälan
Beslut om polisanmälan angående vissa brott mot minderårig samt vissa grövre
brott

16 § 3 st LSS

Biståndshandläggare
Socialselcreterare

12 kap 10 § SoL

Enhetschef IFO

Utlämnande av
allmän handling
föregås alltid av
selcretessprövning

Offentlighets- och sekretesslagen, OSL

3-3-2

3-3-3

3-3-4

3-3-5

3-3-6

3-3-7

3-3-8

Beslut att lämna ut, eller beslut att inte lämna ut, uppgifter till ensldld med uppställande av villkor
Beslut att lämna ut uppgifter
ur personregister till statliga
myndigheter i forsknings syfte
Beslut att lämna ut uppgifter
ur personuppgifter till Socialstyrelsen för angelägna statistiska ändamål
Beslut att p å begäran av annan myndighet lämna uppgifter till denna om utbetalad
ekonomisk hjälp med syfte att
undvika felaktiga utbetalningar
Beslut att underrätta
åklagarmyndigheten om det
kan antas finnas förutsättningar för åtgärd enligt 30 b
Lagen med särsldlda bestämmelser om vård av unga
lagöverträdare eller 32 kap 4 §
Brottsbalken
Beslut att till polismyndighet
lämna uppgift som behövs för
omedelbart polisiärt ingripande mot underårig vid
överhängande och påtaglig
risk för den unges hälsa eller
utveckling eller under pågående brott
Beslut att polisanmäla vissa
brott riktar sig mot underå-

Avser misstanlce
om brott enligt 3,
4 och 6 kap BrB
samt misstanke
om brott för vilket
inte är föreskrivet
lindrigare straff än
fängelse i två år.

10 kap 13-14 §§

Verksamhetschef: socialchef

OSL

6 kap 3 § OSL
15 a § LSS
12 kap 6 § SoL
12 kap 5 § SoL

Verlcsamhetschef: socialchef
Enhetschef IFO

12 kap 7 § 1 st

Enhetschef IFO

Enhetschef IFO

SoL

12 kap 8 § SoL

Enhetschef IFO

10 kap 20 §

Enhetschef IFO

OSL

10 kap 21 § OSL
12 kap 10 § SoL

Enhetschef IFO
21

Avser: brott mot
liv och hälsa,

misshandelsbrott,
brott mot frihet,
olaga frihetsberövande, olaga
tvång, sexualbrott,
könsstympning

riga till säkerhetspolisen,
polismyndighet, åklagarmyndighet eller annan som har att
ingripa mot brottet

3 39

3.3.10

3.3-11
3-3-12

3-3-13

3-3-14

3-3-15

Beslut att uppgift som angår
misstanke om överlåtelse av
narkotika eller dopingsmedel
eller icke ringa fall av olovlig
försäljning eller anskaffning
av alkoholdrycker till underårig lämnas till åldagare eller
polis
Beslut att lämna uppgift som
angår misstanlce om brott, för
vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fänglese i två
år, till åklagarmyndighet eller
polismyndighet
Beslut att anmäla brott mot
den egna verksamheten
Beslut att anmäla brott som
hindrar omsorgsutslcottets
verlcsamhet
Beslut om sekretesskydd för
barn gentemot dess vårdnadshavare
Beslut om rätt för anmälare
att vara anonym
Smittskyddslagen
Anmälan enligt smittskyddslagen

10 kap 22 §

10 kap 23 §
OSL
12 kap 10 § SoL

Verlcsamhetschef: Socialchef
Enhetschef IFO

10 kap 2 § OSL Sociala omsorgsutskottet
12 kap 10 § SoL
12 kap 10 § 1 st 1 Verksamhetschef: Socialchef
m SoL

12 kap 3 § OSL

Verlcsamhetschef: Socialchef

26 kap 5 § OSL

Verlcsamhetschef: Socialchef

6 kap 10 och 12

Enhetschef

§§ smittslcyddslagen
6 kap 9 §
Smittslcyddslagen
16 kap 12 §
Smittslcyddslagen

3.3.16

Uppgiftslämnande till smittskyddslälcare

3-3-17

Anmälningsskyldighet

Social
altjäns
tjänsten3-4

Ekonomislct b i s t å n d

3.4.1

Beslut i ä r e n d e o m ekonom i s k t b i s t å n d , över o c h
under r i k s n o r m inklusive
el- o c h hyresskulder m o t svarande V2 basbelopp
- B i s t å n d över ett basbelopp

4 kap 1-3 §§

Beslut o m v ä g r a n eller

4 kap 5 § SoL

3.4.2

Enhetschef IFO

OSL
12 kap 10 SoL

MAS

MAS

Socialselcreterare

SoL

- Enhetschef IFO/ie socialselcreterare
Socialselcreterare

O m den en-

nedsättning av fortsatt
ekonomiskt bistånd

3-4-3

3-4-4

3-4-5

3-4-6

3-4-7

3-4-8

3-4-9
3-4»io
3-4-n

3-5

Beslut om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader och utgifter i
omedelbar anslutning till
dödsfallet
Jobbstimulans
Egna medel
Beslut om förmedling av
egna medel
Ersättning,
Eftergift och återkrav
Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd, som
utgått obehörigen eller
med för högt belopp
Beslut om att återkräva
ekonomiskt bistånd som
enskild erhållit som förskott på förmån eller liknande
Beslut om att från Försäkringskassan begära att retroaktivt beviljad ersättning
ska utbetalas direkt till
nämnden
Beslut om att väcka talan
om ersättning hos förvaltningsrätt
Beslut om eftergift av ersättningsskyldighet
Beslut om hel eller delvis
nedslcrivning av slculd avseende återkrav för ekonomiskt bistånd enligt g
kap 2 § SoL
Ersättningar och avgifter
i samband med placeringar

4 kap 1-2 §§

Socialselcreterare

4 kap i b §
SoL

Socialselcreterare

4 kap i § SoL

Socialselcreterare

9 kap i § SoL

Socialselcreterare

9 kap 2 § SoL

Socialselcreterare

107 kap 5 §
SFB

Socialselcreterare

9 kap 3 § SoL

Verksamhetschef: Socialchef

9 kap 4 § SoL

Enhetschef/ie socialselcreterare

9 kap 1 § SoL

Socialselcreterare

skilde utan godtagbart skäl avböjer eller uteblir från praktik
eller kompetenshöjande
verlcsamhet
Upp till ett halvt
basbelopp

Avser placeringar av barn och
vuxna

23

3-5-1

3-5-2

3-5-3

3-5-4

3-5-5

3-5-6

3

.6

3-6.2

Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18
år och får vård i ett annat
hem än det egna
Underrättelse till försäkringskassan om att barn
med underhållsstöd placerats i familjehem eller
HVB-hem respektive återflyttat till boendeförälder
Beslut om framställning till
försäkringskassa om ändring av betalningsmottagare för allmänt barnbidrag eller underhållsstöd
när barn är placerade utom
hemmet
Beslut om anmälan till
försäkringskassa om att
nämnden skall uppbära del
av sjukpenning för den
som bereds vård i sådant
hem för vård eller boende
eller familjehem enligt SoL
som ger vård och behandling åt missbrukare av alkohol eller narkotika.
Beslut om ersättning från
den ensldlde till kommunen för missbruksvård i
form av plats vid hem för
vård eller boende eller i
familjehem
Beslut om ekonomiskt bistånd åt barn och ungdom
i samband med placering,
omplacering eller flyttning
från familjehem eller hem
för vård eller boende
Vård utom det egna
hemmet
Beslut om bistånd åt vuxna
i form av vård (placering/omplacering) i hem
för vård eller boende eller i
familjehem

(2/

^

8 kap i § 2 st
SoL,
6 kap 2 § SoF

Socialselcreterare

Förordning
1993:1036 om
underhållsstöd 2 §

Socialselcreterare

106 kap 6-7
§§

Socialselcreterare

3 kap 15 §
AFL

Socialselcreterare

8 kap 1 § SoL
och
6 kap 1 § SoF

Socialsekreterare

4 kap 1 § SoL

Socialselcreterare

4 kap 1 § SoL

Sociala omsorgsutskottet

Gällande vuxna

Gäller de som
har problem
med alkohol-,
drog- och tablettmissbruk.
Övrigt missbruk hänvisas
till Region

3- -3
6

3.6.4

3-6-5

3

.6.6

3-6-7

Sociala omsorgsutskottet
4 kap i § SoL
Beslut om bistånd i form
6 kap i § i st 3
av beredande av vård i fap SoL
miljehem, hem för vård
eller boende eller stödboende för barn eller ungdom
Enhetschef IFO/ie socialselcreterare
Beslut om tillfällig vistelse i 4 kap i § SoL
6 kap 6 § 4 st
jourhem eller akuthem för
SoL
barn eller ungdom i högst
två månader
Socialselcreterare
4 kap i § SoL
Beslut om upphörande av
bistånd i form av vård i
hem för vård eller boende
eller i familjehem
Beslut eller medgivande att 6 kap 6 § SoL Sociala omsorgsutskottet
barn tas emot för stadigvarande vård och fostran i
enskilt hem som inte tillhör någon av barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare
5 kap 2 § SoL Sociala omsorgsutskottet
Beslut att förbjuda eller
begränsa möjligheterna för
person boende i kommunen att ta emot andras
barn.

3-6.8

Övervägande om vård i
annat hem än det egna
fortfarande behövs

6 kap 8 § SoL

Sociala omsorgsutskottet

3.6.10

Godkännande av att utländsk myndighet placerar
ett barn i Sverige samt beslut om placering av barn i
ett annat land
Beslut att teckna avtal om
plats i hem för vård och
boende samt stödboende
Kontraktering av jourhem

6 kap i i a-b §

Sociala omsorgsutskottet

3-6.il

3.6.12

SoL

Enhetschef IFO

Enhetschef IFO
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Norrbotten.
Avser bistånd
enligt 4 kap i §
SoL,

Avser bistånd
enligt 4 kap i §
SoL

Delegationsförbud enligt io kap
5 § SoL
Avseende vistelseförbud
Övervägande
är inte ett beslut, bestämmelsen innebär
att nämnden
minst en gång
var 6:e månad
är slcyldig att
överväga om
vård enligt
socialtjänstlagen fortfarande
behövs.

3.6.13

3.6.14

3-7
3-7-1

3-7-2

3-7-3
3-7-4

3-7-5

3-7-6
3-7-7

3-7-8

3-7-9

Ersättning uppdragstagare
Beslut om ersättning till
familjehem, (arvode och
omkostnadsersättning)

Socialsekreterare

- Utöver norm och riktlinjer

- Enhetschef IFO/ie socialselcreterare

Beslut om arvode och omkostnadsersättning till
kontaktperson och kontaktfamilj, inom riksnorm

Socialselcreterare
Enhetschef omsorgen

- Utöver norm och riktlinjer
Öpp envår dsinsats er
Beslut om bistånd i form
av sysselsättning, arbetsmarknadsåtgärder
Beslut om bistånd i form
av boendestöd för personer
med funktionsnedsättning/missbruk
Beslut om bistånd i form
av jourlägenhet
Beslut om insatser avseende föräldrastöd

- Enhetschef omsorgen, Enhetschef IFO/ie socialselcreterare
4 kap i § SoL

Socialselcreterare
Biståndshandläggare

4 kap i § SoL

Socialselcreterare
Biståndshandläggare

4 kap i § SoL

Socialselcreterare

4 kap i § SoL

Socialselcreterare

4 kap i § SoL
Beslut om bistånd i form
av kontaktperson och kontaktfamilj, till barn, unga
och vuxna
4 kap i § SoL
Beslut om upphörande av
kontaktperson och familj
Beslut om förordnande och 4 kap i § SoL
entledigande av kontaktperson och kontaktfamilj
4 kap i § SoL
Beslut om bistånd i form
av öppenvårdsinsatser

Beslut om ekonomiskt bistånd i samband med öp-

4 kap i § SoL

Uppdraget slca
regleras genom
avtal med familjehemmet.
Se aktuellt
cirkulär från
Sveriges kommuner och
landsting, SKL.
Se aktuellt
cirkulär från
SKL med rekommendationer

Enskilt eller i
form av samtalsgrupper

Socialselcreterare
Biståndshandläggare

Socialselcreterare
Biståndshandläggare
Handläggare kontaktpersoner
Socialselcreterare
Enhetschef omsorgen
Socialselcreterare

Enhetschef IFO/ie socialselcreterare

Avser exempelvis samtalskontakt, drogtest, öppenvårdsbehandling.

penvårdsinsatser för vuxna
3

Insatser till äldre

.8

3.8.i

Beslut o m b i s t å n d i f o r m

4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

av h j ä l p i h e m m e t

3-8.2

Beslut o m b i s t å n d i f o r m
av plats i dagverksamhet

4 kap 1 § S o L

Biståndshandläggare

.8.
3-8.4

Beslut o m ledsagare

4 kap 1 § SoL
4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

3

3

Beslut o m a n h ö r i g s t ö d t i l l
personer som v å r d a r en
närstående

Biståndshandläggare

3-8.5

Beslut o m b i s t å n d i f o r m
av korttidsplats, avlastningsplats & växelvård

4 kap 1 § S o L

Biståndshandläggare

3-8.6

B i s t å n d i f o r m av särskild

4 kap 1 § SoL

Biståndshandläggare

boendeform

3-9

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

3-9-1

Beslut o m personkretstillhörighet

3-9-2

LSS

9.2 §

1 o c h 7 § § LSS B i s t å n d s h a n d l ä g g a r e
Socialsekreterare

7 och 9 §§ LSS

Biträde av personlig assistent
eller ekonomislct stöd till
skäliga kostnader för sådan
assistans, till den del behovet
av stöd inte täcks av beviljade
assistanstimmar enligt 51 kap.
so cialför s äkringsballcen,

1-2. Biståndshandläggare i samråd
med enhetschef IFO

1. upp till 20 timmar per vecka
2. över 20 timmar per vecka

3-9-3

Beslut o m e k o n o m i s k t s t ö d
f ö r att bekosta personlig
assistans v i d tillfälligt u t ö kade behov.

7 o c h 9 §§ 2 p
LSS

Biståndshandläggare
Socialsekreterare

3-9-4

Beslut o m ledsagarservice

7 o c h 9 §§ 3 p

Biståndshandläggare

Beslut o m personkretstillhörighet fattas
inte särsldlt
utan är en d e l
av beslut o m
insats enligt 9
§LSS.
Beslut o m personlcretstillhörighet k a n inte
heller ö v e r k l a gas särsldlt

3-9-5
3-9-

6

3-9-7
3-9-7

3-9-8

3-9-9

3-9-iQ

3-9-n

3.9-12

3-9-13
3-9-H

3-9-15
3.9.16

Beslut om biträde av kontaktperson
Beslut om avlösarservice i
hemmet
Beslut om korttidsvistelse
utanför det egna hemmet
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför
det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt
under lov
Beslut om boende i familjehem för barn och ungdomar
Beslut om boende i bostad
med särskild service för
barn och ungdomar, inom
kommunens boenden eller
inom boenden som drivs
av annan
Beslut om boende för
vuxna i bostad med särsldld service eller annan
särsldlt anpassad bostad
för vuxna, inom kommunens boenden eller inom
boenden som drivs av annan
Beslut om att utbetala ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans
till annan person än den som
är berättigad till insatsen
1. upp till 20 timmar per vecka
2. över 20 timmar per vecka
Beslut om daglig verksamhet, inom kommunens
eller annans verksamhet.
Beslut om upphörande av
samtliga LSS-insatser
Beslut om avgift från föräldrar vars barn är under 18
år och får omvårdnad i ett
annat hem än det egna
Beslut om att anmäla behov av assistansersättning
till försäkringskassa
Beslut att ingå avtal med

LSS
7 och 9 §§ 4 p
LSS
7 och 9 §§ 5 p
LSS
7 och 9 §§ 6 p
LSS
7 och 9 §§ 7 p
LSS

So cialsekreterare
Biståndshandläggare
Socialselcreterare
Biståndshandläggare
Socialselcreterare
Biståndshandläggare
Socialselcreterare
Biståndshandläggare
Socialselcreterare

7 och 9 §§ 8 p Sociala omsorgsutskottet
LSS
7 och 9 §§ 8 p Biståndshandläggare
Socialselcreterare
LSS

7 och 9 §§ 9 p
LSS

11 § LSS

Biståndshandläggare
Socialselcreterare
Enhetschef IFO/ie socialselcreterare

1. Enhetschef omsorg
2. Enhetschef IFO

7 § 9 § 10 p
LSS

Biståndshandläggare
Socialselcreterare

9 § 2-10 p LSS

Biståndshandläggare
Socialselcreterare
Socialchef

20 § LSS,
5 § LSSförordningen
51 kap SFB

Biståndshandläggare
Socialselcreterare

17 a § LSS

Verksamhetschef: socialchef
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3.9-17
3-9-18

3-9-19

3-io
3.10.1

3-10.2

3-1Q-3

3-10.4

3-io-5

3.10.6

3.10.7

3-10.8

3-1Q-9

vårdgivare
Beslut om återbetalningsskyldighet
Förhandsbesked om rätt till
insats enligt LSS 9 § för person som inte är bosatt i
kommunen
Beslut om att utreda behoven för ensldld på tillfälligt
besök i kommunen och
besluta om insatser enligt
LSS, kan användas vid
akuta situationer
LVU - Lagen om omhändertagande av ungdom
Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och
ungdom under 20 år
Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och
ungdom under 20 år om
utskottets beslut inte kan
avvaktas
Beslut om upphörande av
omedelbart omhändertagande av barn och ungdom
under 20 år

12 § LSS

Sociala omsorgsutskottet

16 § 2 st LSS

Biståndshandläggare i samråd med
enhetschef IFO

16 § 3 st LSS

Biståndshandläggare
Socialselcreterare

6§LVU

Sociala omsorgsutskottet

6§LVU

Sociala omsorgsutslcottets ordförande
Vice ordförande i Sociala omsorgsutskottet

9§LVU

Sociala omsorgsutslcottets ordförande
Vice ordförande i Sociala omsorgsutskottet

8§LVU
Beslut att till förvaltningsrätten begära om förlängd
tid för ansökan av vård
enligt LVU efter beslut om
omedelbart omhändertagande
Beslut att hos förvaltnings- 4§LVU
rätten att ansöka om vård
enligt LVU
§LVU
Beslut att hos förvaltningsrätten ansöka om vård
enligt LVU då omsorgsutskottets beslut inte kan
avvaktas
Beslut om hur vården skall 11 § 1 st LVU
ordnas och var den unge
skall vistas under vårdtiden
Beslut om att den unge får 11 § 2 och 3 st
vistas i sitt eget hem under LVU
vårdtiden
Beslut som inte kan awalc- 11 § 2 och 3 st
4

Ska anmälas
vid omsorgsutslcottets nästkommande
sammanträde.
Slca anmälas
vid omsorgsutskottets nästkommande
sammanträde.

Enhetschef IFO/ie socialselcreterare

Sociala omsorgsutskottet

Sociala omsorgsutslcottets ordförande
Vice ordförande i sociala omsorgsutskottet

Kompletterande beslutsrätt.

Sociala omsorgsutskottet

Sociala omsorgsutskottet

Sociala omsorgsutslcottets ordfö29

Komplette-

3.10.10
3-io.ii

tas, om att den unge får
vistas i sitt eget hem under
vårdtiden
Beslut om omprövning av
vård enligt 3 § LVU
Övervägande om vård enligt 2 § LVU

rande beslutsrätt.

13 § 2 st LVU

rande
Vice ordförande i Sociala omsorgsutskottet
Sociala omsorgsutskottet

13 § 1 st LVU

Sociala omsorgsutskottet

21 § 1 st LVU,

Sociala omsorgsutskottet

Inget formellt
beslut fattas,
övervägandet
läggs till handlingarna
Socialstyrelsens meddelandeblad
17/88: Beträffande kvarstående ansvar för
kommunen

LVU

3.10.12

Beslut om att vården skall
upphöra

3.10.13

Beslut att begära biträde av 43 § 1 st 1 p
LVU
polis för att bereda läkare
tillträde till den unges hem
eller för att inställa sig till
läkarundersökning
- Beslut kan ej avvaktas

3.10.14

3.10.15

3.10.16

3.10.17

3.10.18

Sociala omsorgsutskottet

- Sociala omsorgsutskottets ordförande,
Vice ordförande i Sociala omsorgsutskottet
Sociala omsorgsutskottet

Beslut att begära biträde av
polis för att genomföra
beslut om vård eller omhändertagande med stöd
av LVU
- Beslut kan ej avvaktas

43 § 1 st 2 p
LVU

Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt
plats för läkarundersökningen
Beslut rörande den unges
personliga förhållanden

32 § 1 st LVU

Socialselcreterare

11 § 4 st LVU

Socialselcreterare

Beslut om att omedelbart
omhändertagande enligt 6
§ LVU skall upphöra
Beslut om tillfälligt flytt-

9 § 3 st LVU

Sociala omsorgsutskottet

27 § LVU

Sociala omsorgsutskottet

fy

- Sociala omsorgsutskottets ordförande
Vice ordförande i Sociala omsorgsutskottet

V*-

Slca anmälas
vid omsorgsutslcottets nästkommande
sammanträde.

Ska anmälas
vid omsorgsutskottets nästkommande
sammanträde.

Exempelvis
frågor om medicinsk vård,
behandling,
rätt för den
unge att resa
eller påbörja
anställning

- Sociala omsorgsutskottets ordförande
Vice ordförande i Sociala omsorgsutskottet

ningsförbud
- Beslut kan ej avvaktas

Beslut om att ett tillfälligt
flyttningsförbud enligt 27 §
LVU skall upphöra
3.10.20 Beslut att ansöka hos förvaltningsrätten om flyttningsförbud
- Beslut kan ej avvaktas

30 § 2 st LVU

Enhetschef IFO/ie socialselcreterare

24 § LVU

Sociala omsorgsutskottet

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande
behövs
3-10.22 Beslut om att flyttningsförbud skall upphöra
3.10.23 Beslut om den unges umgänge med förälder eller
annan vårdnadshavare
efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud när överenskommelse inte kan nås

26 § LVU

Sociala omsorgsutskottet

26 § 2 st LVU

Sociala omsorgsutskottet

31 § LVU

Sociala omsorgsutskottet

3.10.19

3-10.21

Sociala omsorgsutskottets ordförande
Vice ordförande i Sociala omsorgsutskottet

14 § 2 st LVU
3.10.24 Beslut om att den unges
vistelseort inte skall röjas
för föräldern eller vårdnadshavaren
14 § 2 st LVU
3.10.25 Beslut om att den unges
vistelseort inte skall röjas
för föräldern eller vårdnadshavaren, i avvaktan på
arbetsutskottets beslut
14 § 2 st LVU
3.10.26 Beslut om hur umgänge
med den unge skall utövas

Sociala omsorgsutskottet

Sociala omsorgsutskottets ordförande
Vide ordförande i Sociala omsorgsutskottet
Sociala omsorgsutskottet

31

Ska anmälas
vid omsorgsutskottets nästkommande
sammanträde.

Ska anmälas
vid omsorgsutskottets nästkommande
sammanträde.
Övervägande
ske var tredje
månad

Beslut om hur umgänge
med den unge skall utövas,
när överenskommelse inte
kan nås med föräldern eller
vårdnadshavaren samt, när
överenskommelse inte kan
nås med föräldern eller
vårdnadshavaren i avvaktan på arbetsutskottets
beslut
14 § 3 st LVU
3.10.28 Övervägande av om umgängesbegränsning enligt
14 § 2 st LVU fortfarande
behövs.
3.10.27

Enhetschef IFO/ie socialselcreterare

Sociala omsorgsutskottet

3.10.29

Beslut om regelbunden
kontakt med särsldlt utsedd kontaktperson eller
behandling i öppna former

22 § 1 st LVU

Sociala omsorgsutskottet

3.10.30

Beslut om att förebyggande insats enligt 22 §
LVU skall upphöra
Prövning av om beslut om
förebyggande insats skall
upphöra att gälla

23 § LVU

Sociala omsorgsutskottet

22 § 3 st LVU

Sociala omsorgsutskottet

3.10.31

3-ii
3-n.i

3-11.2

LVM - Lagen om missbrukare i vissa fall
Beslut om att inleda utredning om det har kommit
till nämndens kännedom
att det kan finnas skäl att
bereda någon tvångsvård
Beslut om att utredning
inte skall inledas eller att

§LVM

Enhetschef IFO/ie socialselcreterare

7§LVM

Enhetschef IFO/ie socialselcreterare

7

Bestämmelsen
innebär att
nämnden
minst en gång
var tredje månad är slcyldig
att överväga
om ett beslut
om umgänge
eller hemlighållande av
vistelseort fortfarande behövs.

Bestämmelsen
innebär att
utskottet minst
en gång var
sjätte månad
skall pröva om
insatsen fortfarande behövs

3.11.3

3-11.4

3-H-5

3-11-6

3-H.7

3.11.8

3.12
3-12.1

3-12.2

3-12-3

3

.i3

påbörjad utredning skall
läggas ned alternativt
övergå i en utredning enligt n kap i § SoL
Beslut att hos förvaltningsrätten ansöka om vård
enligt LVM
Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för
undersökningen, om
undersöloiing inte är uppenbart obehövlig
Beslut om att begära biträde av polismyndigheten
för inställelse till läkarundersölcning
Beslut om att begära polishandräckning för inställelse vid LVM-hem eller
sjukhus
Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare samt beslut om
upphörande härav
Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare samt beslut om
upphörande härav, om
utskottets beslut inte kan
avvaktas
Dödsboanmälan
Beslut och handläggning
av dödsboanmälan

Beslut och handläggning
av provisorisk dödsboförvaltning
Beslut om att ordna gravsättning

Familjerätt
Överflyttning/mottagande
av faderskapsutredning

u § LVM

9

§LVM

Sociala omsorgsutskottet

Socialselcreterare

45 § punkt i
LVM

Socialselcreterare

45 § punkt 2
LVM

Socialsekreterare

13 §, 18 b §
LVM

Sociala omsorgsutskottet

i3§.i8b§
LVM

Sociala omsorgsutslcottets ordförande
Vice ordförande i Sociala omsorgsutskottet

20 kap 8 a §
ÄB

Socialselcreterare/ Administrativ
handläggare

18 kap 2 § ÄB

Socialselcreterare/ Administrativ
handläggare

5 kap 2 § Begravningslagen

Enhetschef IFO/ie socialsekreterare

2 kap 3 § FB

Skatteverket
skall ha tillgång till Delegationsbeslut
från omsorgsutskottet

Kommunen
har rätt till
ersättning för
kostnaderna av
dödsboende
Samtliga beslut
under denna
punkt omfattas

3.13.1

3-13-3

3-13-4

3-13-5
3.13.6

3-13-7

3-13-8

Sociala omsorgsutskottet

Ansöka om överflyttning
av vårdnad till andra än
föräldrar som utövat den
stadigvarande vårdat och
fostrat barnet

6 kap 7 - 8 a
§§ FB

Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare
Överflyttning av vårdnad

6 kap 9 § FB Sociala omsorgsutskottet

6 kap 10 §
FB

1 kap 4 § FB
Godkännande av skriftlig
bekräftelse av faderskap
oberoende om parterna
varit sammanboende under konceptionstiden och
är övertygade om att barnet är deras gemensamma
2 kap 1 § FB
Beslut om att inleda och
genomföra faderskapsutredning då faderskap kan
ifrågasättas
2 kap 1 § FB
Beslut om att fastställa
faderskap efter genomförd
utredning
2 kap 7 §,
Beslut om att lägga ner
2 kap 9 § FB
pågående faderskapsutredning, samt ej påbörja
utredning
2 kap 1 § FB
Beslut om att återuppta
nedlagd faderskapsutredning
Beslut om att inleda utred- 2 kap 9 § FB
ning om någon annan man

Sociala omsorgsutskottet

enligt 10 kap 5 §
SoL om delegationsförbud.
Delegationsforbud enligt 10 kap
5 § SoL
Avser överflyttning av vårdnad
vid 1. Vårdnadshavares brister i
omsorgen och 2.
Vid längre tids
vistelse i annat
ensldlt hem.
Delegationsförbud enligt 10 kap
5 § SoL
Delegationsförbud enligt 10 kap
5 § SoL
När ett barn står
under vårdnad
av en eller två
SFV och någon
av föräldrarna
vill få vårdnaden
överflyttad till
sig.

Administrativ handläggare inom
socialtjänsten
Socialselcreterare

Socialselcreterare

Socialselcreterare

Sociala omsorgsutskottet

Enhetschef IFO/ie socialselcreterare

Enhetschef IFO/ie socialsekreterare
34

Delegationsförbud enligt 10 kap
5 § SoL

3-13-9

3.1310

3-13-u
3.13-12

3-13-13

3-13-H

3-13-15

3.13.16
3-13-17

3.13.18

än den som är gift med
barnets moder misstänks
vara far till barnet, förutsatt att vårdnadshavaren,
någon av vårdnadshavarna
eller annan man begär
detta
Beslut om att inleda föräldraskapsutredning då
kvinna ska anses som förälder

Beslut att utse utredare i
mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge
Beslut att väcka, och föra
talan i mål om faderskap
Beslut att begära biträde av
annan kommun vid faderskapsutredning
Beslut att begära överflyttning av faderskapsutredning
Beslut att begära att blodundersökning genomförs i
samband med faderskaps
utredning.
Beslut att godkänna eller
inte godkänna föräldrars
avtal om vårdnad, boende
och umgänge
Utse viss person för uppdrag som umgängesstöd
Beslut om utlämnande av
upplysningar i samband
med ett interimistiskt beslut i mål eller ärenden om
vårdnad, boende eller umgänge
Underrättelse till skattemyndigheten, försälcringskassan, Centrala studiestödsnämnden

ty

14

2 kap 8 a § FB

Socialselcreterare

6 kap 19 § FB

Enhetschef IFO/ie socialselcreterare

3 kap 5-6 §§
FB
2 kap 4§ FB

Enhetschef IFO/ie socialselcreterare
Socialselcreterare

2 kap 3 § FB

Sociala omsorgsutskottet

2 kap 6 § FB
och 1 § lag
om blodundersökning
6 kap 17 a §
FB

Socialselcreterare

6 kap 15 c § 3
st FB
6 kap 20 § 2
st FB

Socialselcreterare
Socialselcreterare

Gällande sk
snabbyttrande

6 kap 17 b §
FB

Socialsekreterare

CSN underrättas om barnet
är över 15 år

Socialsekreterare

Avseende
ärenden då
insemination
utförts på modern efter samtycke av en
kvinna som var
moderns maka,
registrerade
partner eller
sambo

Delegationsförbud

Beslutet får
inte överldagas
enligt 6 kap 17
a § in fine FB

3.13.19

Godkänna avtal om att
underhållsbidrag skall betalas för längre perioder än
tre månader, eller som
engångsbelopp
Begäran om ändring av
betalningsmottagare av
barnbidrag och underhållsstöd via socialförsäkringsbalken

Adoption
3.13-20 Beslut om samtycke till
fortsatt adoptionsförfarande
3.13.21 Medgivande att ta emot
barn för stadigvarande
vård och fostran i hem som
inte tillhör vårdnadshavare
eller förälder
3.13.22 Medgivande att ta emot
barn för adoption från ett
annat land
3.13.23 Återkallelse av medgivande
att ta emot barn för adoption
Vägran
att samtycka till att
3.13.24
adoptionsförfarande får
fortsätta
Yttranden
m.m
3.14
3.14.1 Yttrande till allmän domstol då den som begått
brottslig gärning kan bli
föremål för LVM
Yttrande
till åklagare om
3.14.2
åtalsprövning gällande
person som beretts vård
enligt LVM
Yttrande
till allmän dom3-H-3
stol när den som begått
brottslig gärning kan bli
föremål för LVM-vård
3.14.4 Yttrande till allmän domstol om överlämnande av
vård enligt LVU
3-14-5 Yttrande beträffande äktenskapslicens för minderårig
Yttrande i ärende som rör
3-H-6

7 kap 7 § 2 st
FB

Socialselcreterare

16 kap 18 § FB Sociala omsorgsutskottet
18 kap 19 § FB

6 kap 14 §
SoL

Socialselcreterare

6 kap 12 § SoL Sociala omsorgsutskottet

6 kap 6 § SoL

Sociala omsorgsutskottet

6 kap 13 § SoL Sociala omsorgsutskottet

6 kap 14 §
SoL

Sociala omsorgsutskottet

31 kap 2 § Brb Socialselcreterare

46 § LVM

So cialselcr eterar e

31 kap 2 § 1 st Socialselcreterare
BrB

31 kap 1 § Brb

15 kap 1 § ÄB

Socialselcreterare

5 kap 5 § 3 st

Socialselcreterare
36

Delegationsförbud enligt 10 kap
5§SoL

Delegationsförbud enligt 10 kap
5 § SoL
Gäller vid exempelvis misskötsamhet

3-14-7
3.14-8
3-14-9

3.14.10

3.14-n

3.14.12

3-H-13

3-14-H
3-14-15
3.14.16

3-H-17

3.14.18

tvångsäktenskap
Begäran hos åklagare om
förande av bevistalan
Yttrande till åklagarmyndigheten
Yttrande till åklagarmyndigheten med anledning av
ev. utredning beträffande
misstänkt under 15
Upprättande av ungdomskontrakt enligt Lagen om
unga lagöverträdare
Besluta om innehållet i
ungdomstjänst

Beslut att underrätta åklagaren om vård el andra
åtgärder enligt upprättad
vårdplan inte uppfylls
Yttrande i ärenden avseende förordnande av god
man eller förvaltare för
någon som fyllt 16 år
Yttrande till domstol i adoptionsärende
Yttrande gällande namnbyte
Yttrande gällande byte av
efternamn
Yttrande i körkortsärenden

Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass
utan vårdnadshavares
medgivande
Yttrande till tillsynsmyndighet

ÄB
37 § LUL

Socialselcreterare

11 § LUL

Enhetschef IFO/ie socialselcreterare

31 § och 33 §
LUL

Enhetschef IFO/ie socialselcreterare

11 § 3 st LUL

Socialselcreterare

32 kap 2§ 1 st
Brb
5 kap 1 b 2 st
SoL
12 kap 8 §
SoL

Socialselcreterare

Enhetschef IFO/ie socialselcreterare

Jfr 32 kap 1 §
Brb

Vårdplan enligt
11 § LUL

11 kap 16 § FB Socialselcreterare

4 kap 10 § FB

Sociala omsorgsutskottet

44 § lag om
personnamn
45 § lag om
personnamn
5 kap 2 § körkortsförordningen
3 § 2 st SoL

Enhetschef IFO/ie socialsekreterare

13 kap 2 § SoL

Sociala omsorgsutskottet

Enhetschef IFO/ie socialselcreterare
Socialselcreterare

Socialselcreterare

37

Delegationsförbud enligt 10 kap
5 § SoL
Gällande minderåriga
Gällande minderåriga

4. Utbildningsverksamhet
P

Regelverk

Delegat

Allmänt
4.1

Beslut om läsårstider

Skolförordning

Verksamhetschef: Skolchef

4.2

Systematiskt Icvalitetsarbete
inom skola och förskola

4 kap 2-6 §§ SL

Barn & utbildningsutskottet

4-3

Uppfölja och vidta åtgärd
med anledning av systematiskt Icvalitetsarbete

4 kap 7 § SL

Barn- & utbildningsutskottet

4.4

Ärende som är brådskande
att inte KS sammanträde
kan inväntas

6 kap 36 § KL

Barn - & utbildningsutskottet
Ordförande i
Barn - & utbildningsutskottet

4-5

4.6

4-7

4.8
4-9
4.10

4.11

Beslut att inte lämna ut allmän handling, eller uppgift
ur en sådan, samt uppställande av förbehåll i samband
med utlämnande av allmän
handling
Prövning om overldagande
har inkommit i rätt tid samt
beslut om avvisning
I egenskap av ombud företräda nämnd inför domstol
eller liknande myndigheter
vid förrättningar av olika
slag
Yttrande till tillsynsmyndighet
Prövning av rektorsbeslut
om omedelbar avstängning
Nedsättning eller befrielse
från avgift för plats i förskola eller fritidshem
Upprättande av plan mot
dislcriminering och kränkande behandling

Oj

fy

2 kap 12 § TF

Kommundirelctör
Ersättare Verksamhets-chef:
Skolchef

24-30 §§ FL

Verlcsamhetschef: Skolchef

Verlcsamhetschef: Skolchef

5 kap 18 § SL

6 kap 8 § SL

Verlcsamhetschef: Skolchef
Verksamhetschef: Skolchef
Verksamhetschef: Skolchef
Relctor
Förskolechef

Anmärloiing

4-12

Motta anmälan från rektor/
förskolechef då ett barn/
elev anser sig blivit utsatt
för kränkande behandling

P

Förskolechef

Regelverk

Rektor

Sammanställning och
redovisning till kulturoch utbildningsutskott

Delegat

Anmärloiing

Interkommunala ersättningar utifrån kommunstyrelsen fastställd budgetram

4.14

Beslut om storlek av
barn/elevpeng
Förskola

8 kap 17 § SL

4.15

Förskoleklass

9 kap 16 § SL

4.16

Grundskola

10 kap 34 § SL

4.17

Grundsärskola

11 kap 33 § SL

4.18

Fritidshem

16 kap 50 § SL

4-13

4.19

4.20
4.21
4.22
4.23
4.24

Bidrag till fristående anordnare av kommunstyrelsen fastställd budgetram
Beslut om grundbelopp till
fristående enheter

Beslut om tilläggsbelopp
förskola
Beslut om tilläggsbelopp
förskoleldass
Beslut om tilläggsbelopp
fristående grundskola
Beslut om tilläggsbelopp
fristående grundsärskola
Beslut om tilläggsbelopp
fristående fritidshem
Godkännande, föreläggande m .m avseende en-

Verksamhetschef: Skolchef
Verksamhetschef: Skolchef
Verksamhetschef: Skolchef
Verksamhetschef: Skolchef
Verksamhetschef: Skolchef
Verksamhetschef: Skolchef

8 kap 21-22 §§, Verksamhets9 kap 19-20 §§, chef: Skolchef
10 kap 37-38 §§,
11 kap 36-37 §§,
14 kap 15-16 §§
SL
8 kap 23 § SL
9 kap 21 § SL
10 kap 39 § SL
11 kap 38 § SL
14 kap 17 § SL

Verksamhetschef: Skolchef
Verksamhetschef: Skolchef
Verksamhetschef: Skolchef
Verksamhetschef: Skolchef
Verksamhetschef: Skolchef
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4.25

sldld huvudman för förskola, fritidshem eller
motsvarande
Beslut om att godkänna
eller avslå ansökan om auktorisation av en ensldld huvudman för förskola och
fritidshem

2 kap 5 § SL

Barn- & utbildningsutskottet

4.26

Beslut att avauktorisera på
anordnarens egen begäran

2 kap 5 § SL

Barn- & utbildningsutskottet

4.27

Föreläggande för den som är
uppgiftsskyldig att lämna
upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material som behövs för
tillsyn
Föreläggande för en huvudman att fullgöra sina
skyldigheter om verksamheten inte uppfyller de villkor som gäller för godkännandet, eller beslutet, om
rätt till bidrag
Tilldela en huvudman en
huvudman en anmärloiing
vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller
för verksamheten
Beslut att avstå från att ingripa om överträdelsen är
ringa, den vars verksamhet
granskas vidtar nödvändiga
rättelser, eller det i övrigt
fmns särskilda skäl mot ingripande
Förskola
Beslut om förtur till plats
inom förskola för barn som
med hänsyn till föräldrarnas
förvärvsarbete eller studier
eller om barnet har ett eget
behov på grund av familjens
situation i övrigt

26 kap 7-8 §§
SL

Barn- & utbildningsutskottet

26 kap 10 § SL

Barn- & utbildningsutskottet

26 kap 11 § SL

Barn- & utbildningsutskottet

26 kap 12 § SL

Barn- & utbildningsutskottet

8 kap 5 § SL

Förskolechef

4.28

4.29

4-30

4.31

4-3

2

Beslut om förtur till plats
inom förskola för barn avseende andra fall än som

Rektor

8 kap 7 § SL

Förskolechef
Rektor

anges i 8 kap 5-6 §§ SL, om
de av fysiska, psykiska eller
andra skäl behöver särskilt
stöd i sin utveckling i form
av förskola
Beslut om dispens från
Överkalix kommuns taxebestämmelser vistelsetid för
barn till arbetslösa eller foräldralediga

8 kap 7 § SL

Förskolechef/
Rektor

Beslut om överenskommelse
med fristående förskola om
mottagande i fristående
förskola
Beslut om överenskommelse
med annan kommun om
mottagande i annan kommuns förskola
Beslut om mottagande av
barn från annan kommun
(personliga förhållanden)
Beslut om mottagande av
barn från annan kommun
(önskemål från vårdnadshavare)
Förskoleklass

8 kap 12 § 2 st
SL

Verksamhetschef: Skolchef

8 kap 12 § 3 st
SL

Verksamhetschef: Skolchef

8 kap 13 § 1 st
SL

Förskolechef

4.38

Beslut om placering i förskoleklass för barn yngre än
sex år

9 kap 5 § 2 m
SL

Rektor

4-39

Beslut om överenskommelse
med annan kommun om
mottagande av elev i annan
kommuns förskoleldass av
särskilda skäl
Beslut om mottagande av
elev från annan kommun
(efter önskemål från vårdnadshavare)

9 kap 12 § 3 st
SL

Verksamhetschef: Skolchef

9 kap 13 § 2 st
SL

Rektor

Beslutet kan överklagas till Skolväsendets
överldagandenämnd

Beslut om placering vid skolenhet

9 kap 15 § SL

Rektor

Beslutet kan överldagas till Skolväsendets
överklagandenämnd

7 kap 10 § SL

Verksamhetschef: Skolchef

Beslutet kan överklagas till Skolväsendets

4-33

4-34

4-35

4-3

6

4-37

4.40

4.41

8 kap 12 § 2 st
SL

Rektor
Förskolechef
Rektor

Grundskola
4.42

Beslut om uppskjuten skolplikt

ty fy ty"

överldagandenämnd
Beslutet kan överldagas till Skolväsendets
överldagandenämnd
Beslutet kan överldagas till Skolväsendets
överldagandenämnd

4-43

Beslut om placering vid skolenhet

10 kap 30 § SL

Rektor

4-44

Beslut om överenskommelse
med annan kommun om
mottagande av elev i annan
kommuns grundskola
Beslut om att ta emot elev
från annan kommun på
grund av särsldlda skäl eller
vårdnadshavares önskemål
Beslut om att ta emot en
elev från grundsärskolan
eller specialskolan under en
försöksperiod av högst 6
månader
Beslut att elev i grundskolan
kan få sin utbildning inom
grundsärskolan (integrerad
elev)

10 kap 24 § 3 st
SL

Verksamhetschef: Skolchef

10 kap 25 § SL

Rektor

7 kap 8 § SL

Rektor

7 kap 9 § 1 m
SL

Rektor

Beslut att elev i grundsärskolan kan få sin utbildning inom grundskolan (integrerad elev)
Beslut om skolpliktens förlängning för elever som inte
har uppnått målen - förlängning av skolplikt
Skolpliktens upphörande för
elever som uppnått målen förkortad skolplikt
Beslut om rätt att slutföra
skolgången även om skolplikten upphör dessförinnan
Ytterligare undervisningstid
utöver den garanterade
undervisningstiden
Fördelning av undervisningstid mellan årskurserna
Läsårets förläggning

7 kap 9 § 2 m
SL

Rektor

7 kap 13 § SL

Rektor

Beslutet kan överklagas till Skolväsendets
överldagandenämnd

7 kap 14 § SL

Rektor

7 kap 15-16 §§
SL

Rektor

Beslutet kan överldagas till Skolväsendets
överldagandenämnd
Beslutet kan överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd

9 kap 3 § SF

Rektor

9 kap 4 § SF

Verksamhetschef: Skolchef
Verlcsamhetschef: Skolchef

4-45

4.46

4-47

4-48

4-49

4-5°

4-5

1

4.52

4-53
4-54

3 kap 2-4 §§ SF

4-55

Grundsärskola
Beslut om mottagande i
särskola

7 kap 5 § SL

Relctor för
grundsärslcola

4.56

Beslut om mottagande på

7 kap 8 § SL

Relctor för
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Beslutet kan överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd

Beslutet kan överldagas till Skolväsendets
överklagandenämnd

4-57

4-58

4-59

grundsärskola

försök i annan skolform, sex
månader
Beslut att senarelägga sin
skolstart till hösten då elev
fyller åtta år
Beslut avseende skolpliktens
förlängning i grundsärskolan
Beslut avseende skolpliktens
tidigare upphörande

7 kap 10 § SL

Rektor för
grundsärskola

7 kap 13 § SL

Rektor för
grundsärskola

7 kap 14 § SL

Rektor för
grundsärskola

11 kap 8 § SL

Rektor för
grundsärskola

4-6o

Beslut om elev huvudsaldigen ska läsa ämnen eller ämnesområden

4.61

Beslut om överenskommelse 11 kap 25 § SL
med annan kommun om
mottagande i grundsärskola.
Mottagande av elev från
annan skola
Ytterligare undervisningstid 11 kap 25 § SF
utöver den garanterade
undervisningstiden
10 kap 2 § SF
Fördelning av undervisningstid mellan årskurserna

4.62

4.63

4.64

4.65

4.66

Fritidshem
Beslut om plats på fritidshem på grund av barnets
behov av särsldlt stöd
Skolskjutsar
Beslut på begäran om skolskjuts - trafikförhållanden,
växelvisboende, avstånd,
funktionsvariation eller annan särskild omständighet
Inackorderingstillägg
Beslut om storlek på inackorderingstillägg

Verksamhetschef: Skolchef

Rektor för
grundsärskola
Verksamhetschef: Skolchef

14 kap 6 § SL

Rektor

11 kap 31 § SL

Rektor

15 kap 32 § SL

Verksamhetschef: Skolchef
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Beslutet kan överklagas till Skolväsendets
överklagandenämnd
Beslutet kan överldagas till Skolväsendets
överklagandenämnd
Beslutet kan överldagas till Skolväsendets
överklagandenämnd
Rektor beslutar om
kombination av ämnen, ämnesområden
samt ämnen enligt
grundskolans kursplan
Beslutet kan överldagas till Skolväsendets
överldagandenämnd

s. TEKNISK VERKSAMHET samt RÄDDNINGSTJÄNST
Delegat
Lagrum/Styrdoku
ment

P

5.2

Fastighetsrättsliga
ärenden mm
Försäljning eller upplåtelse av tomtmark till enskild enligt riktlinjer
Utarrendering av kommunens mark

Teknisk chef
Ers: Fastighetschef
Telcnisk chef
Ers: Fastighetschef

Tillfällig upplåtelse av
allmän plats för särsldlda
ändamål
Fastighetsrättsliga framställningar och yttranden

Teknisk chef
Ers: Fastighetschef

Påkallande av tillståndsprövning vid förvärv av
hyresfastighet
Försäljning, förvärv och
byten av fastigheter i övrigt, upp till tre prisbasbelopp som bokfört värde
Försäljning, förvärv och
byten av fastigheter i övrigt, upp till fem prisbasbelopp som bokfört värde
Fastighetsköp och fastighetsförsäljningar (gäller
dock ej vid försäljning
samt köp av fastighet om
ärendet anses var av principiell beskaffenhet enligt
KL 5 kap i§)
Fastighetsrättsliga yttranden och framställningar

Allmänna utskottets
ordförande

5.10

Avstängning av gator/vägar vid särskilda arrangemang/event mm

Telcnisk chef
Ers: Fastighetschef

5.11

Tillfälliga avstängningar
av gator/vägar på grund av
väg- eller gatuunderhållsarbete

Teknisk chef
Ers: Fastighetschef

5-3

54

5-5

5.6

5-7

5.8

5-9
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Teknisk chef
Ers: Fastighetschef

Allmänna utskottets
ordförande

Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen

Telcnisk chef
Ers: Fastighetschef

Anmärkning

.12

5

5-13

5-H

Kostnadsersättningar exklusive generella avgifter/taxor
Ersättning för övriga icke
taxereglerade tjänster upp
till kostnadstäckning

Budgetansvarig chef

Övrig delegation
Bidrag till enskilda vägar enligt riktlinjer

Teknisk chef
Ers: Kommunstyrelsens ordförande

5-15

Bidrag till uppsättande av
anslagstavlor enligt riktlinjer

Telcnisk chef
Ers: Kommunstyrelsens ordförande

5.16

Ekonomiskt bidrag till
VA-anläggningar - enligt
riktlinjer

Teknisk chef
Ers. Kommunstyrelsens ordförande

5-17

Försäljning av fordon

Teknisk chef

5:18

Beslut om vägbelysning

Teknisk chef

5:19

5:20

5.21

5.22

5.23

5.24

Ers. Fastighetschef
Telcnisk chef
Ers. Ansvarig för VA
Fastighetschef

Tillämpning av, reglemente, taxa samt allmänna bestämmelser av
brukande av kommunens
allmänna VA-verk, energiverk, samt renhållningsverk.
Trafikfrågor
Kostnadsersättningar exklusive generella
taxor/avgifter
Ersättning för måltider/kosthållning upp till
kostnadstäckning
Ersättning förflygresori
kommunal regi upp till
kostnadstäckning
Omdisponeringar inom
budgetram (driftbudget)
Omdisponeringar gällande
driftbudget utom budgetram mellan avdelningar
inom budgetområde
Omdisponeringar gällande

Allmänna utskottet

Allmänna utskottet

Kommunchef
Allmänna utskottets
ordförande
Budgetansvarig chef
45
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Sker i enlighet med
Inköpspolicy

5:25

driftbudget inom budgetram mellan avdelningar
inom budgetområde
Övrigt
Beslut om bostadsanpassning

Telcnisk chef
Ers: Kommundirelctör

Räddningstjänst
Ärenden enligt, lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 (LSO), lagen om brandfarliga och explosiva
varor, SFS 2oio:iou och annan lagstiftning med anlcnytning till räddningstjänsten och den olycksförebyggande verksamheten.
Med stöd av 6 kap. 33-38 §§ kommunallagen och i förekommande fall 3 kap. 12 § andra stycket LSO beslutar nämnden att uppdra beslutanderätten i nedanstående ärenden till nedan angivna personer/befattningar.
Ärenden

5.26
5.27

5.28

5.29

5.30

5.31

5-32

5-33

Upphandling
Upphandling
a) 2 basbelopp
b) 3 basbelopp för kvalificerade tjänster
Försäljning av överskottsmaterial till ett värde understigande 20000 kr
Revidering av "rilctlinjer för
externa tjänster mm inom
räddningstj änsten"
Ärenden angående utlämnande av allmän handling i
de fall där ärenden är hänskjutet till Kommunstyrelsens
Arbetsutskott/kommunstyrelsen
Besluta i ärenden om utlämnande av allmän handling med beaktande av 9
kap. 3o§ sekretesslagen,
SFS 1980:100
Besluta om avvisning av för
sent inkommet överklagande enligt 24 § FL
Överlämna overldagande
till överprövande instans
enligt 25 § FL

Lagrum/Styrdoku
ment

Delegat

Anmärkning

Räddningschef
Räddningschef

Anmäls till KS

Räddningschef

Allmänna utskottet
Kommunstyrelsens ordförande
eller
Vice ordförande

Berörd handläggare

Räddningschef

Räddningschef
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5-34

5-35

5-36

5-37

5
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5:40

5:42

543

Utse tillsynsförrättare att
utföra tillsyn
Utse vissa för ändamålet
lämpliga tillsynsförrättare
med rätt att utfärda föreläggande och förbud i
ärenden

Medge att en fastighetsägare utför eller låter annan
utföra sotningen på den
egna fastigheten
Återta medgivande, enligt
ärende 4:33, för fastighetsägare att genomföra sotning på den egna fastigheten
Utfärda förelägganden och
förbud

1 § LSO samt
enligt 16 § LBE.

Räddningschef

ärenden med
stöd av 5 kap. 2
§ LSO och till 2
kap 2, 3, 4 §§
och 3 kap. 1 §
LSO. med undantag av 3
kap. 13 §.
enligt 3 kap. 4
§ andra stycket
LSO

Utsedda tillsynsförrättare i samråd med Räddningschef

enligt 3 kap. 6
§ andra stycket
i samband med
kontroll från
brandskyddssynpunkt enligt 3 kap. 4 §
tredje stycket.
enligt 3 kap. 1 §
Besluta om kontroll från
andra stycket
brandskyddssynpunkt i
förordningen
särsldlda fall, t ex vid sotom skydd mot
eld,
olyckor, SFS
2003:789
(FSO).
enligt
2 kap. 7
Meddela föreskrifter eller
förbud helt eller delvis mot § FSO
eldning utomhus
enligt 10 kap. 4
Avgöra att beslut skall
gälla även om det överlda- § andra stycket
LSO
gas
Besvara remisser från
miljö- och byggnadsnämnderna i ärenden rörande
detaljplaner, bygglov mm
som ej är av principiell
karaktär eller i övrigt av
större vikt.
Besvara remisser från po-

Räddningschef

Räddningschef

Av kommunen
utsedd skorstensfejartekniker

Av kommunen
utsedd skorstensfejartekniker samt av
kommunen utsedd Räddningsledare
Räddningschef

Beslutsfattaren i
samråd med
Räddningschef
Utsedda tillsynsförrättare
Räddningschef

Utsedda tillsyns47
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5:46

5:47

5:48
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förrättare
lismyndigheten i ärenden
Räddningschef
enligt den allmänna ordningsstadgan och lagen om
allmänna sammankomster
Alctuell räddBesvara remisser från poningsledare
lisstyrelsen i ärenden enligt
Räddningschef
brottsbalken rörande t ex
spridningsrisk vid ev.
brand.
Räddningschef
Uppdra åt anställd i annan enligt 16 § Lagen om brandkommun att besluta på
farliga och exkommunens vägnar i tillplosiva
varor
ståndsärenden
(LBE), SFS
2010:1011 och
förordningen
om explosivaoch brandfarliga varor
(FBE), SFS
2010:1075.
med stöd av 18 Räddningschef
Utse vissa för ändamålet
§ första stycket
lämpliga tillsynsförrättare
LBE
med rätt att utfärda föreläggande och förbud i tillsynsärenden
Utsedda tillsynsenligt 16 § LaBesvara remisser från
Bygg- och miljönämnden i gen om brand- förrättare
farliga och extillståndsärenden
Räddningschef
plosiva varor
(LBE), SFS
2010:1011 och
förordningen
om explosivaoch brandfarliga varor
Beslut om fortsatt tillstånd enligt 19 § LBE Utsedda tillsynsförrättare
vid nytt eller ändrat tillstånd till dess ärendet har
Räddningschef
prövats.
Undantag från förbud för
enstaka tillfällen och vid
hantering som inte är tillståndspliktiga att föra öppen eld

enligt 8 § FBE.

Utsedda tillsynsförrättare
Räddningschef
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Kommunrevision

Kommunfullmäktige

KFvalberedning

Valnämnd

Överförmyndare

Bygg- och
Miljönämnd

Kommundirektör

Kommunledningskontoret
(Näringsliv, Kommunkansli,
IT-, Ekonomi-, Personalkontor)

Verksamhetsenheter

r

Bygg och miljö
kontoret

Räddningstjänst

Sociala enhet
Socialchef/Verksamhetschef

Tekniska
kontoret
Teknisk ehcf
upphandling

V.
Fastigheter
(

Arbetsmarkna
d/integration
Flyktingmottagning
Stödboende
Satelitboende

Fastighetschef

Omsorg
boende/dagverksamhet/

Kost/Lol
Vård
i

Personlig
assistans

Renhållning
V..

Komunaltcknik

DFO/biståndsbandl.
-,,,-*
^.J

Medicinska
teamet

Hcmtjä

Äldreboende
Brännaeård
Äldreboende
Tallviksgården

Organisationsstruktur (förvaltningsorganisation)
Kommunrevision

Kommunfullmäktige

Valnämnd

Kommunala bolag
Stiftelsen Överkalixbostäder
100 %

Överförmyndare
Överkalix Värmeverk
100 %

Allmänna utskottet
Kommundirektör

Kommunstyrelsen
Kommundirektör

r
[

Tekniska
kontoret
Teknisk chef
Upphandling

Barn- och
utbildningsutskott
Veiksamhelschef/Skolchef

Bygg- och
miljönämnden
Kommundirekt

Sociala
omsorgsutskottet
Verksamhetschef
/Socialchef

Plan, bygg och
miljökontoret

Näringsliv
Kvalitetsarbete
Folkhälsa

FASTIGHETER

Fastighetschef
Hemtjänst
Enhetschef

Räddningstjänsten

KOST/LOKAL -

Medicinska
teamet
Enhetschef

VÅRD

Räddningschef
Kost och
lokalvårdschef

Äldreboende
Brännagården

Äldreboende
Tallviksgården

Enhetschef
Arbetsmarknad
/integration
Stödboende
Satellitboendet
Flyktingmottagning

VA>REIIHÅLLNMG

Arbetsledare

Enhetschef

r

IFO
Enhetschef

KOMMUNAL
TEKNIK

Omsorg
boende/dagverksamhet/
socialpsykiatri
Enhetschef

Förste man
Personlig
assistans
Enhetschef

Of

