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Ks § 30
Information
Kommunstyrelsen beslutar
-Godkänna informationen
Bakgrund
Redovisning av delgivningar
Bilaga 1
-------------------Redovisning av delegationsbeslut
Bilaga 2
-------------------Protokoll för kommunstyrelsens utskott
Au 2020-02-25 §13
Au 2020-02-25 §§ 14-16
Au 2020-03-05 §§ 17
Au 2020-03-16 § 18
Au 2020-03-16 § 19-25
Su 2020-03-04 § 8 (sekretessärende/enskilt ärende)
Su 2020-03-19 § 9(sekretessärende/enskilt ärende)
Su 2020-03-19 §§ 10-38
Bu 2020-03-18 §§ 12-19
----------------Delgivningar, delegationsbeslut sociala omsorgsutskottet
(sekretessärenden):
Su 2020-03-19 § 38
------Pärm redovisat från personalkontoret för delegationer fr.o.m. 2020-02-11
t.o.m. 2020-04-04
----Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens ordförande informerar om
medborgarlöftena
-----
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Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens ordförande informerar om skrivelse från
RKM (Regionala kollektivtrafikmyndigheten) angående kraftigt minskat
bussresande med anledning av Corona
------Anne Jakobsson (s) informera om möte med Vattenfall angående om
behov av framtida elförsörjning i Överkalix kommun.
------Anna-Greta Brodin, kommundirektör informerar om Tvätteriet.
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Ks § 31
Redovisning av motioner under beredning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Godkänna redovisning av motioner under beredning

Bakgrund
Motion - Angående byggande av industrihus samt byggnation av nya
bostäder
Beslutsunderlag
1. Motion 2015-05-25, se Dnr 431-2015
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-22 § 30
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-08-17 § 85
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-10-19 § 109
5. Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-16 § 128
6. Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-30 § 64
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-03-21 § 25
8. Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-04 § 17
9. Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-25 § 15
10. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-17 § 100
11. Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-07 § 89
12. Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-28 § 65
13. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-20 § 33
14. Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-03 § 24
15. Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-24 § 20
16. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-16 § 120
17. Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-13 § 87
18. Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27 § 88
19. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-19 § 53
20. Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09 § 35
21. Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23 § 22
22. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-22 § 132
23. Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12 § 129
24. Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26 § 76
25. Allmänna utskottets protokoll 2019-03-18 § 44
26. Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 51
27. Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29 § 34
28. Allmänna utskottet protokoll 2019-10 21 § 87
29. Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11 § 141
30. Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25 § 101
31. Allmänna utskottets protokoll 2020-04-06 § 20
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Motion- Rökfri arbetstid för kommunanställda
Beslutsunderlag
1. Motion 2017-02-27, se Dnr 202-2017
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-05-22 § 67
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-16 § 120
4. Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-13 § 87
5. Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27 § 88
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-19 § 53
7. Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09 § 35
8. Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23 § 22
9. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-22 § 132
10. Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12 § 129
11. Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26 § 76
12. Allmänna utskottets protokoll 2019-03-18 § 44
13. Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 51
14. Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29 § 34
15. Allmänna utskottet protokoll 2019-10 21 § 87
16. Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11 § 141
17. Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25 § 101
18. Allmänna utskottets protokoll 2020-04-06 § 20
Motion-Väg upp till Brännaberget
Beslutsunderlag
1. Motion 2020-02-11, se Dnr 102-2020
2. Kommunsfullmäktiges protokoll 2020-02-24 § 2
3. Allmänna utskottets protokoll 2020-03-16 § 21

Allmänna utskottets förslag
-

Godkänna redovisning av motioner under beredning
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Ks § 32

Dnr 163-2020

Överkalix sommarmarknad 2020
Kommunstyrelsen beslutar
-

Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 18 maj 2020

Bakgrund
Målsättningen är att skapa ett helt nytt koncept för Överkalix sommarmarknad
Överkalix sommarmarknad har funnits sedan 1986 varför vi har en bra grund att stå på.
Men nu behöver den utvecklas och nischas.
Vi vill genomföra Överkalix marknad med många attraktiva och roliga aktiviteter med
inriktning mot barnfamiljer, där vi även lockar långväga besökare utanför
kommungränsen att besöka Överkalix.
Genom vårt fokus på barn och ungdom, och genom geografiskt och demografiskt styrd
marknadsföring, vill vi öka antalet barnfamiljer som besöker oss under marknaden.
Detta för att i ett långsiktigt perspektiv locka till inflyttning, genom att visa oss
kreativa och aktiva.
Vi kommer att satsa på aktiviteter som stimulerar både rörelse och nyfikenhet. Kanske
vi på så sätt kan förbättra folkhälsan i Överkalix i förlängningen.
Målsättningen är att alla aktiviteter ska vara gratis för att ge familjer från alla
socioekonomiska grupper möjlighet till en rolig och minnesvärd upplevelse.
Överkalix sommarmarknad är även en viktig intäktskälla för våra handlare, så ju fler
marknadsbesökare desto mer främjar det vårt näringsliv och vår handel.
Då vi inte har en komplett budget har vi inte heller beslutat om några aktiviteter som
medför kostnader förutom NordCirkus, som är inbokad.
INTÄKTER
Parkeringen 50 000 kr
Kommunen 170 000 kr
Näringslivet 85 000 kr

KOSTNADER
Aktiviteter 44 500 kr
Skärmar 8 000 kr
Marknadsföring
Skyltar 3 000 kr

TOTALT 305 000 kr
Föreslå kommunstyrelsen
- Att medfinansiera aktiviteter kring sommarmarknaden med 170 000 kr
- Att medfinansieringen tas från Ansvar 1100 och verksamhet 0241

Allmänna utskottets förslag
- Att medfinansiera aktiviteter kring Överkalix sommarmarknad 2020 med 170
000 kr
- Att medfinansieringen tas från Ansvar 1100 och Verksamhet 0241
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Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-03-16, se Dnr 163-2020
2. Allmänna utskottets protokoll 2020-03-16 § 25

Protokollsutdrag till:
-Sara Söderberg, näringslivskontoret
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Ks § 33

Dnr 167-2020

Projekt Alla ska med
Kommunstyrelsen beslutar

- Ansöka om medel hos Leader Polaris till att genomföra projekt ”Alla ska med –
lokal utveckling i Överkalix kommun”

Bakgrund
I förstudien ”Struktur för lokal serviceutveckling i Överkalix kommun”, som genomförs
2018-2020 med stöd av Leader Polaris, framgår att kommunens och den kommersiella
servicen behöver ses över.
Kommunens allt svagare skatteunderlag har skapat snäva ekonomiska ramar. Allt
mindre av kommunens resurser kan användas till att erbjuda och utveckla service till
medborgare, föreningar, företag, framförallt till byarna (invånare, föreningar, företag)
utanför tätorten. Digitalisering av kommunens service är eftersatt. Information och
service till byarna, t.ex. möten, nyhetsbrev, information via tidningar etc, har nästintill
upphört. Kommersiell service (inkl. detaljhandel) i byarna har till stora delar
försvunnit. Idag är servicen koncentrerad till tätorten, innebär bl.a. långa resvägar för
byarna. I byarna finns ca 70 företagare, AB eller enskilda firmor, i huvudsak
enmansföretagare och majoriteten är 60 år eller äldre. Behoven att se över kommunens
och den kommersiella servicen är stora.
Slutsats
Överkalix kommun behöver söka och utveckla nya vägar och lösningar för att stärka
servicen till byarna. Av stor vikt är att utveckla och stärka samverkan mellan
kommunen och byarna för att därigenom säkerställa byarnas tillgång till kommersiell
och offentlig service och därigenom förbättra deras möjligheter att fortsätta leva, verka
och utvecklas i samklang med kommunen i övrigt. Att kommunen främjar utveckling
och tillväxt i hela kommunen är viktigt.
Alla ska med
Med målen att successivt förbättra och modernisera servicen till och stärka samverkan
med byarna, öka deras kunskap om digitalisering och dess möjligheter och utveckla
och förbättra kommersiell service till byarna, föreslås att kommunen ansöker om
medel till att genomföra projektet ”Alla ska med – lokal utveckling i Överkalix
kommun”.
I projektet undersöka möjligheten att
– samordna serviceslagen (möjliggöra beställning av varor från flera butiker (t.ex.
matvaror, kläder, järnhandels-varor, paket etc) och få de transporterade till beställaren
av en aktör).
– göra varubeställning via nätet utifrån lokala butikers hemsida/e-handel.
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– skapa en serviceportal på kommunens hemsida som erbjuder flera olika
servicelösningar (invånare, föreningar, företag), möjlighet att göra lokala
utvecklingsplaner, information om service och stöd, utvecklingsstöd av olika slag,
lokala mötesbokningar/lokalbokningar, lokala e-tjänster etc.
– bilda typ kommunbygderåd, med representanter från byarna, ett samverkansorgan
mellan kommun och byarna som träffas 2-4 gånger/år.
Ta fram
– informationsfolder om portalen och dess innehåll (kommunens service). Den sprids
till byarna via servicekontoret, Biblioteket, Folkets Hus, på byamöten.
– serviceplan, som beskriver hur kommunen ska arbeta med offentlig och kommersiell
service till byarna. Den
presenterar kommunen i allmänhet och dess byar i synnerhet, kommunen ur ett
serviceperspektiv (servicestatus, t.ex. livsmedelsbutiker, drivmedel, post, apotek, bank
men även detaljhandel) och hur den
offentliga och kommersiella servicen (främst varuhemsändning) ser ut idag och hur de
båda serviceslagen kan utvecklas närmaste åren. Här finns riktlinjer för
varuhemsändning i kommunen (vilka som har rätt att nyttja varuhemsändning, hur
den kan nyttjas, hur ofta, vilka som sköter om den etc.). I planen finns även en
varuförsörjningsplan, som beskriver olika statliga och regionala stöd till kommersiella
aktörer (livsmedelsbutiker, drivmedel, post, apotek, bank, systembolag) och hur
kommunen stödjer dem med rådgivning och varuhemsändning.
– digital enkät, som även kan göras skriftligt, mäter återkommande, t.ex. varje år,
åsikter om den service som
erbjuds till byarna, t.ex. serviceportal, servicetillgänglighet, varuhemsändning, etjänster, information etc.
Genomföra informationsmöten om
– digitaliseringens möjligheter, prova på möten med digitala tjänster, offentlig och
kommersiell service, social media, t.ex. Internet, Facebook och Instagram,
Långsiktigt mål:
Människor och företag kan bo och verka var de vill i kommunen och erbjudas god
service utifrån realistiska förutsättningar och inom rimliga avstånd.
Projekttid:
2020-2021
Organisation:
Projektledare, 100 %
Administratör, 25 %
Kostnad:
1 479 444 kr
Finansiering
Leader Polaris, 1 279 444 kr
Överkalix kommun/Landsbygdsstöd: 200 000 kr
Total kostnad: 1 479 444 kr
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens AU föreslår Kommunstyrelsen att fatta beslut om att:
- Ansöka om medel hos Leader Polaris till att genomföra projekt ”Alla ska med – lokal
utveckling i Överkalix kommun”

Allmänna utskottet beslutar
-

Hänskjuta ärendet projekt Alla ska med till kommunstyrelsens
sammanträde 6 april 2020

Beslutsunderlag
1. Ansökan, 2020-03-16, se Dnr 167-2020
2. Allmänna utskottets protokoll 2020-03-16 § 27

Protokollsutdrag till:
-Bo Häggroth, näringslivssamordnare
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Ks § 34

Dnr 170-2020

Redovisning av samtliga näringslivsprojekt
Kommunstyrelsen beslutar
-

Godkänna redovisning av samtliga näringslivsprojekt

Bakgrund
Bo Häggroth, näringslivsstrateg medverkar redovisning av samtliga
näringslivsprojekt
Allmänna utskottet beslutar
-

Hänskjuta Redovisning av samtliga näringslivsprojekt till kommunstyrelsens
sammanträde 6 april 2020

Beslutsunderlag
1. Allmänna utskottets protokoll 2020-03-16 § 28
2. Redovisning, 2020-03-16, se Dnr 170-2019

Protokollsutdrag till:
-Bo Häggroth, näringslivsstrateg

Justerares signatur
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Au § 35

Dnr 179-2020

Avslut av blockavtal samt överlåtande av hyresavtal avseende Grelsbyn 3:71
och 3:72 till Stiftelsen Överkalix bostäder. Omvandling av satelitboendet 55+
till ett Trygghetsboende
Kommunstyrelsen beslutar
Under förutsättning att fullmäktige beslutar att godkänna
Stiftelsen Överkalix bostäders förvärv av fastigheterna:
Uppdra till Anna-Greta Brodin kommunchef att i dialog med Stiftelsen
Överkalixbostäder :





säga upp blockhyresavtalet
säga upp kontrakt avseende seniorboende beslutat av kommunstyrelsens
arbetsutskott 2005-10-28 § 156.
överlåta berörda hyreskontrakt till Stiftelsen
kommunicera riktlinjer för Trygghetsboendet
-Att Satelitboendet 55+ omvandlas till ett Trygghetsboende med riktlinjer.
Riktlinjer bereds och lyfts till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige i ett
separat ärende.
Bakgrund
Statens bostadsomvandling AB förvärvade Grelsbyn 3:71 och Grelsbyn 3:72 via
dotterbolaget Noresic AB den 23 maj 2005 av Överkalix kommun Dnr 1273-2004. Den
30 maj 2005 upprättades ett blockhyresavtal mellan Noresic AB och Överkalix kommun
för nämnda fastigheter för att nyttjas som seniorboende(satellitboende) 55+.
Med utgångspunkt från hyresbeloppet samt att drift och underhåll finanserades av
kommunen bedömdes kostnaderna för höga och inte marknadsmässiga.
Kommunstyrelsen 2019-11-11 § 156 beslutade att omförhandla avtal med statens
bostadsomvandling avseende del av Grelsbyn 3:71 samt 3:72 seniorboendet. Statens
bostadsomvandling AB avslog omförhandling och beslutade istället att erbjuda
Överkalix (Stiftelsen Överkalix bostäder)kommun att förvärva fastigheterna.
Stiftelsen Överkalixbostäder har beslutat förvärva berörda fastigheter del av Grelsbyn
3:71 samt Grelsbyn 3:72 seniorboendet av Statens bostadsomvandling AB.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-1028 § 156 beslutade teckna avtal mellan
Överkalix kommun och Stiftelsen överkalixbostäder avseende drift och skötsel samt
hyresadministration(hyreskontrakt med boende) av Grelsbyn 3:71 samt 3:72
seniorboendet se Dnr 1109-2005. Detta avtal samt blockhyresavtalet för fastigheterna
Dnr638-2005 behöver därför formellt sägas upp. Syftet är att överflytta hela
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verksamhetsansvaret/uthyrningsansvaret för trygghetsboendet/seniorboendet från
Överkalix kommun till Stiftelsen Överkalix bostäder.
Satelitboende 55+ är ett ordinärt eget boende som omfattar 17 lägenheter med tillgång
till samlingslokal och värdinna. 17 av de 19 som bor där idag är över 70 år. För att
möjliggöra en anpassning till en strukturerad äldreomsorg som baseras efter äldres
behov föreslås boendet att göras om till ett Trygghetsboende med särskilda riktlinjer
och med fortsatt tillgång till samlingslokal samt värdinna 50%. Värdinna finansieras av
kommunen. Riktlinjer för ett trygghetsboende tas fram och bereds via sociala utskottet
samt i dialog med Stiftelsen Överkalix bostäder. Riktlinjerna bör följa samma rutin som
det beslutade Trygghetsboendet på Brännagården. De nya riktlinjer bör inte omfatta de
personer som redan bor där utan träder i kraft efter beslut i fullmäktige och för ny
hyresgäst.

Förslag till beslut och under förutsättning att fullmäktige beslutar att
godkänna Stiftelsens förvärv av fastigheterna:
-Uppdra till Anna-Greta Brodin kommunchef att i dialog med Stiftelsen
Överkalixbostäder :





säga upp blockhyresavtalet
säga upp kontrakt avseende seniorboende beslutat av kommunstyrelsens arbetsutskott
2005-10-28 § 156.
överlåta berörda hyreskontrakt till Stiftelsen
kommunicera riktlinjer för Trygghetsboendet
-Att Satelitboendet 55+ omvandlas till ett Trygghetsboende med riktlinjer. Riktlinjer
bereds och lyfts till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige i ett separat ärende.

Allmänna utskottets förslag
- Under förutsättning att fullmäktige beslutar att godkänna
Stiftelsen Överkalix bostäders förvärv av fastigheterna:
Uppdra till Anna-Greta Brodin kommunchef att i dialog med Stiftelsen
Överkalixbostäder :





säga upp blockhyresavtalet
säga upp kontrakt avseende seniorboende beslutat av kommunstyrelsens
arbetsutskott 2005-10-28 § 156.
överlåta berörda hyreskontrakt till Stiftelsen
kommunicera riktlinjer för Trygghetsboendet
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-Att Satelitboendet 55+ omvandlas till ett Trygghetsboende med riktlinjer.
Riktlinjer bereds och lyfts till kommunstyrelsen för beslut i fullmäktige i ett
separat ärende.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-03-11, se Dnr 179-2020
2. Allmänna utskottets protokoll 2020-03-16 § 30

Protokollsutdrag till:
-Anna-Greta Brodin, kommundirektör
-Stiftelsen Överkalixbostäder
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Ks § 36

Dnr 187-2020

Utveckling kommunala företagshälsovården
Kommunstyrelsen beslutar
-

Att uppdra åt kommundirektör att genomföra upphandling av
företaghälsovård

-

Att uppdra åt kommundirektör att genomföra erforderliga förhandlingar

Bakgrund
Föreligger behov att utveckla organisation, omfattning och innehåll för
företagshälsovård i Överkalix kommun.
Ärendet
Enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) 3 kap 2 c § är en arbetsgivare skyldig att ha tillgång
till företagshälsovård.
Arbetsgivaren skall svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att
tillgå. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och
rehabilitering.

–
–
–

Olika tänkbara former för företagshälsovård:
Egen regi
Extern företagshälsovård
Avtalssamverkan
Vid en rundfrågning ser vi att de flesta av länets kommuner anlitar extern
företagshälsovård.
Överkalix kommun har en längre tid haft delar av företagshälsovården i egen regi. En
företagssköterska är anställd på 25 %. Därutöver har kommunen köpt in läkartjänster
på timmar, samt vid behov annan expertkompetens.
Nuvarande organisation och utbud är inte helt ändamålsenliga. Exempelvis har
efterfrågan på hälsoundersökning 55+ varit låg. Dessutom erbjuder hälso- och
sjukvården numera regelbundna hälsosamtal, vid 40, 50 och 60 års ålder. Därför
behöver också utbudet av tjänster ses över.
För att underlätta och säkerställa att vi har tillgång till kompetens enligt
arbetsmiljöverkets föreskrifter om företagshälsovård föreslås att upphandling av
företagshälsovård genomförs.
Förslag till beslut
Förslag att kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommundirektör att genomföra upphandling av företaghälsovård
att uppdra åt kommundirektör att genomföra erforderliga förhandlingar
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Allmänna utskottet beslutar
-Ärendet rubriceras åter till kommunstyrelsens sammanträde 6 april 2020

Beslutsunderlag
1. Allmänna utskottets protokoll 2020-03-16 § 31
2. Skrivelse, 2020-0327, se Dnr 187-2020

Protokollsutdrag till:
-Anna-Greta Brodin, kommundirektör
-Siv Larsson, personalchef
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Ks § 37

Dnr 239-2020

Hälsoundersökning 55+
Kommunstyrelsen beslutar
-

Att generellt erbjudande om hälsoundersökning 55+ inte ingår i
företagshälsovårdens utbud

-

Att denna förändring gäller från fr.o.m. 2020-04-15

Bakgrund
Föreligger behov att se över företagshälsovårdens utbud.
Ärendet
Företaghälsovården har erbjudit en enklare hälsoundersökning till personal
över 55 år. Efterfrågan på hälsoundersökning 55+ har varit låg. Dessutom
erbjuder hälso- och sjukvården numera hälsosamtal regelbundet, vid 40, 50 och
60 års ålder. Därför föreslås kommunstyrelsen besluta att det generella
erbjudandet om hälsoundersökning 55+ inte längre ska ingå i
företagshälsovårdens utbud.
Förslag till beslut
Förslag att kommunstyrelsen beslutar
att generellt erbjudande om hälsoundersökning 55+ inte ingår i
företagshälsovårdens utbud
att denna förändring gäller från fr.o.m. 2020-04-15

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2020-03-27, se Dnr 2020

Protokollsutdrag till:
-Anna-Greta Brodin, kommundirektör
-Siv Larsson, personalchef
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Ks § 38

Dnr 165-2020

Stiftelsen överkalixbostäder-förvärv av fastigheterna
Grelsbyn 3:71 och 3:72 samt ändring inriktning av stiftelsen Överkalix
bostäders verksamhet

Kommunstyrelsen beslutar
- Godkänna Stiftelsens Överkalixbostäders begäran av förvärv av fastigheterna
Överkalix Grelsbyn 3:72 och 3:71 till ett pris av 3500000 kr
- Ändra inriktning av stiftelsen Överkalix bostäders verksamhet avseende att
bedriva trygghetsboende, korttidsuthyrning av boende samt tillhanda hålla
fastighetsförvaltning till andra fastighetsägare.

Bakgrund
Stiftelsen Överkalixbostäder önskar härmed inhämta kommunfullmäktiges
godkännande avseende:
- Förvärvande av fastigheterna Överkalix Grelsbyn 3:72 och 3:71
- Ändrad inriktning av stiftelsens verksamhet avseende att bedriva
trygghetsboende, korttidsuthyrning av boende samt tillhanda hålla
fastighetsförvaltning till andra fastighetsägare.
----Kommunfullmäktige 2019-04-29 § 32 delegerade beslut om köp samt försäljning
av fastigheter till kommunstyrelsen. Försäljning samt köp av fastighet av
principiell beskaffenhet skall beslutas av kommunfullmäktige enligt 5 kap 1 §
kommunallagen. Kommunstyrelsen ser inte att detta ärende innefattas av detta
utan beslutar i enighet att godkänna Stiftelsen Överkalix bostäders begäran om
förvärv av Överkalix Grelsbyn 3:72 samt 3:71.
Allmänna utskottets förslag
- Godkänna Stiftelsens Överkalixbostäders begäran av förvärv av fastigheterna

Överkalix Grelsbyn 3:72 och 3:71 till ett pris av 3500000 kr
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- Ändra inriktning av stiftelsen Överkalix bostäders verksamhet avseende att
bedriva trygghetsboende, korttidsuthyrning av boende samt tillhanda hålla
fastighetsförvaltning till andra fastighetsägare.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-03-09, se Dnr 165-2020
2. Allmänna utskottets protokoll 2020-03-16 § 33

Protokollsutdrag till:
-Stiftelsen Överkalixbostäder
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Ks § 39

Dnr 234-2020

Årsredovisning 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

-Att anta Årsredovisning 2019
Bakgrund
Årsredovisning 2019 visar på ett underskott på 7,0 mkr. Av dessa är 3,6 mkr hänförligt
till försäljning av industrihus under 2019 vilket är reaförlust som inte behöver
återställas. För att återställa underskottet hänvisas till det budgeterade resultatet 2020
vilket gör att ingen åtgärdsplan görs förutom de som finns i budgeten.
De verksamheter som har stora underskott är främst socialtjänsten samt teknisk
verksamhet. Båda verksamheterna hade stora sparkrav under 2019 vilket inte uppnåtts
även om flera åtgärder är beslutade och kommer ge effekter även framöver.
Inom investeringsverksamheten har bredbandsprojektet blivit större än budgeterat.
Detta beror främst på nya skärpta krav på hur statsbidrag och anslutningsavgifter ska
redovisas. I investeringsredovisningen redovisas bruttoinvesteringen. Statsbidrag och
anslutningsavgifter redovisas som en långfristig skuld och skrivs av i samma takt som
avskrivningarna ökar. Driftkostnaden för projektet kommer motsvara tidigare
redovisning men investeringens värde kommer mer motsvara nedlagda resurser.
Pensionerna har en något lägre kostnad än budget men en förändring i redovisning av
löneskatt ökade kostnaderna under 2019. En justering av tim/ob-ersättning har gjorts
direkt mot eget kapital då det inte gjordes 2008 då man ändrade redovisningen.
Förvaltningens förslag till beslut
Att anta årsredovisningen

Beslutsunderlag
1. Ekonomikontoret, Årsredovisning 2019 samt tillhörande
verksamhetsberättelser, 2020-03-30, se Dnr 234-2020
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Ks § 40

Dnr 252-2020

Budgetdirektiv 2021-2025
Kommunstyrelsen beslutar
-

Kommundirektör får i uppdrag att gemensamt med övriga verksamhetsansvariga
inkomma med åtgärder som innebär en budget i balans i enlighet med
kommunfullmäktiges mål till ks sammanträde i maj. Uppdragen innefattar även en
förberedelse för eventuella ännu sämre förutsättning i och med den pågående kris
som påverkar kommunens intäkter.

-

Nämnder och utskott ska till den 18 maj inkomma med konsekvensbeskrivningar
Av bifogade ramar samt de ytterligare åtgärder som kan komma krävas.

-

Nämnder och utskott ska även inkomma med investeringsbehov 2021 samt 3 år
fram i tiden.

-

Fortsätta utveckla budgetmodellen inför framtida budgetar

Bakgrund
Föreligger från ekonomikontoret ”Budgetdirektiv 2021-2025” :
”
I och med den pågående pandemin har kommunens intäkter minskat jämfört med den
plan som fanns inför 2021. Hur mycket intäkterna faktiskt minskar beror mycket på hur
länge och omfattande krisen blir. Det finns en stor osäkerhet vad gäller intäkterna och
Sveriges kommuner och regioner kommer med en ny prognos i april. I och med de
försämrade intäkterna är kommunens budget inte i balans och uppnår inte
kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning. Ytterligare åtgärder måste
genomföras för att nå målet.
Den förändrade budgetmodell som infördes inför 2019-års budget har utvecklats
ytterligare. I förslaget har hänsyn tagits till den framtida demografiska utvecklingen i
kommunen utifrån en befolkningsprognos från 2019. Löneökningen är inräknad i
ramarna med 2 % på helår vilket innebär att löneökningen blir runt 2,6 % faktiskt. En
kompensation för övriga kostnader på 0,75 % är också inräknad i ramarna.
Investeringsramen är satt till 12 mkr i direktiven

Förslag till beslut
Kommundirektör får i uppdrag att gemensamt med övriga verksamhetsansvariga
inkomma med åtgärder som innebär en budget i balans i enlighet med
kommunfullmäktiges mål till ks sammanträde i maj. Uppdragen innefattar även en
förberedelse för eventuella ännu sämre förutsättning i och med den pågående kris som
påverkar kommunens intäkter.
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Nämnder och utskott ska till den 18 maj inkomma med konsekvensbeskrivningar av
bifogade ramar samt de ytterligare åtgärder som kan komma krävas.
Nämnder och utskott ska även inkomma med investeringsbehov 2021 samt 3 år fram i
tiden.
Fortsätta utveckla budgetmodellen inför framtida budgetar.”

Beslutsunderlag
1. Budgetdirektiv 2021-2025, 2020-03-31, se Dnr 234-2020
Protokollsutdrag till:
-Samtliga verksamhetsansvariga
-Agneta Suikki, ekonomichef’
-Anna-Greta Brodin, kommundirektör
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Ks § 41

Dnr 191-2020

Ej verkställda beslut kvartal 4 2019
Kommunstyrelsen beslutar
-

Med godkännande överlämna redovisad statistikrapport till
kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande beslut 191001-191231

-

Delge beslut till kommunfullmäktige
Bakgrund
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen, SoL och lag om stöd och service till
funktionshindrande, LSS skyldighet att kvartalsvis till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt kommunernas revisorer rapportera
gynnande biståndsbeslut som inte verkställs inom tre månader från
beslutsdatum, samt gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts inom tre
månader.

Sociala omsorgsutskottets förslag

-

Med godkännande överlämna redovisad statistikrapport till
kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande beslut 191001-191231

-

Delge beslut till kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-03-16, se Dnr 453-2019
2. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2020-03-19 § 17

Protkollsutdrag till
-Delges kommunfullmäktige
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Ks § 42

Dnr 192-2020

Patientsäkerhetsberättelse 2019
Kommunstyrelsen beslutar
-

Godkänna Patientsäkerhetsberättelse 2019 för Överkalix kommun

Bakgrund
Föreligger Patientsäkerhetsberättelse 2019 för Överkalix kommun
Sociala omsorgsutskottets förslag

-

Godkänna Patientsäkerhetsberättelse 2019 för Överkalix kommun

Beslutsunderlag
1. Patientsäkerhetsberättelse 2019, 2020-03-16, se Dnr 192-2020
2. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2020-03-16 § 19

Protokollsutdrag till:
-Sofia Bengtsson, MAS
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Ks § 43

Dnr 165-2020

Riktlinjer/kriterier för trygghetsboende
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Att anta kriterier för trygghetsboende i Stiftelsen Överkalix bostäders regi
Bakgrund
Mot bakgrund av att Stiftelsen Överkalixbostäder avser att förvärva
seniorboende Överkalix Grelsbyn 3:72 och 3:71 behövs kriterier för boendet, se Dnr
165-2020.
” Socialchef har på uppdrag av sociala omsorgsutskottet i samråd med Stiftelsen
Överkalix bostäder tagit fram förslag på kriterier för inflyttning på trygghetsboende.
Rutin samt blanketter för detta får tas fram av Stiftelsen, ev i samverkan med berörda
verksamheter.
Förslag till beslut:
Att kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att anta kriterier för
trygghetsboende i Stiftelsen Överkalix bostäders regi. ”

Sociala omsorgsutskottets förslag
-

Utarbeta förslag kriterier för trygghetsboende Överkalix Grelsbyn 3:72 och 3:71
till kommunstyrelsens sammanträde 6 april 2020

Beslutsunderlag
1. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2020-03-19 § 22
2. Förslag till kriterier, 2020-0330, se Dnr 165-2020
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Ks § 44

Dnr 879-2019

Riktlinjer för handläggning och verkställighet av insatser enligt
Socialtjänstlagen-inom äldreomsorg samt omsorg om personer med
funktionsvariation
Kommunstyrelsen beslutar
-

Anta Riktlinjer för handläggning och verkställighet av insatser enligt
Socialtjänstlagen -inom äldreomsorg samt omsorg om personer med
funktionsvariation

Bakgrund
Föreligger Riktlinjer för handläggning och verkställighet av insatser enligt
Socialtjänstlagen -inom äldreomsorg samt omsorg om personer med
funktionsvariation

Sociala omsorgsutskottets förslag
-

Anta Riktlinjer för handläggning och verkställighet av insatser enligt
Socialtjänstlagen -inom äldreomsorg samt omsorg om personer med
funktionsvariation
Beslutsunderlag
1. Riktlinjer för handläggning och verkställighet av insatser enligt
Socialtjänstlagen, 2020-03-19, se Dnr 879-2019
2. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2020-03-19 § 14

Protokollsutdrag till:
-Britt-Mari Veräja, IFO-chef
-Jenny Liljebäck, socialchef
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Ks § 45

Dnr 62-2020

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med
funktionsnedsättning
Kommunstyrelsen beslutar
- Att för år 2020 anta 2019 års riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för
personer med funktionsnedsättning
Bakgrund
Översyn av riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel för personer med
funktionsnedsättning görs årligen med den gemensamma värdegrunden
och hjälpmedelspolicyn som underlag for eventuella förslag till
förändringar.
Beslut
- att rekommendera kommunerna att för år 2020 anta 2019 års riktlinjer för
förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning
Sociala omsorgsutskottets förslag
- Att för år 2020 anta 2019 års riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för
personer med funktionsnedsättning
Beslutsunderlag
1. Norrbottens kommuner-Riktlinjer förskrivning av hjälpmedel för personer
med funktionsnedsättning, 2020-01-29, se Dnr 62-2020
2. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2020-03-19 § 15

Protokollsutdrag till:
-Britt-Mari Veräja, IFO-chef
-Jenny Liljebäck, socialchef
-Norrbottens kommuner
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Ks § 46

Dnr: 145-2020

Kultur/Bibliotek
Kommunstyrelsen beslutar
-

Att kultursamverkansgruppen skall fungera som remissinstans inför beslut
i kulturfrågor, initiera till samverkan i kulturfrågor och svara för
omvärldsbevakning av aktuella kulturfrågor

Bakgrund
Barn- och utbildningsutskottet har utsett Anneli Nilsson och skolchef Maria
Hjelm att forma en samverkansgrupp och att Anneli Nilsson skall fungera som
sammankallande för denna. I kultursamverkansgruppen ingår förutom Anneli
Nilsson, BU och skolchef Maria Hjelm, Josefine Jönsson, bibliotekarie, Anders
Drugge, Överkalix kulturförening, Anna Widén, Riksteaterföreningen, Inga
Karlsson, Konstgillet Överkalix och Mats Nygård, Överkalix Församling.
En kultursamverkansgrupp har bildats och fått i uppdrag att utarbeta förslag till
ny Kulturplan för Överkalix kommun. Anneli Nilsson och Maria Hjelm
informerar om kultursamverkansgruppens arbete.
Bibliotekarie Josefin Jönsson har fått i uppdrag att ta fram förslag till
Biblioteksplan för Överkalix kommun- och skolbibliotek. Uppdraget kommer
att presenteras under hösten 2020.
Vid utskottets sammanträde deltar Josefin Jönsson och informerar om
bidragsansökningar och medverkan i biblioteksgrupp.
Barn- och utbildningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta:
Att kultursamverkansgruppen skall fungera som remissinstans inför beslut i
kulturfrågor, initiera till samverkan i kulturfrågor och svara för
omvärldsbevakning av aktuella kulturfrågor.
Barn- och utbildningsutskottet beslutar:
Uppdra till bibliotekarie att utarbeta förslag till riktlinjer för
bidragsansökningar avseende kulturarrangemang.
Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2020-03-18 § 18
Protokollsutdrag till: -Josefin Jönsson, bibliotekarie
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Ks § 47

Dnr: 45-2020

Likvärdig skola
Kommunstyrelsen beslutar
-

Godkänna redovisad plan för hur statsbidrag för likvärdig skola skall
användas.

Bakgrund
Överkalix kommun har sökt statsbidrag för likvärdig skola. Möjligt statsbidrag
att rekvirera är 1.450.342 kronor.
Barn- och utbildningsutskottet har gett skolchef i uppdrag att med
utgångspunkt från sammanfattning av betygs- och kunskapsanalys och analys
av trygghet och studiero för ht-19 sammanställa en plan för hur statsbidraget
ska användas.
Utifrån analyserna av betyg och kunskapsutveckling, trygghet och studiero för
ht 19 och kvalitetsarbetet för läsåret 18/19 har Skolchef tillsammans med rektor
och fackliga parter kommit överens om hur statsbidraget skall användas för
2020. Prioriteringen nedan är beslutad 200122. Sammanfattningsvis utgår
satsningen från huvudmannens kvalitetsarbete. Fokus är kompensatoriska
insatser för att utveckla och främja både kunskapsutveckling och trygghet och
studireo.
-Lågstadiesatsning och förskoleklass; 1,6 tjänster
-Rastaktiviteter samt elevinflytande högstadiet; 0,40 tjänst.
-Svenska som andraspråk; 0,15% tjänst
-Digitalisering; 0,10% tjänst
-Kurator, prioriterat mot högstadiet; 0,50% tjänst
Barn- och utbildningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta:
Godkänna redovisad plan för hur statsbidrag för likvärdig skola skall användas.

Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2020-03-18 § 19
Protokollsutdrag till: -Josefin Jönsson, bibliotekarie
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Ks § 48

Dnr 270-2020

Delegation till kommunfullmäktiges presidium att besluta om ang kommun
-fullmäktiges sammanträde
Kommunstyrelsen beslutar
-

Delegera till kommunfullmäktiges presidium att besluta om
kommunfullmäktiges att ställas in kommunsfullmäktiges sammanträde
vid behov

Bakgrund
Kommunstyrelsen diskuterar om kommande kommunfullmäktige
sammanträde kan genomföras. Med hänsyn till Coronavirus Covid-19.
Protokollsutdrag till: -Kommunfullmäktiges presidium
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