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Plats och tid

Måndagen den 18 maj 2020, kl.9.00-12.00, sessionsalen samt genom
Teams, kommunförvaltningen

Beslutande

Anne Jakobsson (s)
Leif Nilsson (s)
Sarah Karlsson (c)
Maria Edfast(s) ers. för Susanna
Karlsson
Anneli Nilsson (v) ers. för Leif
Larsson
Niclas Hökfors (s)
Leif Grape (m) ers. för Matz
Flink
Sara Söderberg (s)

Övriga deltagande

Anna-Greta Brodin, kommundirektör,
Anna-Lena Eriksson, kommunsekreterare
Rune blomster, teknisk chef § 60-61
Ivar Isaksson, handläggare § 63
Sarah Karlss0n (c)

Utses att justera

Justeringens plats och
tid

Kommunkansliet, 25 maj 2020

Sekreterare

Anna-Lena Eriksson

Ordförande

Anne Jakobsson (s)

Justerare

Sarah Karlsson (c)

Per-Erik Olofsson (c)
Roland Andersson (sd)
Bengt-Erik Rolfs (s) via Teams

Paragraf
§

49-64

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Ks § 49
Information
Kommunstyrelsen beslutar
-

Godkänna informationen

Bakgrund
Redovisning av delgivningar
Bilaga 1
-------------------Redovisning av delegationsbeslut
Bilaga 2
Redovisade under sammanträdet i pärmen för delegationsbeslut
------------------Protokoll för kommunstyrelsens utskott
Au 2020-05-04 § 36-48
----------------Delgivningar, delegationsbeslut sociala omsorgsutskottet:

Pärm redovisat från personalkontoret för delegationer fr.o.m. 2020-04-06
t.o.m. 2020-05-18
Protokoll Krisledningsnämnden 20200406,20200417,20200424, 20200508
---Anna-Greta Brodin kommundirektör informerar om:
- Personalfrågor, pågående samt planerade rekryteringar inom kommunförvaltningens
verksamhet
- Lagrådsremiss om effektiv ledningsorganisation inom räddningstjänsten (MSB)
- Resultat från miljöenkät
- Avtal med Stiftelsen Överkalixbostäder avseende ½ tidsvärdinna samt hyreskostnader
samlingslokal trygghetsboendet
- Tvätteriet
- Verksamhet ensamkommande barn
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Ks § 50

Dnr 408-2020

Regler för investeringar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-Anta regler för investeringar
Bakgrund
Föreligger regler för investeringar.

Beslutsunderlag
1. Regler för investeringar, 2020-05-07, se Dnr 408-2020

Justerares signatur
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Ks § 51

Dnr 280-2020

Omfördelning investeringsmedel
Kommunstyrelsen beslutar
-Att omfördela inom kostverksamheten 3600_ 002 Älvens kök, 70 tkr till 002
Brännagårdens kök.
Bakgrund
I budget 2020 är 160 tkr avsatt för inköp av köksmaskiner till Älvens kök, men o kr för
Brännagårdens kök i väntan på omsorgsplanen. En av ugnarna i Brännagårdens kök har
gått sönder och för att klara matlagningen behöver vi köpa en ny ugn. Vi väntar med
att byta ut alla planerade köp av maskiner till Ängens kök, då vi räknar med att de kan
fungera ytterligare en tid. Behovet är nu större i Brännagårdens kök.

Förslag till beslut
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta
Att omfördela inom kostverksamheten 3600_ 002 Älvens kök, 70 tkr till 002
Brännagårdens kök.

Allmänna utskottets förslag

-Att omfördela inom kostverksamheten 3600_ 002 Älvens kök, 70 tkr till 002
Brännagårdens kök.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-04-08, se Dnr 280-2020
2. Allmänna utskottets protokoll 2020-05-04 § 38

Protokollsutdrag till:
-Ekonomikontoret
-Rune Blomster, teknisk chef

Justerares signatur
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Ks § 52

Dnr 236-2020

Kommuninvest- borgensförbindelse, regressavtal och
Avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests derivat
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Att Överkalix kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 3
februari 2004 ("Borgensförbindelsen"), vari Överkalix kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
(publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest
äger företräda Överkalix kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder
för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
- Att Överkalix kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Överkalix
kommun den 28 september 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
-Att Överkalix kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Överkalix
kommun den 28 september 2011, vari Överkalix kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
-Att utse Anne Jakobsson(s) kommunstyrelsens ordförande och Anna-Greta Brodin,
kommundirektör att för Överkalix kommuns räkning underteckna alla
handlingar med anledning av detta beslut.

Bakgrund
Kommuninvest har lämnat in skrivelse till Överkalix kommunfullmäktige med följande
förslag till beslut:
”Fullmäktige beslutar
Att Överkalix kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 3
februari 2004 ("Borgensförbindelsen"), vari Överkalix kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
(publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest
äger företräda Överkalix kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder
för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
Att Överkalix kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Överkalix
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kommun den 28 september 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
Att Överkalix kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Överkalix
kommun den 28 september 2011, vari Överkalix kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
Att utse Anne Jakobsson(s) kommunstyrelsens ordförande och Anna-Greta Brodin,
kommundirektör att för Överkalix kommuns räkning underteckna alla
handlingar med anledning av detta beslut.”
Allmänna utskottets förslag
- Att Överkalix kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 3
februari 2004 ("Borgensförbindelsen"), vari Överkalix kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
(publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest
äger företräda Överkalix kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder
för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
- Att Överkalix kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Överkalix
kommun den 28 september 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
-Att Överkalix kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Överkalix
kommun den 28 september 2011, vari Överkalix kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
-Att utse Anne Jakobsson(s) kommunstyrelsens ordförande och Anna-Greta Brodin,
kommundirektör att för Överkalix kommuns räkning underteckna alla
handlingar med anledning av detta beslut.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-03-20, se Dnr 236-2020
2. Allmänna utskottets protokoll 2020-05-04 § 39
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Ks § 53

Dnr 281-2020

Skrivelse angående förlängt avtal med Pajala kommun avseende gemensam
räddningstjänstchef
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Förlänga avtalet med Pajala kommun avseende gemensam räddningschef
ytterligare t.o.m. 20211231”

Bakgrund
Kommunfullmäktige 2019-06-24 beslutade att förlänga avtalet med Pajala
kommun avseende gemensam räddningschef t.o.m. 20201231
Mot bakgrund till nya lagkrav som idag ställs på kommunerna om utökat civilt
försvar hos landets kommuner krävs stora resurser för att bygga upp en
verksamhet i kommunen föreslår undertecknad att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
-

Förlänga avtalet med Pajala kommun avseende gemensam räddningschef
ytterligare t.o.m. 20211231”
Allmänna utskottets förslag

-

Förlänga avtalet med Pajala kommun avseende gemensam räddningschef
ytterligare t.o.m. 20211231”
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-04-08, se Dnr 281-2020
2. Allmänna utskottets protokoll 2020-05-04 § 40
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Ks § 54

Dnr 290-2020, 291-2020

Revisionsrapport Norrbottens e-nämnd 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Godkänna granskning i revisionsrapport 2019 för Norrbottens e-nämnd
2019

-

Godkänna revisionsberättelse för Norrbottens e-nämnd 2019

Bakgrund
I egenskap av förtroendevalda revisorer i Överkalix kommun har vi genomfört en årlig
grundläggande granskning av nämndens ansvarsutövande. För år 2019 års verksamhet har vi
genomfört en dokumentationsgranskning med inriktning på ändamålsenlighet, ekonomisk
styrning samt intern kontroll. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC. Resultatet
av granskningen finns redovisat i bifogad revisionsrapport.
Vår sammanfattande bedömning är att e-nämndens ansvarsutövande under 2019 har varit
tillräcklig. Vi baserar vår bedömning på framförallt följande iakttagelser
• Granskningen har omfattat tillgänglig dokumentation; reglemente, verksamhetsplan 2019,
verksamhetssummering för 2018 och 2019 samt protokoll från 2018-12-11 t o m 2019-12-17.
• Nämnden kan i rimlig grad verifiera att nämndens verksamhet har bedrivits på ett
ändamålsenligt sätt under verksamhetsår 2019
• Nämnden kan i rimlig grad verifiera att nämndens verksamhet har bedrivits på ett ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2019.
• Nämnden kan verifiera att den interna kontrollen inom granskade områden har varit
tillräcklig under verksamhetsår 2019. Det är fortsatt relativt lågt deltagande vid nämndens
sammanträden, men deltagandet har blivit bättre från föregående år.
Mot bakgrund av granskningsresultatet lämnar vi följande rekommendationer:
• Att tydliggöra vad, när och hur rapportering ska ske till nämnden
• Att formulera tydliga verksamhetsmål som gäller för respektive verksamhetsår.

Allmänna utskottets förslag
-

Godkänna granskning i revisionsrapport 2019 för Norrbottens e-nämnd
2019

-

Godkänna revisionsberättelse för Norrbottens e-nämnd 2019

Beslutsunderlag
1. Revisionsberättelse samt granskningsrapport, 2020-04-14, se Dnr 290,2912020
2. Allmänna utskottets protokoll 2020-05-04 §

Justerares signatur
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Ks § 55

Dnr 291-2020

Revisionsberättelse Stiftelsen Överkalixbostäder år 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Godkänna granskning av årsredovisning i revisionsrapport 2019 för
Stiftelsen Överkalixbostäder år 2019

-

Godkänna revisionsberättelse för Stiftelsen Överkalixbostäder år 2019

Bakgrund
Vi, av fullmäktige i Överkalix kommun utsedda förtroendevalda revisorer, har granskat
stiftelsens förvaltning för år 2019. Vårt uppdrag har varit att granska om verksamheten
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt
om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen har utförts enligt god
revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs
för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Under verksamhetsåret 2019 har vi genomfört vår granskning genom att löpande under
året följa stiftelsens verksamhet bl a via protokoll samt träff med stiftelsens styrelse.
Med utgångspunkt i vår granskning under året vill vi lyfta fram följande bedömningar:
• Då styrelsen inte har fastställt mål för verksamheten 2019 saknas även grund för att
bedöma om verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt 2019.
• Vi bedömer att stiftelsens verksamhet under 2019 har bedrivits på ett ur ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Vi baserar vår bedömning på stiftelsens ekonomiska
resultat 2019.
• Den interna kontrollen bedöms inte vara tillräcklig inom granskade områden under
2019. Bedömningen baseras på att styrelsen inte har fastställt plan för verksamheten
eller mätbara mål.
Mot bakgrund av resultatet i granskningen samt i syfte att utveckla verksamheten
lämnar vi följande rekommendationer:
• Styrelsen upprättar en verksamhetsplan som beskriver hur stiftelsens verksamhet ska
bedrivas och vilka mål som ska gälla för verksamhet och ekonomi.
• Mätbara mål för stiftelsens verksamhet formuleras för att öka möjligheterna till att
styra och kontrollera verksamhet och ekonomi så att fastställda målsättningar och
resultat uppnås.
• Styrelsen tydliggör vilken rapportering styrelsen behöver för att kunna följa upp,
utvärdera och fatta beslut om åtgärder i syfte att nå fastställda målsättningar och
resultat.
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Allmänna utskottets förslag

-

Godkänna granskning av årsredovisning i revisionsrapport 2019 för
Stiftelsen Överkalixbostäder år 2019

-

Godkänna revisionsberättelse för Stiftelsen Överkalixbostäder år 2019

Beslutsunderlag
1. Revisionsberättelse, 2020-04-16, se Dnr 291-2020
2. Allmänna utskottets protokoll 2020-05-04 § 43

Justerares signatur
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Ks § 56

Dnr 291-2020

Revisionsrapport Överkalix Värmeverk AB år 2019

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Godkänna granskning av årsredovisning i revisionsrapport 2019 för
Överkalix Värmeverk AB år 2019

-

Godkänna revisionsberättelse för Överkalix värmeverk AB år 2019

Bakgrund
Undertecknad, av fullmäktige i Överkalix kommun utsedd lekmannarevisor, har
granskat bolagets verksamhet under 2019. Granskningen har utförts enligt
aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Jag
har i mitt arbete biträtts av PwC.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv, avtal samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorerna ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva
om verksamheten bedrivits i enlighet med de uppdrag som följer av bolagsordning och
ägardirektiv.
Årets grundläggande granskning har inriktats på att följa upp bolagets efterlevnad av
bolagsordning och ägardirektiv, bolagets interna styrning och kontroll samt
måluppfyllelse. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning.
Jag bedömer att bolagets verksamhet delvis har bedrivits på ett ändamålsenligt
sätt. Jag bedömer att verksamheten inte har bedrivits på ett ur ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedömer jag vara
otillräcklig

Allmänna utskottets förslag
-

Godkänna granskning av årsredovisning i revisionsrapport 2019 för
Överkalix Värmeverk AB år 2019

-

Godkänna revisionsberättelse för Överkalix värmeverk AB år 2019

Beslutsunderlag
1. Revisionsberättelse, 2020-04-16, se Dnr 291-2020
2. Allmänna utskottets protokoll 2020-05-04 § 44
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Ks § 57

Dnr 368-2020

Uppsägning av avtal med Överkalix folkradio avseende Radioutsändning av
kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Säga upp avtal med Överkalix folkradio med omedelbar verkan samt att utreda
frågan vidare hur utsändningar till allmänheten framgent kan ske
Bakgrund
Kommunfullmäktige 2015-02-23 § 6 beslutade att inrätta Projekt "Närradio i
samhällets tjänst" där kommunen enligt nedanstående beslut tecknade avtal med
Överkalix folkradio om utsändning av sammanträdena.

”Kommunfullmäktige beslutar
- Att godkänna avtal mellan Överkalix folkradio och Överkalix kommun om
att sända kommunfullmäktige sammanträde
- Att sända kommunfullmäktiges sammanträde genom Överkalix
folkradio”
Alla sammanträden har efter inrättande inte sänts i folkradion. Det finns heller
inget arkiverat sparat kommunfullmäktigesammanträde i kommunen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
-

Säga upp avtal med Överkalix folkradio med omedelbar verkan samt utreda
frågan vidare hur utsändningar till allmänheten framgent kan ske
Allmänna utskottets förslag

-

Säga upp avtal med Överkalix folkradio med omedelbar verkan samt utreda
frågan vidare hur utsändningar till allmänheten framgent kan ske
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-04-22, se Dnr 368-2020
2. Allmänna utskottets protokoll 2020-05-04 § 45
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Ks § 58

Dnr 82-2020

Markköp av Vännas 7:14
Kommunstyrelsen beslutar
-

Att sälja ca: 300 kvm mark enligt bifoga skiss för 71 kr/kvm till ägarna på Vännäs
7:14

- Att köparen står för avstyckningskostnaden
Bakgrund
Ägaren av Vännäs 7:14 önskar köpa kommunal mark i anslutning till sin tomt. Det
tänkta område omfatta drygt 300 kvm. Det finns inga planmässiga hinder att försälja
området.
Förslag till beslut
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta
Att sälja ca: 300 kvm mark enligt bifoga skiss för 71 kr/kvm till ägarna på Vännäs 7:14.
Att köparen står för avstyckningskostnaden

Allmänna utskottets förslag
-

-

Att sälja ca: 300 kvm mark enligt bifoga skiss för 71 kr/kvm till ägarna på Vännäs
7:14.
Att köparen står för avstyckningskostnaden

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-04-27, se Dnr 82-2020
2. Allmänna utskottets protokoll 2020-05-04 § 47
Protokollsutdrag till:
-Rune Blomster, teknisk chef

Justerares signatur

14

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-05-18

Ks § 59

Dnr 252-2020

Budgetdirektiv 2021-2025

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

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.”

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

Beslutsunderlag
1. Budgetdirektiv 2021-2025, 2020-03-31, se Dnr 234-2020
2. Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-06 § 40
3. Budgetdirektiv 2021-2025, 2020-05-11, se Dnr 234-2020
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Ks § 60

Dnr 442-2020

Revidering Inköpspolicy-Inköpsriktlinjer

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Att anta föreslagen förändring av inköpspolicy

-

Att anta Inköpsriktlinjer

Bakgrund

Kommunstyrelsens vice ordförande har framfört önskemål att i upphandlingar
ha en bättre helhetssyn och uppföljning i samband med köp av tjänster och
varor.
Tanken är vad Tekniska avdelningen förstår att förenkla och förbättra
möjligheten för mindre och medelstora företag att lämna anbud. Samtidigt som
man säkerställer inom ramen för LOU, att kommunen som köpare från rätt
kvalité till rimligt pris.
Teknisk avdelning anser att det är målet för kommunen upphandling. De
föreslagna förändringarna i inköpspolicy – inköpsriktlinjer förtydligar
ambitionen med ovanstående.
Det bör dock beaktas att Överkalix kommun har begränsade resurser för
upphandlingar och därför har svårt att upphandla alla varor och tjänster själva.
Utan måste förlita sig på inköpscentraler och gemensamma upphandlingar med
andra kommuner.
Förslag till beslut
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta
-

Att anta föreslagen förändring av inköpspolicy-inköpsriktlinjer

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-05-18, se Dnr 442-2020
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Ks § 61

Dnr 441-2020

Inköp Containerbil
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Att tillföra 1,7 mkr till inköp containerbil i budget 2020.
Bakgrund
Överkalix kommuns containerbil avsågs bytas i budget 2019. Men då medlen
efter beslut i Ks behövdes till annat, vattentäkter Halljärv, vägupprustning,
asfalt, blev investeringen aldrig genomförd.
Fordonet som är av 2000: års modell med mätarställning på 54 000 mil, är slut.
Växellådan krånglar, motorn läcker både kylarvätska och olja. Ramen är svetsat
ett stort antal gånger på grund av sprickbildning.
Containerbilen körs varje veckodag > 6 timmar/genomsnitt. Årlig körsträcka ca:
3 000 mil. Inkörd avfall ger cirka 1,2 mkr per år i intäkt. Kostnaden för
containerbilen är 800 tkr, vara 75 % förare 350 tkr samt drift, rep 450 tkr. Då
fordonet är 20 år finns ingen kapitalkostnad kvar.
Tekniska avdelningen önskar snarast införskaffa ett ersättningsfordon,
årsmodell 2015 eller nyare. Ett sådant fordon bedöms kosta med eventuell
anpassnings ombyggnad 1,7 mkr. Vår bedömning är att med 10 år avskrivning
blir inte kostnaden för kommunen större än idag. Detta då kapitalkostnaden
kompenseras av lägre driftskostnad.
Tekniska avdelningens har gjort en bedömning utifall vi skulle upphandla
containerbil. Problemet blir dock att då vi har två tjänster som kör tre fordon
containerbil, hushållhämtningsfordon och traktor, blir för lite att göra för
tjänsterna. Att klara hämtning av hushållsavfall med enbart en person året runt
fungerar inte.
Förslag till beslut
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta
Att föreslå kommunfullmäktige tillföra 1,7 mkr till inköp containerbil i budget
2020.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-05-15, se Dnr 441-2020
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Ks § 62

Dnr 441-2020

Var ska du semestra i sommar?
Kommunstyrelsen beslutar
- Att kommunstyrelsen avsätter 30 000 sek till en marknadsföringskampanj
inför sommaren 2020.
Bakgrund
År 2020 drabbas Europa och senare även Sverige av Covid19- pandemin.
Gränser stängs och människors rörelsemönster förändras drastiskt.
Statsministern gick i maj ut nationellt och förklarade att semestern inte
kommer att bli som vanligt i år: gränserna är fortfarande stängda och allt
resande, även inom landet, ska minimeras.
Sommaren 2020 är sommaren då svemester och hemester blir de enda
tillgängliga alternativen oavsett familjesituation, ekonomi och smak. Överkalix
ska vara en stark konkurrent sommaren 2020, och vi borde redan ha synts i
sociala medier med en stark marknadsföringkampanj som gör oss till ett
naturlig val att ta kompisgänget, familjen eller vardagsäventyret till.
Tiden är knapp, sommaren står inför dörren, och vi har en chans vi aldrig har
haft förr att locka folk till oss.
Målgrupp
Överkalixbor, hemvändare, boende och besökare i Norrbottens län, Sverige.
Syfte
Att genom en starkt visuellt och omedelbar marknadsföringsinsats, synliggöra
Överkalix som det självklara resmålet sommaren 2020, året då svemester och
hemester är det enda alternativet. Syftet är att genom reklam för Överkalix få
fler besökare till kommunen, och då i förlängningen hjälpa både företags och
turismnärings verksamheter. De negativa effekterna av att marknaden och
sommarens andra evenemang uteblir minskar och kampanjen uppmanar även
boenden i närområdet att uppskatta vad som finns runtomkring oss.
Genomförande
När beslut tagits om att medel och resurser kan avsättas till kampanj tas
kontakt med fotograf, varefter naturmiljöer och aktiviteter filmas med drönare
och stilrena budskap textas.
Kampanjen marknadsförs vidare genom sponsrade inlägg på sociala medier.
Områden som kan uppmärksammas:
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Naturområden: vyer över berg och skog
Fiske
Vatten/Vattenfall/forsar
Kanotpaddling
Bränna/Camping/Hotellet: skymnings eller gryningsbilder
Ledord
- Vars ska du semestra i sommar?
- Utforska, upplev, upptäck och uppskatta
Förslag till beslut
- Att kommunstyrelsen avsätter 30 000 sek till en marknadsföringskampanj
inför sommaren 2020.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-05-18, se Dnr 441-2020

Protokollsutdrag till:
-Ekonomikontoret
-Sara Söderberg, näringslivskontoret
-Anna-Greta Brodin, kommundirektör
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Ks § 63

Dnr 448-2020

Sommarjobb 2020
Kommunstyrelsen beslutar
-

Den skolungdom du anställer skall vara skriven i Överkalix

-

Den skolungdom du anställer skall vara född 2002, 2003 eller 2004

-

Den skolungdom du anställer skall vara anställd i minst tre veckor

-

Den skolungdom du anställer skall inte ha haft ett kommunalt
sommarjobb(även inom Stiftelsen Överkalixbostäder) 2020

-

Varje företag har möjlighet att få bidrag för två sommarjobbande ungdomar

-

Bidrag utgår med 9.000 kronor per sommarjobbande ungdom vilket
motsvarar Överkalix kommuns lönekostnad per ungdom.

Bakgrund
Överkalix kommun erbjuder varje år sommarjobb till skolungdom. På grund av
det rådande samhällsläget kommer kommunen att ha svårt att erbjuda planerat
antal sommarjobb. Därför behöver vi hjälp:
Är du företagare inom besöksnäringen, inom hotell- och restaurangnäringen
eller inom detaljhandel?
Du har då möjlighet att söka bidrag från Överkalix kommun om du erbjuder
sommarjobb till skolungdom.
Följande gäller:
-Den skolungdom du anställer skall vara skriven i Överkalix
-Den skolungdom du anställer skall vara född 2002, 2003 eller 2004
-Den skolungdom du anställer skall vara anställd i minst tre veckor
-Den skolungdom du anställer skall inte ha haft ett kommunalt sommarjobb
2020
-Varje företag har möjlighet att få bidrag för två sommarjobbande ungdomar
-Bidrag utgår med 9.000 kronor per sommarjobbande ungdom vilket motsvarar
Överkalix kommuns lönekostnad per ungdom.
Hur gör du som företagare?
-Innan anställning kontaktar du Överkalix kommun per e-post
kommun@overkalix.se och meddelar med namn och födelsenummer vem eller
vilka du ansöker om att anställa med kommunalt bidrag. Beslut om
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godkännande av planerade anställningar kommer att meddelas så snart som
möjligt efter ansökan.
-Bidrag rekvireras genom att du till Överkalix kommun per e-post
kommun@overkalix.se skickar in kopia av den anställde ungdomens
lönebesked och uppgift om bank- eller plusgiro för utbetalning av bidrag.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse 2020-05-18, se Dnr 448-2020

Protokollsutdrag till:
-Ivar Isaksson, handläggare
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Ks § 64

Dnr 450-2020

Verksamhet ensamkommande barn
Kommunstyrelsen beslutar
_ Uppdra till Jenny Liljebäck, socialchef att inkomma med förslag från sociala
omsorgsutskottet avseende förutsättning av framtida verksamheten för
ensamkommande barn
Bakgrund
Kommunstyrelsen diskuterar verksamheten för ensamkommande barn
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