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Plats och tid

Måndagen den 16 november 2020, kl.9.00-12.00-13.00-15.30,
sammanträdesrum 2 via Teams, kommunförvaltningen

Beslutande

Anne Jakobsson (s)
Leif Nilsson (s)
Sarah Karlsson (c)
Susanna Karlsson (s)
Kristina Olofsson (v)
Niclas Hökfors (s)
Leif Grape (m)
Sara Söderberg (s)

Övriga deltagande

Utses att justera

Anna-Greta Brodin, kommundirektör, Anna-Lena Eriksson
kommunsekreterare, Rune Blomster, teknisk chef § 125, Siv Larsson,
personalchef §, 122, 124, 132, 136, Agnes Engström, enhetschef
hemtjänsten §, 139, Agneta Suikki ekonomichef §134,135, Monica Eliasson
(l) ordf revisorerna § 144,Hans-Ola Bergström (s) vice ordf. revisorerna, §
144,Gun Larsson (s) revisorer, § 144 Sven-Erik Eklund (s) revisor, § 144,
Gunilla Suikki (v) revisor, § 144 Christer Marklund pwc, § 144 Oscar
Johansson pwc § 144
Kristina Olofsson (v)
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Ks § 122
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
Su-2020-10-08 §§ 91-106
Bu-2020-10-08 §§ 39-49
Au 2020-10-05 §§ 66-71
Au 2020-10-19 §§ 72-78
----------------Delgivningar, delegationsbeslut sociala omsorgsutskottet:
Su 2020-10-08 § 106
Pärm redovisat från personalkontoret för delegationer fr.o.m.
2020-09-15 t.o.m. 2020-11-16
----

Siv Larsson, personalchef informerar om
- Arbetsmiljöarbetet kommunens verksamheter om, Statistik sjukfrånvaro,
Tillbud och olycksfall
--Anna-Greta Brodin, kommundirektör informerar övergripande om
- Arbete med digitaliseringsplanen
- Avtal med stadsarkitekt klart
- Information om Corona läget
- Julbord för anställda inställt

Justerares signatur
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Ks § 123

Dnr 691-2020

Varmvattenbassängen Brännagården
Kommunstyrelsen beslutar
-

Att avveckla varmvattenbassängen i Brännagården

Bakgrund
Varmvattenbassängen har varit stängd sedan april 2020 då en magnetventil som
styr vattentillförseln till bassängen gick sönder med en större vattenskada till
följd. När reparationen påbörjades uppmärksammades att en mängd fel och
brister, förutom vattenskadan, fanns på anläggningen. Bland annat var
golvbrunnarna i bassängrummet sönderrostade, kakelplattorna på väggarna satt
inte fast, och inget tätskikt fanns bakom kakelplattorna varvid påväxt under
åren skett på bakomvarande väggkonstruktion av gipsplattor.
Varmvattenbassängen är mycket sparsamt använd och används av ett mycket
fåtal personer. Den är inte till för allmänheten, och man ska ha medicinska
själ/remiss för nyttjande. Bassängen upplevs dock som viktig för de som har
tillträde till den. I dagslägen remitteras det, enligt uppgift från Hälsocentralens
chef inte till bassängen från Hälsocentralen i Överkalix.
Kostnaderna för återställning av bassängrummet är, om det ska förses med
kakel och klinker lika stora. Likaså är driftkostnaderna för bassängen stora med
tanke på det sparsamma nyttjandet.
Vid en stängning av bassängen kan rummet göras om och användas till en typ
av ”spaanläggning” för det trygghetsboende som planers på Västgården, till
exempel genom att köpa ditt ett Swimspa. Det skulle ge ett stort mervärde till
de boende, och skull även kunna nyttjas av utomstående behövande.
Tekniska kontoret föreslår att kommunstyrelsen besluta att avveckla
varmvattenbassängen i Brännagården.
Allmänna utskottets förslag
-

Att avveckla varmvattenbassängen i Brännagården

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, tekniska kontoret, 2020-10-05, se Dnr 691-2020
2. Allmänna utskottets protokoll 2020-10-05 § 67

Justerares signatur
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Ks § 124

Dnr 708-2020

Ny organisation avseende
det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

-

Att avveckla Centrala arbetsmiljögruppen fr.o.m. 2021-01-01

-

Att fr.o.m. 2021-01-01 inrätta en central skyddskommitté

-

Att fr.o.m. 2021-01-01 inrätta tre lokala skyddskommittéer för:

o Barn- och utbildningsutskottets verksamhet
o Sociala omsorgsutskottets verksamhet
o Allmänna utskottets samt Bygg- och miljönämndens verksamhet.
-

Att ge kommundirektör i uppdrag att genomföra förändringen

-

Att entlediga samtliga förtroendevalda i arbetsmiljögruppen

Bakgrund
Ny organisation avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2020-08-17 att ge
kommundirektör i uppdrag att utreda framtida former för det systematiska
arbetsmiljöarbetet i kommunen.
Sammanfattning av ärendet
Förslag enligt bilaga 1 grundar sig i en genomgång av styrdokument på området,
anpassning till delegationsordning/fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt
omvärldsbevakning.
En utredning avseende organisation av systematiskt arbetsmiljöarbete har
genomförts, se bilaga 2.

Justerares signatur
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För att ge bättre förutsättningar för samverkan i syfte att åstadkomma en god
arbetsmiljö bör arbetsmiljöfrågor hanteras nära verksamheten. Det grundläggande arbetsmiljöarbetet sker i första hand på den egna arbetsplatsen. Nästa
nivå är skyddskommitté. En av skyddskommitténs uppgifter enligt lag och
förordning är att delta i planering och uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Det
underlättas om det sker nära verksamheten.
I och med att arbetsmiljöuppgifter fördelas till chefer och arbetsledare är det
också rimligt att arbetsgivarföreträdare i en skyddskommitté utgörs av
tjänstepersoner. Utifrån en närhetsprincip samt efter en undersökning hur de
flesta andra kommuner i länet arbetar med dessa frågor, föreslås en ny modell
för samverkan i arbetsmiljöfrågor.
Förslaget innebär avveckling av den centrala arbetsmiljögruppen, ett inrättande
av central skyddskommitté samt tre lokala skyddskommittéer.
Bilaga 1: Förslag till organisation för samverkan i arbetsmiljöfrågor
Bilaga 2: Utredning organisation av arbetsmiljöarbetet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta:
· att avveckla Centrala arbetsmiljögruppen fr.o.m. 2021-01-01
· att fr.o.m. 2021-01-01 inrätta en central skyddskommitté
· att fr.o.m. 2020-01-01 inrätta tre lokala skyddskommittéer för:
o Barn- och utbildningsutskottets verksamhet
o Sociala omsorgsutskottets verksamhet
o Allmänna utskottets samt Bygg- och miljönämndens verksamhet.
· att ge kommundirektör i uppdrag att genomföra förändringen
Allmänna utskottets förslag
-

Att avveckla Centrala arbetsmiljögruppen fr.o.m. 2021-01-01

-

Att fr.o.m. 2021-01-01 inrätta en central skyddskommitté

-

Att fr.o.m. 2020-01-01 inrätta tre lokala skyddskommittéer för:

o Barn- och utbildningsutskottets verksamhet
o Sociala omsorgsutskottets verksamhet
o Allmänna utskottets samt Bygg- och miljönämndens verksamhet.
-

Att ge kommundirektör i uppdrag att genomföra förändringen

Justerares signatur
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- Att entlediga samtliga förtroendevalda i arbetsmiljögruppen
Beslutsunderlag
1. Utredning samt tjänsteskrivelse Ny organisation avseende
det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen, 2020-09-28, se Dnr 7082020
2. Allmänna utskottets protokoll 2020-10-05 § 68

Justerares signatur
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Ks § 125

Dnr 707-2020

Redundans vattenleverans Vännäs Gyljen mfl.
Kommunstyrelsen beslutar
-

Att ge tekniska kontoret i uppdrag projektera för en lågreservoar vid
trycksteget mot Vännäs, Gyljen m.fl.

-

Att bygget av sammanbidade ledning mellan Hedensbyn och Gyljen skjuts
på framtiden.

-

Att ge tekniska kontoret i uppdrag sammanställa en långsiktig
investeringsplan för va-anläggningar före juli månad 2021

Ledamöterna Per-Erik Olofsson (c) Kristina Olofsson (v) samt Sarah Karlsson
(c) reserverar sig till förmån för eget lagt förslag

Bakgrund
I investeringsbudget har under en tid funnit medel för sammankoppling av kommunalt
vatten mellan Hedenbyn och Gyljen. Tekniska kontoret har låtit utreda alternativa
lösningar.
Det huvudsakliga skälet har varit att förbättra redundansen för Gyljen och Vännäs då
dessa byar med många vattenabonnenter, alltid drabbas då man har problem med
vatteneleverans i centralorten. Avsikten har varit att sammabida orten på västrasidan
Ängesån så att de får en rundgång till centralorten. Då Tekniska kontoret bedömt att
det är en gaska dyr åtgärd har vi undersök ett annat alternativ. Se bifoga utredning.
Alternativet som för att förbättra redundansen är att man bygger en låg-reservoar på
100 kubikmeter i anslutning till trycksteget som matarvatten till ifrågavarande byar.
Detta skulle innebära att det vid problem i centralorten eller vattenverket skull ha 1-1,5
dygn säkerställd vattentillgång. Dessutom skull dagen totala reservoarvolym öka till
total 650 kubik vilket motsvara en dygnsförbrukning i hela vattenverket område, vilket
man bör ha.
Fördelen men alternativa förslaget förutom ovanstående är framförallt ekonomiska.
Detta då förslet alternativ bedöms bli 7,7 mkr billigare än ursprungs alternativet. Idag
finns stort renoveringsbehov av ledningsnätet som bör prioritera.

Förslag till beslut
Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsens allmänna utskott besluta

Justerares signatur
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Att ge tekniska kontoret i uppdrag projektera för en lågreservoar vid trycksteget
mot Vännäs, Gyljen m.fl.
Att bygget av sammanbidade ledning mellan Hedensbyn och Gyljen skjuts på
framtiden.
Att ge tekniska kontoret i uppdrag sammanställa en långsiktig renoveringsplan
för va-anläggningar under 2021
Ledamöterna Per-Erik Olofsson (c) Sarah Karlsson(c) och Kristina Olofsson (v)
yrkar på att kommunstyrelsen beslutar i enlighet vid redan beslutat budget
2021-2024 avseenden byggnation redundans Gyljen ”Vänsterpartiet och
centerpartiet lägger ett eget förslag till beslut gällande höjning av VA-taxor med
8 % fr.o.m 1/1 -2021.
-Om man beslutar bygga redundansledning Gyljen-Vännäsberget är
taxehöjningar a´ 8 % motiverad.”
Leif nilsson (s) kommunstyrelsens vice ordförande samt Anne Jakobsson (s)
kommunstyrelsens ordförande yrkar på att kommunstyrelsen beslutar i enlighet
med tekniska kontoret nya förslag med ändring av tredje att satt –Att ge
tekniska kontoret i uppdrag sammanställa en långsiktig investeringsplan för vaanläggningar före juli månad 2021
Efter avslutas överläggning finner kommunstyrelsens ordförande att det finns
två förslag
1) Leif Nilssons (s) kommunstyrelsens vice ordförandes
2) Ledamöterna Sarah Karlssons(c) Per- Erik Olofsson (s), och Kristina
Olofssons (v).
Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på förslagen och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet tekniska avdelningens förslag
Allmänna utskottets förslag
-

Att ge tekniska kontoret i uppdrag projektera för en lågreservoar vid trycksteget
mot Vännäs, Gyljen m.fl.

-

Att bygget av sammanbidade ledning mellan Hedensbyn och Gyljen skjuts på
framtiden.

Justerares signatur
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-

Att ge tekniska kontoret i uppdrag sammanställa en långsiktig renoveringsplan för
va-anläggningar under 2021

-----Ledamöterna Kristina Olofsson (v) samt Sarah Karlsson (c) reserverar sig till
förmån för eget lagt förslag
Ledamöterna Sarah Karlsson(c) och Kristina Olofsson (v) yrkar på att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet vid redan beslutat budget 2021-2024
avseenden byggnation redundans Gyljen ”Vänsterpartiet och centerpartiet
lägger ett eget förslag till beslut gällande höjning av VA-taxor med 8
% fr.o.m 1/1 -2021.
-Om man beslutar bygga redundansledning Gyljen-Vännäsberget är
taxehöjningar a´ 8 % motiverad.”
Anna Jakobsson (s) kommunstyrelsens ordförande yrkar på att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tekniska kontoret nya förslag
Efter avslutas överläggning finner kommunstyrelsens ordförande att det finns
två förslag
1) Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens ordförandes
2) Ledamöterna Sarah Karlssons(c) och Kristina Olofssons (v).
Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på förslagen och finner att
allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet tekniska
avdelningens förslag

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 20200929, se Dnr 707-2020
2. Skrivelse Centerpartiet & Vänsterpartiet, 20201005, se Dnr 707-2020
3. Allmänna utskottets protokoll 2020-10-05 § 70

Protokollsutdrag till:
-Rune Blomster teknisk chef

Justerares signatur
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Ks § 126

Dnr 705-2020

Brukningstaxor VA och renhållning 2021
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Att va-taxan höjs med 8 %

-

Att för flerfamiljehus sänks lägenhets avgiften ”För varje lägenhet utöver en”
från 1850 kr/år till 925 kr/år.

-

Att renhållningstaxan lämnas oförändrad

-

Att slamtömningstaxan höjs med 3 %.

-

Att höjningen gäller från och med 2021-01-01
Ledamöterna Per-Erik Olofsson (c) Kristina Olofsson (v) samt Sarah
Karlsson (c) reserverar sig till förmån för eget lagt förslag

Bakgrund
Tekniska kontoret har analyserat läget för taxorna inom områdena Vatten och
avlopp (VA) och renhållning.
Trots året höjning av årets taxa med 10 % på VA och 5 % på renhållning, från
april, är nivåerna på taxorna för Överkalix kommuns tekniska verksamheter
låga. Självfinansieringskravet uppfylls inte. Va-taxan finansierar till ca 80 % och
renhållningstaxan ca: 95 % av kostnaderna.
Taxor VA
För att kunna upprätthålla standar och genomföra godkänd miljökvalité på våra
va-anläggningar måste det ske en kontinuerlig reinvestering. Till det behövs de
en va-taxa som följer kostnadsutvecklingen. I Sverige var medelkostnaden för
normalhushållet i villa 2020, 652 kr/månad (2019, 629 kr/månad + 4 %) och i AC
BD län 593 kr/månad (2019, 593 kr/månad +5 %). I Norrbotten är
medelkostnaden 2020, 614 kr/månad (2019, 579 kr/månad + 6 %).
Överkalix taxa är näst lägst i länet med 551 kr/månad. För att va-taxan skulle
täcka dagen kostnader skulle den behöva höjas med drygt 20 %. Det skulle
innebära en kostnadsökning för normalhushållen till 668 kr/månad.
Då det kan upplevas som belastande med en stor höjning anser Tekniska
kontoret att man lämpligen bör höja med 8 % från och med 2021-01-01. Vilket
innebär en kostnadsökning på 44 kr/månad för normalhushållet.

Justerares signatur
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Överkalix kommuns taxa för flerfamiljehus är förhållandevis hög idag. Både
jämfört medel Sverige och länet. Vår taxa på 442 kr/lgh och månad vilket bara
Kiruna (453 kr/mån lgh) och Kalix (461 kr/mån lgh) har högre är vi. Med tanke
på vår låga taxa för villahushåll bör en utjämning ske. Det sker enklast genom
att bruknings och grundavgift följer höjningen för villahushåll medan
lägenhetsavgiften ”För varje lägenhet utöver en” sänks från 1850 kr/år till 925
kr/år. Detta skull ge en taxehöjning på ca 12 kr/lgh och månad.
Ovanstående förslag till taxeändring ger total ca 500 tkr i intäktsökning.
Taxor renhållning
Då Överkalix kommunen avser påbörja ett samarbete med Övertorneå
kommun bör detta ge en besparing på närmare 500 tkr. Vi kan därför avvakta
med eventuella höjningar till 2022 då vi ser resultatet av samarbete. Vi kanske
kan nå 100 % täckningsgrad redan 2021.
Vår avgift är 278 kr/månad per villahushåll. Vilket är 27 kr/månad mer än
medel i länet. Med tanke på vår kommun struktur är det en låg avgift.
Tekniska avdelningen föreslår slamtömning höjs med 3 %, då denna regleras av
entreprenadindex.
(alla priser ovan är inklusive moms)
Förslag till beslut
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
Att va-taxan höjs med 8 %
Att för flerfamiljehus sänks lägenhets avgiften ”För varje lägenhet utöver en”
från 1850 kr/år till 925 kr/år.
Att renhållningstaxan lämnas oförändrad
Att slamtömningstaxan höjs med 3 %.
Att höjningen gäller från och med 2021-01-01
-----Ledamöterna Sarah Karlsson(C) och Kristina Olofsson (v) yrkar på avslag till höjning
av VA-taxan med hänsyn till kommunstyrelsen 20201126 § 126 beslut.

Justerares signatur
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Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens ordförande yrkar på att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tekniska kontoret nya förslag
Efter avslutas överläggning finner kommunstyrelsens ordförande att det finns
två förslag
1) Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens ordförandes yrkande om bifall till
tekniska avdelningens förslag
2) Ledamöterna Sarah Karlssons(c) Per- Erik Olofsson (c) och Kristina
Olofssons (v) yrkande på avslag till höjning av VA-taxan.
Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på förslagen och finner att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet tekniska
avdelningens förslag
Allmänna utskottets förslag
-

Att va-taxan höjs med 8 %

-

Att för flerfamiljehus sänks lägenhets avgiften ”För varje lägenhet utöver en”
från 1850 kr/år till 925 kr/år.

-

Att renhållningstaxan lämnas oförändrad

-

Att slamtömningstaxan höjs med 3 %.

-

Att höjningen gäller från och med 2021-01-01

Ledamöterna Kristina Olofsson (v) samt Sarah Karlsson (c) reserverar sig till
förmån för eget lagt förslag
--Ledamöterna Sarah Karlsson(C) och Kristina Olofsson (v) yrkar på avslag till
höjning av VA-taxan med hänsyn till allmänna utskottet 20201005 § 72 beslut.
Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens ordförande yrkar på att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tekniska kontoret nya förslag
Efter avslutas överläggning finner kommunstyrelsens ordförand att det finns två
förslag:
1) Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens ordförandes yrkande om bifall
till tekniska avdelningens förslag

Justerares signatur
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2) Ledamöterna Sarah Karlssons(c) och Kristina Olofssons (v) yrkande
på avslag till höjning av VA-taxan.
Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på förslagen och finner att
allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet tekniska
avdelningens förslag

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-09-28 se Dnr 705-2020
2. Allmänna utskottets protokoll 2020-10-05 § 71

Justerares signatur
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Ks § 127
Redovisning av motioner under beredning

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Godkänna redovisning av motioner under beredning

Bakgrund
Allmänna utskottets förslag
-

Godkänna redovisning av motioner under beredning

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 2020-03-16 § 20
19. Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-06 § 21
20.Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-22 § 16
21. Allmänna utskottets protokoll 2020-10-19 § 73

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

2020-11-16

Ks § 128

Dnr 431-2015

Motion - Angående byggande av industrihus samt byggnation av nya
bostäder
Kommunstyrelsen beslutar
-

Återremittera ärendet till tekniska kontoret för ytterligare utredning

Bakgrund
Föreligger en motion från Niclas Hökfors att kommunen skulle bygga ett industrihus
samt nya bostäder.
Tekniska avdelningen ser i dagsläget inget behov av att kommunen skulle färdigställa
ett industrihus. Det har inte funnits någon efterfrågan på industrilokaler de senaste
åren. Vidare skulle det vara svårt att planera och bygga ett industrihus som en
presumtiv verksamhet skulle kunna hyra/köpa, eftersom kraven från olika branscher
skiljer sig väldigt mycket avseende behoven av lokalstorlek, takhöjd, antal portar etc.
Avseende byggande av nya bostäder förslår vi att ärendet hänskjuts till Stiftelsen
Överkalixbostäder att när behov föreligger fatta beslut i ärendet.
Tekniska avdelningen föreslår därför kommunfullmäktige att avslå motionen.

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

Justerares signatur
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2020-11-16

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27 § 88
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-19 § 53
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09 § 35
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23 § 22
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-22 § 132
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12 § 129
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26 § 76
Allmänna utskottets protokoll 2019-03-18 § 44
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 51
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29 § 34
Allmänna utskottet protokoll 2019-10 21 § 87
Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11 § 141
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25 § 101
Allmänna utskottets protokoll 2020-03-16 § 20
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-06 § 21
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-22 § 16
Tekniska kontoret, 2020-10-28, se Dnr 431-2015
Allmänna utskottets protokoll 2020-10-19 § 73

Protokollsutdrag till:
-Rune Blomster, Tekniska kontoret

Justerares signatur
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-16

Ks § 129

Dnr 756-2019

Skattesats 2021

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Skattesatsen för år 2021 är 22:80 kr

Bakgrund
Skattesatsen för år 2020 är 22:80 kr

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
-

Skattesatsen för år 2021 är 22:80 kr

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-09-28 se Dnr 705-2020
2. Allmänna utskottets protokoll 2020-10-19 § 74

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

2020-11-16

Ks § 130

Dnr 737-2020

Försäljning av fastigheten Jock 6:6
Kommunstyrelsen beslutar
- Försälja fastigheten Jock 6:6 till Jockfalls Intresseförening för 1 (en) krona.
- Kostnad för lagfart bekostas av köparen
Bakgrund
Överkalix kommun äger fastigheten Jock 6:6. Fastigheten är bebyggd med en
före detta skolbyggnad, vilken såldes till Jockfalls Intresseförening för ett
tjugotal år sedan. Byggnaden står därefter på ”ofri grund” eftersom försäljning
av fastigheten då inte var möjlig då detaljplanen för fastigheten angav
markanvändningen ”A”, allmänt ändamål, som endast fick ägas av stat och
kommun. Detaljplanen för fastigheten är nu upphävd, vilket möjliggör
försäljning. Kommunen har under 2019 sålt andra delen av fastigheten, bebyggd
med den nyare skolbyggnaden, till Jockfall Turism & Konferens AB.
Fastighetsregleringen efter denna försäljning är nu klar vilket möjliggör
försäljning av fastigheten Jock 6:6.Tekniska kontoret föreslår därför att
kommunen försäljer fastigheten Jock 6:6 till Jockfalls Intresseförening för 1 (en)
krona.
Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen besluta att
- Försälja fastigheten Jock 6:6 till Jockfalls Intresseförening för 1 (en) krona.
Allmänna utskottets förslag
- Försälja fastigheten Jock 6:6 till Jockfalls Intresseförening för 1 (en) krona.
- Kostnad för lagfart bekostas av köparen
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-10-09, se Dnr 737-2020
2. Allmänna utskottets protokoll 2020-10-19 § 77
Protokollsutdrag till:
- Per Larsson, fastighetschef

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

2020-11-16

Ks § 131

Dnr 2020

Samarbete renhållning med Övertorneå Kommun
Kommunstyrelsen beslutar
-

Att inleda samarbete med Övertorneå kommun inom renhållning för
perioden 2021-01-01—2022-06-30. Försöket utvärdera senast 2022-02-28.

-

Att kvartalsvis under försöket löpande utvärdera och återkoppla till
kommunstyrelsen då konsekvensanalys och fullständig utredning saknas i
ärendet

Bakgrund
Övertorneå kommun har framfört önskemål om samarbete på försök med gemensam
hämtning av hushållsavfall (från kärl). Avsikten är att under perioden 2021-01-01—
2022-06-30 utför avfallhämtningen med Överkalix renhållningsfordon. Se bifogat
beslut från Övertorneå kommun.

Då våra respektive kommuner är så pass små ur befolkningssynpunkt bör det kunna
ordnas gemensam hämtning. Tekniska kontoret bedömning är att det finns medel att
bespara framförallt allt i investeringar men även gemensamma avtal när det gäller
fjärrtransporter och slutomhändertagande av avfall samt planering av avfallshantering.

I provperioden avse användas Överkalix kommun enligt förslag till avtal. Den årliga
besparingen för Överkalix kommun blir ca: 500 tkr/år.

Förslag till beslut
Tekniska kontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
Att inleda samarbete med Övertorneå kommun inom renhållning för perioden 2021-1101—2021-06-30. Försöket utvärdera senast 2022-02-28.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-11-10, se Dnr 2020
Protokollsutdrag till:
-Övertorneå kommun
-Rune Blomster, teknisk chef

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

2020-11-16

Ks § 132

21

Dnr 821-2020

Löneadministration
Kommunstyrelsen beslutar
-

Uppdrag till kommundirektören att arbeta vidare med alternativ 1 i
utredningen avseende Löneadminstration

-

Återkommer med förslag till beslut i allmänna utskottet i mars 2021

Bakgrund
Föreligger utredning av löneadministration.
Nuläge åa handläggare/admin
3,5
Alt 1
Haparanda-Övertorneå
Alt 2
Älvsby Lönecenter
Alt 3
Överkalix

Antal ÅA
Minskning ÅA (st)
Personalkostnad personal-/lönekontor (kr)
Del i samordnare
Kostnad grundutbud
Kostnad arbetstid* i vksh Ökx chef
Kostnad arbetstid** I vksh Ökx admin och chefer
Summa kostnad (kr)
Kostnad tilläggsutbud
IT-stöd

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3
1,75
0,75
3,0
-1,75
-2,75
-0,5
875 000
375 000
1 500 000
90 000
700 000
67 000
67 000
315 000
1 032 000
1 457 000
1 500 000
x
x
x

Information angående utredning har genomförts till anställda på personalkontoret vid
Överkalix kommun.
En enig kommunstyrelse beslutar att välja att arbeta vidare med alternativ 1 i
utredning.
Beslutsunderlag
1 .Skrivelse/utredning löneadministration, 2020-11-10, se Dnr 821-2020
Protokollsutdrag till:
-Anna-Greta Brodin, kommundirektör

Justerares signatur

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-16

Ks § 133

Dnr 368-2020

Uppsägning av avtal med Överkalix folkradio avseende
radioutsändning av kommunfullmäktiges sammanträden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

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

-

Uppdra till Anna Widen kommunikatör att utreda former för framtida
sändningar av kommunfullmäktigesammanträden

Kommunstyrelsen beslutar
-

Delge förslag till beslut till Överkalix folkradio efter justering av protokoll

Bakgrund
Kommunfullmäktige 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. ”
Förslag till beslut
-

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

-

Uppdra till Anna Widen kommunikatör att utreda former för framtida
sändningar av kommunfullmäktigesammanträden

Allmänna utskottets förslag
-

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

-

Uppdra till Anna Widen kommunikatör att utreda former för framtida
sändningar av kommunfullmäktigesammanträden
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-10-15, se Dnr 368-2020
2. Allmänna utskottets protokoll 2020-10-19 § 78
Protokollsutdrag till: Överkalix folkradio

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

2020-11-16

Ks § 134
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Dnr 55-2020

Budgetprognos 2020 kv 3
Kommunstyrelsen beslutar
-

Godkänna redovisning av Budget 2020 kvartal 3 i enlighet med Agneta
Suikki ekonomichefs redovisning

-

Uppmana till verksamheterna att upprätthålla en budget i balans med
sträng återhållsamhet

Bakgrund
Redovisning för kvartal 3 Budget 2020:
Nämnd/Utskott

Utfall

Utfall

Kvartal 3

Kvartal 3

Årsbudget

helårsprognos

2020
170,5
35,1
23,1
12,0
45,8
89,6
1,4
5,1
6,6
-1,5
175,5

2020
232,4
49,9
34,7
15,2
67,8
114,7
1,6
9,8
8,8
1,0
243,8

2020
-6,0
0,2
2,1
-1,9
-1,3
-5,0
-0,5
2,5

2019
Kommunstyrelsen
169,7
- Allmänna utskottet
33,1
varav kommunledning 27,3
varav tekniska avdelningen 5,8
- Barn- och utbildning 48,3
- Social omsorg
88,3
Bygg- och miljönämnd 1,1
Kostnader finansiering 12,5
-pensioner
6,8
-övrigt finansiering
5,7
Verksamhetens nettokostnad 189,1

Budget

238,4
49,7
32,6
17,1
69,1
119,7
2,1
7,3
8,8
-1,5
247,8

Beslutsunderlag
1. Kvartalsrapport 3 budget 2021, 2020-10-29, se Dnr 55-2020

Protokollsutdrag till.
-samtliga verksamheter

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

2020-11-16

Ks § 135

Dnr 756-209, 252-2020

Information angående Budget 2021
Kommunstyrelsen beslutar
-

Godkänna informationen

Bakgrund
Agneta Suikki, ekonomichef informera om följande angående Budget 2021:
•

•

Sociala omsorgsverksamhetens budget är ökad med 2,1 mkr i och med
förstärkning av statsbidrag främst p.g.a Corona i och med det beslut som
togs som tillägg till budgeten i september/oktober.
Utöver det tillkommer en pott på totalt 4 miljarder avsatt särskilt för
äldreomsorgen. Beräkningar visar på att Överkalix kommun får ca 2,2 mkr
av dessa. Det är ännu oklart hur dessa kommer fördelas till kommunerna.
Troligtvis blir ett statsbidrag via Socialstyrelsen som
äldreomsorgsverksamheten får. Dessa ingår inte i ramen till Sociala
omsorgsutskottet.

Beslutsunderlag
1 Budget 2021 Plan 2022–2024 Ramar till verksamheterna – total
investeringsram, 2020-11-16, Se Dnr 756-2019, 252-2020

Protokollsutdrag till:
-Delges kommunfullmäktige

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

2020-11-16

Ks § 136

Dnr 822-2020

Plan för framtagande av krigsorganisation och krigsplaceringar vid
Överkalix kommun
Kommunstyrelsen beslutar
-

Att anta Plan för framtagande av krigsorganisation och krigsplaceringar vid
Överkalix kommun

Bakgrund
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 3 kap. 1 § ska kommunen
vidta beredskapsförberedelser. Med detta menas att kommunen ska vidta de
förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. Kommuner
ska vidare enligt, Förordning (2006:637) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 4
§, ha de planer som behövs för att kunna upprätthålla sin verksamhet under
höjd beredskap. Planerna ska innehålla uppgifter om den verksamhet som ska
bedrivas under höjd beredskap med information om bl.a. krigsorganisation och
vilken personal som ska tjänstgöra i organisationen.
MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, har tagit fram en
vägledning för kommunernas arbete med krigsorganisation, vilken härmed
föreslagen plan grundar sig på.
Förslag till beslut
Säkerhetssamordnaren/Säkerhetsskyddschef föreslår att allmänna utskottet
föreslår kommunstyrelsen besluta att anta Plan för framtagande av
krigsorganisation och krigsplaceringar vid Överkalix kommun.
Beslutsunderlag
1. Plan för framtagande av krigsorganisation och krigsplaceringar vid
Överkalix kommun, 2020-11-16, se Dnr 822-2020

Protokollsutdrag till:
-Angelica Nilsson, säkerhetssamordnare

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

2020-11-16

Ks § 137

Dnr 820-2020

Riktlinjer för säkerhetsskydd vid Överkalix kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Att anta Riktlinjer för Säkerhetsskydd i Överkalix kommun.

Bakgrund
Den 1 april 2019 trädde den nya lagen om säkerhetsskydd i kraft.
Säkerhetsskyddslagen gäller för den som till någon del bedriver verksamhet
som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Den nya lagen har förtydligat kraven
på skydd och vilka verksamheter som omfattas av lagen.
Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter
som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, terroristbrott och vissa
andra hot. Säkerhetsskydd regleras bland annat i Säkerhetsskyddslag (2018:585)
och Säkerhetsskyddsförordning (2018:658).
Nu föreslagna Riktlinjer för Säkerhetsskydd i Överkalix kommun har tagits fram
utifrån ovan nämnda lagstöd samt Säkerhetspolisens vägledningar.
Förslag till beslut
Säkerhetssamordnaren/Säkerhetsskyddschef föreslår att allmänna utskottet
föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
Riktlinjer för Säkerhetsskydd i Överkalix kommun.
Beslutsunderlag
1. Riktlinjer för säkerhetsskydd vid Överkalix kommun,2020-11-16, se Dnr 8202020

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

2020-11-16

Ks § 138

Dnr 711-2020

Riktlinjer basal hygien inom kommunernas vård och omsorg i
Norrbottens län 2018-2020
Kommunstyrelsen beslutar
- Att anta Riktlinjer basal hygien inom kommunernas vård och omsorg i
Norrbottens län 2018-2020

Bakgrund
Norrbottens kommuner Protokoll socialberedningen 2018-02-07 § 5
-Att rekommendera länets kommuner att anta Riktlinjer basal hygien inom
kommunernas vård och omsorg i Norrbottens län 2018-2020
Sociala omsorgsutskottets förslag
- Att anta Riktlinjer basal hygien inom kommunernas vård och omsorg i
Norrbottens län 2018-2020
Beslutsunderlag
1. Riktlinjer basal hygien inom kommunernas vård och omsorg i Norrbottens
län 2018-2020, 2020-09-30, se Dnr 711-2020
2. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2020-10-08 § 93
Protokollsutdrag till:
-Norrbottens kommuner

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

2020-11-16

Ks § 139

Dnr 195-2020

Utvecklingsprogram hemtjänst
Kommunstyrelsen beslutar
-

Godkänna utvecklingsprogram hemtjänst
Bakgrund
Sociala omsorgsutskottet 2020-03 19 § 19 beslutade

-

Uppdra till Jenny Liljebäck socialchef samt Agnes Engström hemtjänstchef att
ta fram utvecklingsprogram för hemtjänsten
Utvecklingsplan för åren 2021–2023 hemtjänsten:
Sociala omsorgsutskottet har gett till uppdrag att enhetschef för hemtjänsten
samt socialchef ska upprätta utvecklingsplan för hemtjänsten.
Mål:
- Möjliggöra kvarboende i ordinärt boende.
- Öka trygghet och socialsamvaro för våra medborgare
- Upprätta en god arbetsmiljö för medarbetare
Sociala omsorgsutskottets förslag
-

Godkänna utvecklingsprogram hemtjänst

Beslutsunderlag
1. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2020-03-19 § 19
2. Utvecklingsplan hemtjänst, 2020-10-08, se Dnr 195-2020
3. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2020-10-08 § 95

Protokollsutdrag till:
-Jenny Liljebäck, socialchef
-Agnes Engström, enhetschef

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

2020-11-16

Ks § 140

Dnr 191-2020

Ej verkställda beslut kvartal 3 år 2020
Kommunstyrelsen beslutar
-

Med godkännande överlämna redovisad statistikrapport till
kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande beslut 2020070120200930

-

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 2020070120200930

-

Delge beslut till kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
1.Ej verkställda beslut kvartal 3 år 2020, 2020-10-08, se Dnr 191-2020
2. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2020-10-08 § 96

Protokollsutdrag till:
-Kommunfullmäktige

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

2020-11-16

Ks § 141

Dnr 548-2020

Redovisning av inkomna avvikelser gällande läkemedelshantering
Kommunstyrelsen beslutar

-

Godkänna redovisning av läkemedelsavvikelse

-

Begära in återkoppling av handlingsplan avseende hantering av
läkemedelshantering

-

Återkoppling av handlingsplan avseende hantering av läkemedelshantering
skall skriftligen återrapporteras till sociala omsorgsutskottets sammanträde i
december 2020

-

Delge återkoppling till kommunstyrelsen i februari 2021

Bakgrund
Enligt sociala omsorgsutskottets plan för egenkontroll ska läkemedelsavvikelser
redovisas 2 gånger årligen till utskottet och kommunstyrelsen. Samt i den årliga
Patientsäkerhetsberättelsen.
Sociala omsorgsutskottets förslag
-

Godkänna redovisning av läkemedelsavvikelse

-

Begära in återkoppling av handlingsplan avseende hantering av
läkemedelshantering

-

Återkoppling av handlingsplan avseende hantering av läkemedelshantering
skall skriftligen återrapporteras till sociala omsorgsutskottets sammanträde i
december 2020
Beslutsunderlag
1. Skrivelse/redovisning läkemedelshantering, 2020-10-08, se Dnr 548-2020
2. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2020-10-08 § 97
Protokollsutdrag till:
-Jenny Liljebäck, socialchef
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Ks § 142

Dnr: 27-2020

Kvalitetsarbete
Kommunstyrelsen beslutar
-

Godkänna redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för respektive
enheter, sammanfattning av kvalitetsredovisningarna och sammanfattning
av beslutade förbättringsåtgärder och kompensatoriska insatser

Bakgrund
Enligt skollagen skall varje huvudman systematiskt och kontinuerligt planera,
följa upp och utveckla utbildningen. Det systematiska kvalitetsarbetet sker på
två nivåer:
Till utskottets sammanträde har rektorer sammanställt en redovisning av det
systematiska kvalitetsarbetet för respektive enheter. Bilaga 4-6.
Vidare har skolchef sammanfattat kvalitetsredovisningarna av beslutade
förbättringsåtgärder och kompensatoriska insatser. Bilaga 7.
Barn- och utbildningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta:
Godkänna redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för respektive
enheter, sammanfattning av kvalitetsredovisningarna och sammanfattning av
beslutade förbättringsåtgärder och kompensatoriska insatser.
Barn- och utbildningsutskottet beslutar:
Uppdra till skolledningen att upprätta en kommunikationsplan för år 2021.
Beslutsunderlag
1.Barn -och utbildningsutskottets protokoll 2020-11-16 § 41

Protokollsutdrag till:
-Maria Hjelm, skolchef
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Ks § 143

Dnr 743-2020

Maxtaxa för förskola och fritidshem
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Anta maxtaxa för förskola och fritidshem från och med 2021-01-01.

Bakgrund
Överkalix kommun tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem. Skolverket
indexreglerar inkomsttaket årligen efter Pensionsmyndighetens beräkning av
och Regeringens beslut om inkomstindex. Slutgiltigt beslut om inkomsttak
meddelas under december månad.
Rektor förskola föreslår Barn- och utbildningsutskottet föreslå
Kommunstyrelsen att besluta om taxa för förskola och fritidshem från och med
2021-01-01.
Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen
besluta:
Angående taxa för förskola och fritidshem från och med 2021-01-01.
Beslutsunderlag
1.Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2020-10-08 § 44
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Ks § 144

Dnr 801-2020

Revisorernas utfrågning inför ansvarsprövning av kommunstyrelsen år
2020
Revisorerna deltar med frågor inför den årliga ansvarsprövningen av
kommunstyrelsen, se Dnr 801-2020

Justerares signatur

33

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-11-16

Ks § 145

Dnr 804-2020

Julgåva till kommunens anställda
Kommunstyrelsen beslutar

-Att ge en julgåva i form av ett presentkort till kommunens alla anställda värde 300kr
styck(ca 400-425 personer) Med en kostnad på ca 120 tkr-127 tkr.
- Att gåvan ges iform av ett presentkort som riktar sig till den lokala handeln och i
samarbete med föreningen Överkalix handel
-Att uppdra till kommundirektören att hantera frågan
Bakgrund

Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsen beslutar att ge en julgåva i form av ett presentkort till
kommunens alla anställda värde 300kr styck
Bakgrund
På grund av det rådande corona läget där antalet insjuknande i länet ökar i en
rasande takt. Har jag med sorg i hjärtat tvingats besluta om att ställa in det
gemensamma julbordet riktat till alla anställda i kommunen.
Samtidigt vet vi att den lokala handeln prövas hårt av corona pandemin inte
minst på grund av att vi inte kunde arrangera en marknad i kommunen. För att
uppmärksamma handeln i kommunen startade Näringslivskontoret upp en
kampanj som heter ”Vi står upp för Överkalix” med syfte att allt fler ska handla
lokalt. Kommunen och dess krisledningsnämnd har även under våren/
sommaren tagit beslut om olika stöd för medborgare men även insatser för att
stärka ortens restauranger.
Förslag till beslut:
Mot bakgrund av ovanstående och för att uppmärksamma kommunens
medarbetares goda arbete i och under denna pandemi samt för att agera utifrån
intentionerna i ”Vi står upp för Överkalix” föreslås kommunstyrelsen att besluta
om:
•

att ge en julgåva i form av ett presentkort till kommunens alla anställda värde 300kr
styck(ca 400-425 personer) Med en kostnad på ca 120 tkr-127 tkr.
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•
•

att gåvan ges iform av ett presentkort som riktar sig till den lokala handeln och i
samarbete med föreningen Överkalix handel
att kommundirektören får i uppdrag att hantera frågan

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-11-10, se Dnr 804-2020
Protokollsutdrag till:
-Samtliga verksamheter
-Anna-Greta Brodin, kommundirektör
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Ks § 146

Dnr 488-2020

Förlänga utökad varuhemsändning
Kommunstyrelsen beslutar
-

Att förlänga beslut §8 taget 2020-04-06 om utökad varuhemsändning tills

vidare.
Ärende

Krisledningsnämndens beslut att utöka hemsändningen av dagligvaror till
samtliga hushåll utanför centralorten gällede 6 april - 31 maj 2020 med
anledning av rekommendationer från nationella myndigheter gällande att
riskgrupper ska fortsätta social distansering på grund av covid-19.
Beslutet förlängdes att gälla till och med 30 augusti 2020.
Beslutet förlängdes ytterligare att gälla till och med 31december 2020, med
möjlighet till ytterligare förlängning med samma villkor som tidigare enligt
beslut i Ks § 107.
På grund av fortsatta rekommendationer från nationella myndigheter gällande
att riskgrupper ska fortsätta social distansering finns det behov av fortsatt
utökad varuhemsändning.
Förslag till beslut
Att förlänga beslut §8 taget 2020-04-06 om utökad varuhemsändning tills vidare.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-11-16, se Dnr 2020
Protokollsutdrag till
- Bo Häggroth, näringslivskontoret
-Anna Widen, kommunikatör
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Ks § 147

Dnr 815-2020

Kommunfullmäktiges sammanträden på distans samt revidering av
arbetsordning för kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

•

•

•

•

•

•

-

Att genomföra kommunfullmäktige digitalt via Teams vid kommande
kommunfullmäktige sammanträde

-

Att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige för att kunna
genomföra kommunfullmäktiges möten på distans vid extra ordinära
händelser

-

Förklara paragrafen omedelbart justerad

Bakgrund
Detta gäller för fullmäktige- och nämndsammanträden med anledning av risk
för smittspridning (Sveriges kommuner och regioner)SKR får många frågor om
förutsättningarna för deltagande på distans i sammanträden med fullmäktige
eller nämnder och om mötesoffentligheten vid fullmäktigesammanträden m.m.
Det är möjligt för ledamöter att delta i sammanträden med fullmäktige, styrelse
nämnder och styrelser på distans, under förutsättning att fullmäktige fattat
beslut om detta.
Distansdeltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika
villkor.
Deltagande på distans bör ses som ett komplement till fysiskt deltagande i
fysiska möten, oavsett vilket organ det gäller. I nuvarande situation kan det
däremot anses motiverat att använda möjligheten mer än i ett normalläge.
Sammanträden med fullmäktige, styrelse och nämnder ska alltid äga rum på en
fysisk plats och enskilda ledamöter kan, istället för att närvara i lokalen, begära
att få delta på distans.
Om fullmäktige väl har fattat beslut om möjligheten att delta på distans, är det
som regel ordföranden som har att avgöra om närvaro får ske på distans vid
visst sammanträde.
Det är inte rättsligt prövat om alla deltagare i ett nämnd- eller
styrelsesammanträde kan delta på distans samtidigt. Den som leder
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•
•

•

•
•

sammanträdet måste däremot alltid finnas på plats i lokalen där det fysiska
mötet äger rum.
Det finns inte möjlighet att hindra åhörare från att närvara vid
fullmäktigesammanträden med hänvisning till risk för smittsprittning.
Ordföranden ansvarar för att ordningen vid fullmäktiges sammanträden
upprätthålls. I det ansvaret ligger att tillämpliga föreskrifter följs, exempelvis
Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Om någon inte följer de anvisningar som
ordföranden kan komma att utfärda med anledning av en sådan föreskrift, och
inte rättar sig efter tillsägelse, bör den störande personen kunna utvisas ur
sammanträdeslokalen. Detsamma bör anses gälla den som uppvisar symptom
på sjukdomen covid-19.
Det är inget som hindrar att kommuner, regioner och kommunalförbund
anordnar t.ex. webbsändningar från sammanträden och uppmuntrar
allmänheten att följa sammanträden på distans snarare än genom fysiskt
deltagande med hänsyn till intresset av att förebygga smittspridning.
En nämnd eller fullmäktigeberedning som har beslutat att dess sammanträden
ska vara offentliga kan när som helst besluta att de inte längre ska vara det.
Det av regeringen meddelade förbudet mot allmänna sammankomster med mer
än 50 deltagare påverkar inte möjligheterna eller förutsättningarna för att hålla
kommunala sammanträden.
Enligt SKR:s rekommendationer enligt ovan och med anledning av rådande
Corona pandemi föreslås följande:
Förslag till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta
om:
-

Att sända ut kommunfullmäktiges möten på distans vid extra ordinära
händelser
Förklara paragrafen omedelbart justerad

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2020-11-16, se Dnr 815-2020
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