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Plats och tid

Måndagen den 8 februari 2021, kl.9.00-12.00-13.00-15.30, 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 Ekholm, teknisk chef, § 1, 6-7,Jenny Liljebäck
socialchef §, 12-15, Emma Falkälv, enhetschef § ,14 Sofia Bengtsson MAS §
15, Maria Hjelm skolchef § 1,10-11
Sarah Karlsson (c)
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Anna-Lena Eriksson
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Anne Jakobsson (s)
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Ks § 1
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-2020-12-10 §§ 107-119
Su 2021-01-21 §§ 1-3
Su 2021-01-21 §§4-14
Bu-2020-12-08 §§ 39-49
Bu 2021-01-20 §§ 1-7
Au 2020-12-07 §§ 66-71
Au 2020-12-07 §§ 72-78
Au 2021-01-08 §§ 1-2
Au 2021-01-01 §§ 3-12
----------------Delgivningar, delegationsbeslut sociala omsorgsutskottet:
Su 2020-12-10 § 119
Su 2021-01-21 § 14
------------------

Pärm redovisat från personalkontoret för delegationer fr.o.m.
2020-11-16 t.o.m. 2021-02-08
------------------

Protokoll från Krisledningsnämnden:
20210120
20210127
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Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens ordförande informerar om:
-Ny landshövding avtackning av gamla landshövdingen
-Information Nära vård modellområde med utbildning till politiker.
- Region Norrbotten angående situation för folktandvården
----Anna-Greta Brodin, kommundirektör informerar om:
-Coronaläget
-SKR ramavtal tjänstebilar
-Budgetarbete digitalt 15 februari hela dagen
---Agneta Suikki, ekonomichef information om budgetläge 2021
---Leif Nilsson (s) kommunstyrelsens ordförande arbete med att få hit
statliga jobb inom bl.a kriminalvården
---Ledamot Niclas Hökfors (s) informeras om arbetet inom Leader polaris
---Rune Ekholm, teknisk chef medverkar och presentar sig, arbetet med
upphandlingar, framtagande av VA-plan, fastighetsplan samt om
redundans vattenleverans
----Maria Hjelm skolchef, informerar om Covid-19 läget inom barn och
utbildningsområdets verksamhetsområde
-----
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Ks § 2

Dnr 72-2019

Framtidens äldreomsorg
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Att besluta om ett sammanhållet särskilt boende för äldre samt uppdra till
teknisk chef, socialchef och kommundirektör ytterligare utredningsuppdrag.

-

Avskriva alternativ 1 i utredningen

-

Gå vidare med att
· Samordna och renovera ett särskilt boende på Tallviksgården ca
64-67 boendeplatser
· Nybyggnation central i samhället intill Brännagården ca 64
boendeplatser

-

Uppdra till Jenny Liljebäck socialchef att utreda antalet boendeplatser

-

Även utreda möjligheten till kooperativt särskilt boende

-

Uppdra till teknisk chef, socialchef och kommundirektör att genomföra
utredningsuppdrag enligt förslag till beslut

Bakgrund
Förslag till beslut
Att SU/AU föreslår KS att besluta om ett sammanhållet särskilt boende för äldre. Att
SU/ AU föreslår KS att ge teknisk chef, socialchef och kommundirektör ytterligare
utredningsuppdrag.
Bakgrund
Socialchef Jenny Liljebäck, teknisk chef Rune Blomster och undertecknad har fått i
uppdrag av Kommunstyrelsen att utreda och ta fram underlag för ett politiskt beslut
avseende ”Framtidens äldreomsorg” KS Dnr; 72-2019. Uppdraget omfattar behov och
utveckling av trygghetsboenden, revidering av riktlinjer för biståndsbedömning,
utveckling av hemtjänst /hemsjukvård samt renovering alternativt nybyggnation av
särskilt boende. Uppdragets inriktning är att hitta en ny struktur för en långsiktig,
hållbar och aktuell äldreomsorg samt anpassa antalet särskilt boendeplatser till de
behov som föreligger idag och i framtiden.
Lägesrapport:
Trygghetsboende

Justerares signatur
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Blockhyresavtalet med Statens bostadomvandling har avslutats. Stiftelsen Överkalix
bostäder har förvärvat fastigheten och har i samverkan med kommunen omvandlat
Satelitboendet 55+ till ett trygghetsboende med 17 lägenheter med fastställda kriterier.
Omvandling av Västgården från särskilt boende till ett trygghetsboende pågår. Ett
våningsplan är friställt och en uppfräschning av lägenheterna pågår och beräknas klart
inom kort. Dialog förs nu med Stiftelsen Överkalix bostäder om ett övertagande av
drift och förvaltning. Ett annat alternativ som bör utredas är om trygghetsboendet ska
kvarstå i kommunens regi och utgöra biståndsbedömt boende. En enkätundersökning
om framtidens äldreomsorg med fokus på boende, trygghet, social samvaro och
aktiviteter är genomförd och presenterad för sociala utskottet samt i fullmäktige under
hösten 2020.
Riktlinjer för biståndsbedömning
En revidering av riktlinjer för biståndsbedömning är genomförd och politiskt
beslutade.
Utveckling av hemtjänst
Utöver att en viss utökning av bemanning för hemtjänsten har skett över tid har
enhetschef Agnes Engström i samverkan med socialchef fått ett uppdrag av
kommunstyrelsen (Dnr 195-2020 KS§139) att ta fram en utvecklingsplan för
hemtjänsten. Uppdragets syfte är att möjliggöra kvarboende i ordinärt boende, öka
trygghet och socialsamvaro för äldre samt upprätta en god arbetsmiljö för
medarbetare. I dessa områden ingår även att se över bemanning, kompetens, lokaler
och nyttjande av välfärdsteknik.
Renovering/nyproduktion av ett anpassat särskilt boende
Utredningen fick i uppdrag att titta på tre alternativ.
· Fortsatt bedriva särskilt boende på två platser, Tallviksgården och Brännagården med
ca 60 boendeplatser
· Samordna och renovera ett särskilt boende på Tallviksgården ca 64-67 boendeplatser
· Nybyggnation central i samhället intill Brännagården ca 64 boendeplatser
Utredningen har med hjälp av Norconsult (fd. Monarken) tagit fram en kostnadsanalys
avseende ombyggnation/nybyggnation för de tre alternativen.
Den viktigaste frågan för framtidens äldreomsorg är att säkerställa en långsiktig och
hållbar kompetensförsörjning. Därav har en oberoende utredning avseende
bemanningsplanering genomförts av Jotib. En summering av hela utredningen finns
beskriven i rapport till SU Dnr; 20201008§94
Revision
På uppdrag av kommunens revisorer har PWC genomfört en granskning av
kommunstyrelsens arbete med planering för framtidens äldreomsorg. Bedömningen är
att i allt väsentligt bedrivs arbetet på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna
kontrollen i sammanhanget i allt väsentligt är tillräcklig.
Men att de rekommenderar kommunstyrelsen att:
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• Tillse att det initierade planeringsarbetet slutförs i syfte att en strategi inom området
kan fastställas. Detta för att Överkalix kommun ska ges förutsättningar att nå en
långsiktigt ändamålsenlig äldreomsorg.
• Tillse att det finns en tydlig styrning avseende tidplan för återrapportering i
planerings- och beredningsprocesserna
Hänvisar till Revisionsrapport PWC Framtidens äldreomsorg nov 2020
Förslag till beslut
Med utgångspunkt från Jotibs utredning samt kontakt med ett flertal mindre
kommuner är ett sammanhållet särskilt boende att föredra. Samordningsvinster samt
skicket på Brännagården är så avgörande både avseende lokalkostnader och
bemannings synpunkt. Mot den bakgrunden föreslår Tjänstemannautredningen till
SU/ AU att föreslå Kommunstyrelsen:
· att besluta om ett sammanhållet särskilt boende för äldre
Utifrån ovanstående bakgrundsbeskrivning och för att gå vidare i denna process förslås
SU/ AU att föreslå Kommunstyrelsen besluta om att:
· Ge tillträdande tekniska chef Rune Ekholm ett uppdrag att gå vidare med de två
återstående alternativen för ett sammanhållet särskilt boende med en djupare analys
avseende långsiktig lokalkostnad innehållande drift/förvaltningskostnader samt
kapitalkostnader
· Ge Kommundirektören i samverkan med socialchefen i uppdrag att sammanställa en
strategiskt plan inklusive tidsplan enligt revisionens rekommendationer
· Ge kommundirektören i samverkan med socialchefen att utreda de olika alternativens
påverkan på samverkan med lokala hälso-och sjukvården samt utvecklingen av en Nära
vård och omsorg med beaktande av den nya Primärvårdsreformen som träder i kraft i
juli-2021.Denna lag omfattar även kommunal hälso-och sjukvård.
· Ge kommundirektören uppdrag att kontakta region Norrbotten för att sondera
möjligheten för eventuellt köp av fastigheten Tallvik
· Ge socialchefen i uppdrag att utreda om trygghetsboendet på Västgården bör kvarstå i
kommunens regi och utgöra ett biståndsbedömt trygghetsboende.
· Sätta datum för när dessa utredningar ska redovisas till Kommunstyrelsen”
-----Utdrag ur minnesanteckningar samt ”beredningens förslag” 20210118 beslut till
kommunstyrelsen avseende framtidens äldreomsorg:
Efter avsluta genomgång ställer Anna-Greta Brodin kommundirektör frågan om varför
inte Stiftelsen Överkalixbostäder vill ta över drift av Västgården. Då det finns
medborgare som efterfrågar trygghetsboende. Svaret är från Niclas Hökfors (s)
ordförande i stiftelsen Överkalixbostäder är att det är ”För stor ekonomisk risk att ta
över fastighten med dagens intäkter. Att fastigheten får stå tom och standarden idag
där är för låg på Västgården med orenoverade icke inglasade balkonger, garage mm”
för att folk vill hyra där.
Jenny Liljebäck socialchef säger att Västgården kan fungera som ett biståndsbedömt
trygghetsboende, med boende som har behov av maximal hemtjänst. Att det vore bra
att ha ett sådant om det är fullt på SÄBO. Då är inte standard lika avgörande för
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boende. Det finns också möjlighet att söka statliga bidrag till byggnation av sådana
boendeformer.
Leif Nilsson (s) vill att man även utreder förutsättning för ett kooperativt särskilt
boende. Under mötet svarar Jenny Liljebäck socialchef samt Anna-Greta Brodin
kommundirektör att de bedömer att det är mycket tveksamt utifrån LOU samt att

kommunen inte har tagit beslut om LOV.
Jenny Liljebäck socialchef att ny utredning angående SÄBO platser idag pekar mot 65.4
platser
Sarah Karlsson (c) samt Kristina Olofsson (v) Överkalix framtid föredrar alternativ två i
utredningen:
”Samordna och renovera ett särskilt boende på Tallviksgården ca 64-67 boendeplatser”
där man även utreder det ekonomiska aspekterna.
-Vilket hyresavtal som kommunen har för att hyra detta från Region Norrbotten och ev
fortsatt hyra efter renovering
- Köp av fastighet där Region Norrbotten hyr det av kommunen
i övrigt bifaller de utredningen.
Leif Grape (m) vill att kommunen utreder möjligheten att köpa hotellet och bygga om
det till särskilt boende om det ej går vill han att kommunen går vidare med alternativ
två och tre i utredningen:
· Samordna och renovera ett särskilt boende på Tallviksgården ca 64-67 boendeplatser
· Nybyggnation central i samhället intill Brännagården ca 64 boendeplatser
Roland Andersson (sd) vill att kommunen enbart utreder möjligheten att köpa hotellet
och bygger om det till ett särskilt boende
Anne Jakobsson (s) vill att kommunen utreder och går vidare med alternativ två och
tre i utredningen:
· Samordna och renovera ett särskilt boende på Tallviksgården ca 64-67 boendeplatser
· Nybyggnation central i samhället intill Brännagården ca 64 boendeplatser
Beredningens förslag:
-

Avskriva alternativ 1 i utredningen

-

Gå vidare med att
· Samordna och renovera ett särskilt boende på Tallviksgården ca 64-67 boendeplatser
· Nybyggnation central i samhället intill Brännagården ca 64 boendeplatser
-Uppdra till Jenny Liljebäck socialchef att utreda antalet boendeplatser
-Ge tjänstemännen fortsatt utredningsuppdrag enligt förslag till beslut.
Utredning skall vara klart till kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2021 för beslut.
Delar av utredningen kan redovisas tidigare.
----------
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Ledamot Ethel Landström (sd) avslår beredningens förslag och yrkar på att Överkalix
kommun köper hotell Överkalix och bygger om det till särskilt boende
Ledamot Leif Nilsson (s) yrkar bifall till beredningens förslag samt att
kommunstyrelsen även utreder möjligheten för ett kooperativt särskilt boende.
Ledamot Leif Gratpe (s) yrkar bifall till beredningens förslag samt att han biträder Leif
Nilssons (s) yrkande att kommunstyrelsen även utreder möjligheten för ett kooperativt
särskilt boende.
Ledamöterna Sarah Karlsson (c), Per Erik Olofsson (c) samt Kristina Olofsson (v) yrkar
bifall enbart till beredningens förslag och tar helt avstånd till att kommunstyrelsen
även utreder möjligheten för ett kooperativt särskilt boende.
Efter avslutad överläggning finner kommunstyrelsen frågan att det finns tre olika
förslag till beslut.
Kommunstyrelsens ordförande ställer frågan till kommunstyrelsen om det beslutar
yrka bifall till ledamot Ethel Landströms (sd) förlsag och avslår beredningens förslag
och yrkar på att Överkalix kommun köper hotell Överkalix och bygger om det till
särskilt boende
Kommunstyrelsens ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar avslå ledamot
Ethel Landströms (sd) förslag i sin helhet och beslutar bifalla beredningens förslag i sin
helhet.
Därefter ställer ordförande kommunstyrelsen proposition på kommunstyrelsens vice
ordförande Leif Nilssons (s) tilläggsyrkande om att kommunstyrelsen beslutar att även
utreder möjligheten till ett kooperativt särskilt boende.
Ja- röstar det som röstar till förmån för på kommunstyrelsens vice ordförande Leif
Nilssons (s) tilläggsyrkande.
Nej röstar de som röstar det som röstar enbart på beredningens förslag
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster samt 4 nej röster
Kommunstyrelsens ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige besluta bifalla beredningens förslag samt att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta utreder möjligheten med ett kooperativt särskilt
boenden

Beslutsunderlag
1. Minnesanteckningar 202010118, 20210101, se Dnr 72-2019
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Ks § 3

Dnr 18-2021

Alkoholhandläggning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Flytta över hela alkoholhandläggningen till bygg- och miljönämnden fr.o.m.
2021-05-01

Bakgrund
Mot bakgrund till jävssituation avseende handläggning samt beslut om
alkoholtillstånd bör detta överflyttas till bygg- och miljönämnden.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
-

Flytta över hela alkoholhandläggningen till bygg- och miljönämnden fr.o.m.
2021-03-01

Allmänna utskottets förslag
-

Flytta över hela alkoholhandläggningen till bygg- och miljönämnden fr.o.m.
2021-03-01

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2021-01-04, se Dnr 18-2021
2. Allmänna utskottets protokoll 2021-01-08 § 4
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Ks § 4

Dnr 24-2021

Revidering av reglemente kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag
-

Revidera reglemente för kommunstyrelsen

Bakgrund
Föreligger förslag på revidering av kommunstyrelsens reglemente

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
-

Revidera reglemente för kommunstyrelsen

Allmänna utskottets förslag
-

Revidera reglemente för kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
1. Reglemente kommunstyrelsen, 2021-01-18, se Dnr 24-2021
2. Allmänna utskottets protokoll 2021-01-08 § 5
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Ks § 5

Dnr 815-2020

Revidering av arbetsordning kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige

Bakgrund
Föreligger förslag till revidering av arbetsordning av kommunfullmäktige. Detta
med anledning av att dokumentet innehåller en första sida samt
innehållsförteckning
Förslag till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta
om:
-

Att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige

Allmänna utskottets förslag
-

Att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
1. Arbetsordning kommunfullmäktige, 2021-01-18, se Dnr 2021
2. Allmänna utskottets protokoll 2021-01-08 § 7
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Ks § 6

Dnr 707-2020

Upphävande av Ks 20201116 § 125 beslut
Redundans vattenleverans Vännäs Gyljen mfl.
Kommunstyrelsen beslutar
-

Upphäva Ks 20201116 § 125 beslut i sin helhet

-

Uppdra till tekniska kontoret att ta in en oberoende utredare för utredning
av vattenleverans Vännäs Gyljen

Bakgrund
Kommunstyrelsen 20201116 § 125 beslutade
-

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

-

Att bygget av sammanbindande 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 Sarah Karlsson (c) , Kristina Olofsson (v) bifaller allmänna
utskottets förslag
Allmänna utskottets förslag
-

Upphäva Ks 20201116 § 125 beslut i sin helhet

-

Uppdra till tekniska kontoret att ta in en oberoende utredare för utredning
av vattenleverans Vännäs Gyljen

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-16 § 125
2. Allmänna utskottets protokoll 2021-01-08 § 9
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Ks § 7

Dnr 864-2020

Regler för firmateckning
Kommunstyrelsen beslutar
-

Anta Regler för firmateckning

Bakgrund
Föreligger från ekonomikontoret ”Regler för firmateckning”, se Dnr 864-2020
Allmänna utskottets förslag
-Anta Regler för firmateckning

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-12-07, se Dnr 864-2020
2. Allmänna utskottets protokoll 2020-12-07 § 89
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Ks § 8

Dnr 863-2020

Modell för kommunikation inför upphandlingar vid Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen beslutar
-

Godkänna ” Modell för kommunikation inför upphandlingar vid Tekniska
kontoret ”

-

Uppdra till teknisk chef samt upphandlare att regelbundet återkomma till
kommunstyrelsens sammanträde för redovisning av arbetet med
upphandlingar

Bakgrund
Förslag till beslut
Att Ksau föreslår KS att besluta om att ge ett uppdrag till nytillträdande teknisk
chef att ta fram en kommunikationsmodell inför upphandlingar
Bakgrund
Enligt förändringar i upphandlingslagstiftningen möjliggörs kommunikation
med entreprenörer och företag inför en upphandling. Viktigt är att inbjudan
görs offentligt och tillgängligt för alla.
Kommunen har nåtts av klagomål från olika lokala företag /entreprenörer
avseende kommunens upphandlingar framförallt när det gäller utformning och
krav. Något som vi även kan se i Svenskt Näringslivs kommunranking.
Å andra sidan har kommunen skyldigheter att följa upphandlingslagstiftning
och andra regelverk samt beakta kommunens ekonomi något som vi kan
behöva bli bättre på att kommunicera.
En modell för kommunikation inför upphandlingar kan förbättra kommunens
upphandlingsprocess och för alla parter.
Förslag till beslut
För att förbättra kommunikation och underlag till upphandling föreslås Ksau
att föreslå Kommunstyrelsen att besluta om att:
• ge nytillträdande chef för tekniska kontoret att i samverkan med
kommunens upphandlare ta fram en modell för kommunikation inför
upphandlingar. Tex snöröjning, maskinupphandling och liknande.
• ange datum för en återrapportering till Kommunstyrelsen
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Allmänna utskottet beslutar
-

Uppdra till nytillträdande chef för tekniska kontoret att i samverkan med
kommunens upphandlare ta fram en modell för kommunikation inför
upphandlingar t.ex snöröjning, maskinupphandling och liknande.

-

Uppdra till teknisk chef/upphandlare att ta fram ett upphandlingshjul för
alla planerade upphandlingar till kommunstyrelsens sammanträde 8
februari 2021

-

Skriftlig Återrapportering till kommunstyrelsen skall ske senast till
kommunstyrelsen 8 februari 2021
------Rune Ekholm teknisk chef medverkar och föredrar nedanstående:
”Bakgrund
Kommunen har nåtts av klagomål från olika företag/entreprenörer avseende
kommunens upphandlingar, framförallt gällande krav och utformning av
förfrågningsunderlag.
Samverkan
För att komma till bättre samförståelse mellan parterna har Tekniska kontoret
för avsikt att inför de upphandlingar vi anser relevanta bjuda in aktuella
företag/entreprenörer till RFI (request for information). Innebär en dialog
mellan parterna som utförs inför upprättande av förfrågningsunderlag för vissa
projekt. Som ett första steg kommer vi att utföra detta i samband med
kommande maskinupphandling. Inbjudan till relevanta entreprenörer skickas
ut under vecka 5.
Dialogmöten utförs under vecka 6.
Vi har även för avsikt att på kommunens hemsida delge kommande och
aktuella upphandlingar.
Bilaga 01
Planerade upphandlingar 2021”Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2020-12-03, se Dnr 863-2020
2. Allmänna utskottet protokoll 2020-12-07 § 88
3. Delgivning/tjänsteskrivelse, 2021-02-05, se Dnr 863-2020
Protokollsutdrag till:
-Rune Ekholm, teknisk chef
-Janne Rintala, upphandlare
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Ks § 9

Dnr 68-2021

Elnätsanalys Överkalix kommun
Kommunstyrelsen beslutar
-

Genomföra elnätsanalys för Överkalix kommun enligt avtal

Bakgrund
Föreliggar avtal Elnätsanalys för Överkalix kommun
Beslutsunderlag
1. Avtal, 2021-01-29, se Dnr 68-2021
Protokollsutdrag till:
-Rune Ekholm, teknisk chef
-Per Larsson, fastighetschef
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Ks § 10

Dnr 887-2020

Förskola – Fortbildning
Kommunstyrelsen beslutar
-

Delegera beslut om stängning av förskolan i Överkalix kommun enligt
gällande lagrum till rektor förskola

Bakgrund
Enligt gällande lagrum har huvudmannen för förskolan möjlighet att besluta
om att förskolan får stänga under 2 dagar per termin för personalutbildning.
Vidare kan man också stänga under två planeringsdagar. Förskolan kan inte
kräva att föräldrarna själva tar hand om sina barn dessa dagar. Huvudmannen
måste kunna erbjuda föräldrarna ett godtagbart alternativ till förskolan under
de aktuella dagarna. Det är viktigt att huvudmannen strävar efter att planera
personalutbildning och liknande aktiviteter så att inte hela verksamheten
behöver stängas.
Med anledning av pågående fortbildningar och projekt, språkutvecklande
arbetssätt och samverkan för bästa skola föreslår rektor förskola att Barn- och
utbildningsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta att delegera
beslut om stängning av förskolan i Överkalix kommun enligt gällande lagrum
till rektor förskola
Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen
besluta
Delegera beslut om stängning av förskolan i Överkalix kommun enligt gällande
lagrum till rektor förskola.

Beslutsunderlag
1. Barn och utbildningsutskottets protokoll 2020-12-08 §53

Protokollsutdrag till:
-Maria Hjelm, skolchef
-Ann-Sofie Landin, rektor förskola
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Ks § 11

Dnr 19-2021

Kvalitetsarbete
Kommunstyrelsen beslutar
-

Ta del av skolledningens uppföljning avseende höstterminen 2020 och
godkänna plan över satsningen inom likvärdig skola för vårterminen 2021.

Bakgrund
Skolledningen har följt upp trygghet och trivsel, studieresultat och
kunskapsresultat för grundskolan avseende höstterminen 2020. (Bilaga 6)
Skolchef och rektor har, i dialog med fackliga parter, med utgångspunkt från
denna upp- följning gjort en plan över satsningen inom likvärdig skola för
vårterminen 2021. (Bilaga 7)
Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen
Ta del av skolledningens uppföljning avseende höstterminen 2020 och
godkänna plan över satsningen inom likvärdig skola för vårterminen 2021.

Beslutsunderlag
1. Barn och utbildningsutskottets protokoll 2021-01-21§3

Protokollsutdrag till:
-Maria Hjelm, skolchef
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Ks § 12

Dnr 548-2020

Handlingsplan avseende läkemedelshantering
Kommunstyrelsen beslutar
-

Godkänna Handlingsplan avseende läkemedelshantering
Bakgrund
Kommunstyrelsen har 2020-11-16 beslutat att:
Återkoppling av handlingsplan avseende hantering av läkemedelshantering
skriftligen skall återrapporteras till social omsorgsutskottets sammanträde i
december 2020.
Socialchef/verksamhetschef HSL, MAS och enhetschefer har belyst och
sammanfattat problemområdena som framkommit vid kvalitetsgranskning
läkemedelshantering samt uppföljning av inkomna avvikelser. Följande
problemområden noteras:

• Läkemedelsrutin behöver revideras
• Utebliven signering d.v.s. när delegerad omvårdnadspersonal inte signerat att
de har gett ordinerat läkemedel till brukaren.
• Utbildning ej tillräcklig
• Feldelning av läkemedel
• Otydliga ordinationshandlingar och signeringslistor
• Utebliven dos samt förväxling
• Delegeringar
• Tidskrävande avvikelsehantering
Åtgärdsplan för att säkra vårdgivarens läkemedelshantering har upprättats.

Sociala omsorgsutskottets förslag
-

Godkänna Handlingsplan avseende läkemedelshantering
Beslutsunderlag
1. Handlingsplan avseende läkemedelshantering, 2020-12-10, se Dnr 548-2020
2. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2020-12-10 § 111
Protokolkolls utdrag:- Jenny Liljebäck social chef, Sofia Bengtsson, MAS
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Ks § 13

Dnr 879-2020

Följsamhet till basala hygienrutiner i sociala omsorgsutskottets verksamheter,
åtgärdsplan 2020
Kommunstyrelsen beslutar
-

Godkänna redovisning ”Följsamhet till basala hygienrutiner samt åtgärdsplan
2020”
Bakgrund
Föreligger information ”Följsamhet till basala hygienrutiner i sociala
omsorgsutskottets verksamheter, åtgärdsplan 2020” med tillhörande
åtgärdsplan 2020

Sociala omsorgsutskottets förslag
-

Godkänna redovisning ”Följsamhet till basala hygienrutiner samt åtgärdsplan
2020”

Beslutsunderlag
1. Följsamhet till basala hygienrutiner i sociala omsorgsutskottets
verksamheter, åtgärdsplan 2020, 2020-12-10, se Dnr 879-2020
2. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2020-12-10 § 115

Protokolkolls utdrag:- Jenny Liljebäck social chef, Sofia Bengtsson, MAS
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Ks § 14

Dnr 432-2020

Omsorgen
Kommunstyrelsen beslutar
-

Godkänna Utredning av gruppbostad enligt 9§9 och dagligverksamhet 9§10
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inom Överkalix
kommun samt uppdra till Emma Falkälv enhetschef för omsorgen att
utreda/arbeta vidare med frågan om omsorgen

-

Omvandla Renens gruppbostad till Servicebostad

-

Återkoppla arbetet med utveckling av omsorgen sker före juni månad 2021 till
sociala omsorgsutskottet

Bakgrund
Sociala omsorgsutskottet 20200514 § 45 beslutade:
”
- Uppdra till Emma Falkälv, enhetschef att utreda formerna för
gruppbostäderna inom omsorgen samt daglig verksamhet och boendestöd.
-

Återkomma med redovisning av utrednings till sociala omsorgsutskottets
sammanträde 10 december 2020.”
Mot bakgrund till ovanstående föreligger ” Utredning av gruppbostad enligt
9§9 och dagligverksamhet 9§10 lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) inom Överkalix kommun
Sociala omsorgsutskottet gav till uppdrag att utreda gruppbostäderna inom
omsorgen samt daglig verksamhet.”
Sociala omsorgsutskottets förslag

-

Godkänna Utredning av gruppbostad enligt 9§9 och dagligverksamhet 9§10
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inom Överkalix
kommun samt uppdra till Emma Falkälv enhetschef för omsorgen att
utreda/arbeta vidare med frågan om omsorgen

-

Återkoppla arbetet med utveckling av omsorgen sker före juni månad 2020 till
sociala omsorgsutskottet

Justerares signatur

22

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-08

Beslutsunderlag
1. Utredning omsorg 2020-12-07, se Dnr 432-2020
2. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2020-12-10 § 113

Protokolkolls utdrag:- Jenny Liljebäck social chef, -Emma Falkälv, enhetschef omsorgen

Justerares signatur

23

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-02-08

Ks § 15

Dnr 27-2021

Äldreomsorgsavgifter
Kommunstyrelsens förslag
-

Att korrigera äldreomsorgsavgifterna under en två årsperiod.

Bakgrund
Tjänsteskrivelse gällande äldreomsorgsavgifter
Ekonomiavdelningen har uppmärksammat ett fel i hanteringen av
äldreomsorgsavgifterna som kommer påverka avgifterna på särskilt boende när
det rättas till. Avgiften på särskilt boende består av tre komponenter
• Hyra som faktureras utifrån fastställt pris
• Mat 3 600 kronor per månad som faktureras utan jämkning
• Vårdavgiften uppgår till 2 139 (2021) kr per månad men som jämkas utifrån
avgiftsutrymme.
Avgiftsutrymmet beräknas utifrån brukarens inkomster, vanligtvis pension
samt bostadstillägg. Vad som är ett skäligt levnadsutrymme bygger på
Konsumentverkets beräkningar. För 2021 ska det garanterade minimibeloppet
för en ensamstående uppgå till 5 373,25 kronor per månad. Justering av
avgiftsutrymme:
Enligt lag får kommunen justera utrymmet om det finns skäl och för Överkalix
kommun justeras utrymmet enligt nedan: Minimibelopp 5 372,25 kronor
Justering på grund av högre matkostnader på äldreboende än hemma 3 600 kr –
2 470 kr = 1 130 kr. Matkostnader hemma bygger på Konsumentverkets
beräkningar. Justering på grund av att boendet står för vissa kostnader
(försäkringar, förbrukningsvaror mm) -820 kr per månad. Vissa kostnader
bygger på Konsumentverkets beräkningar. Justering av faktisk hyra.
Ett exempel på hur avgiften beräknas med denna beräkning: en person med
inkomst på 12 235 kr efter skatt (en pension + bostadstillägg). Hyran är 4 241
kronor. I detta fall blir minimibeloppet 5 372,25 + 1 130 – 820 +4 241 =9 923,25
kronor. Det avgiftsutrymme kommunen har är då inkomsten 12 235 kr –
minimibelopp 9 923,25 kr = 2 311,75 kronor.
Detta innebär att vi kan fakturera full vårdavgift på 2 139 kronor. Fel i hantering
Problemet är att kommunen inte uppdaterat livsmedelskostnaderna samt vissa
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övriga kostnader sedan 2016. 2020 har vi beräknat avgiftsutrymmet enligt nedan
(uppdaterat med 2021 års belopp) Minimibelopp 5 372,25 kronor Justering på
grund av högre matkostnader på äldreboende än hemma 3 600 kr – 1 835 kr = 1
735 kr. 1 835 kr är Konsumentverkets beräkningar för matkostnader för år 2016.
Justering på grund av att boendet står för vissa kostnader (försäkringar,
förbrukningsvaror mm) -584 kr per månad. 584 kronor är Konsumentverkets
beräkningar för 2016. Justering av faktisk hyra. Med samma exempel som ovan
på hur avgiften skulle bli enligt det system vi använder oss av i nuläget; 12 235 kr
efter skatt (pension + bostadstillägg). Hyran är 4 241 kronor. I detta fall blir
minimibeloppet 5 372,25 + 1835 – 584 +4 241 =10 864,25 kronor. Det
avgiftsutrymme kommunen har är då inkomsten 12 235 kr – minimibelopp 10
864,25 kr = 1 370,75 kronor. Detta innebär att vi reducerar full vårdavgift på 2
139 kronor till 1 370,75 kr. Detta är ett faktiskt exempel och denna person skulle
få en ökning av avgiften på 768,25 kr per månad om vi rättar till beräkningen på
en gång. Bedömning Antalet fakturor inom särskilt boende var i oktober 98
stycken. Av dessa betalar 52 personer högsta avgift och berörs inte av felet. Av
de 47 som idag ligger under högsta avgift skulle 31 personer få en höjd avgift på
närmare 871 kronor. Åtta personer skulle få en avgiftshöjning på mellan 400 –
800 kronor per månad. Sju personer skulle få en avgiftshöjning under 400 kr
per månad. Om felet rättas till kommer äldreomsorgen få runt 400 tkr mer per
år i avgifter. Alternativ 1. En direkt justering som innebär höjning av avgifterna
med motsvarande 400 tkr, ca 800 kr/person och månad för de med högst
avgiftshöjning 2. En tvåårig höjning av avgiftsutrymmet skulle innebära att de 31
skulle få en höjning på 435 kronor/månad i år och nästa år 3. En treårig höjning
som för de 31 på tre år skulle hamna på strax under 300/månad kr per år.
Förslag till beslut
Föreslår sociala omsorgsutskottet att föreslå kommunstyrelsen att korrigera
detta under två år.
Sociala omsorgsutskottets förslag
-

Att korrigera äldreomsorgsavgifterna under en två årsperiod.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse/redovisning läkemedelshantering, 2020-10-08, se Dnr 27-2021
2. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2021-01-21 § 8
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Ks § 16

Dnr 87-2021

Interimistiskt beslut avgifter Lappbergets skidanläggning
Kommunstyrelsen beslutar
-

Överkalix idrottsförening har rätt att avgiftsbefria eller minska avgift
liftkortsavgift till den nivå de önskar

-

Överkalix kommun underskottstäcker ingen förlust vid eventuell minskning
av avgift eller avgiftsbefrielse för liftkortsavgifter

-

Slutgiltigt beslut fastställs av kommunfullmäktige i april 2021
Bakgrund
Överkalix if har begärt att få avgiftsbefrielse för Lappbergets skidanläggning
denna säsong. Detta med anledning av rådande pandemi.
Protokollsutdrag till:
-Överkalix if
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