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Ks § 66
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-2021-05-11 §§ 37-47
Su-2021-05-27 §§48-56
Bu 2021-05-12 §§ 22-27
Bu 2021-05-26 §§ 28
Au 2021-05-10 §§34-40
Au 2021-05-24 §§41-46
----------------Delgivningar, delegationsbeslut sociala omsorgsutskottet:
Su 2021-05-11 § 47
Su 2021-05-27 § 56
Pärm redovisat från personalkontoret för delegationer fr.o.m.
2021-05-18 t.o.m. 2021-06-07
------

Anna-Greta Brodin, kommundirektör informerar om
- Coronainformation
- ”Alternativ marknad” i stället för Överkalix marknad
- Nytt ärendehanteringssystem Ciceron genom e-nämnd
- JSM-telefonfront Servicemätning resultat (telefon, epost samt kvalite av
svar)
- Kommunens svar på Förvaltningsrättens mål nr 904-2021, Överklagat beslut
Kf 2021-04-26 § 1, se Dnr 157-2021

Justerares signatur
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Ks § 67

Dnr 324-2021

Förslag till ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Överkalix kommun
Kommunstyrelsen beslutar
-

Uppdra till tekniska kontoret att utreda ärendet ytterligare samt att
återkomma till hösten till kommunstyrelsen i september 2021 med förslag
till beslut på” Förslag till ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter
2021-03-18 för Överkalix kommun”

Bakgrund
I de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Överkalix Kommun, fastställda i
kommunfullmäktige 2008-06-23 §37 jämställs Bränna Camping med en offentlig
plats.
Campingen går inte att jämställas med en offentlig plats då den drivs av en
privat arrendator.
Förslag till beslut: Ta bort Bränna camping, nuvarande Överkalix camping från
§ 3 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Överkalix kommun, fastställda i
kommunfullmäktige 2008-06-23 §37
Kommunstyrelsen beslutar
-

Uppdra till tekniska kontoret att utreda/revidera allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Överkalix kommun

-

Återkommer med förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde 7
juni 2021

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2021-05-03, se Dnr 324-2021
2. Allmänna utskottets protokoll 2021-05-10 § 36
Protokollsutdrag till:
-Rune Ekholm, teknisk chef

Justerares signatur
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Ks § 68

Dnr 439-2020

Undersköterskeutbildning inom vård- och omsorgsarbete

Kommunstyrelsen beslutar
-

Uppdra till Jenny Liljebäck socialchef att återkomma till kommunstyrelsens
sammanträde 23 augusti 2021 med underlag med förslag till beslut i ärendet

Bakgrund
Kommundirektör har fått i uppdrag att utreda struktur och riktlinjer avseende utbildad
vårdpersonal inom kommunens vård och omsorgsverksamhet. Utifrån det har
Socialchef fått i uppdrag att ta fram ett underlag för behov av undersköterskeutbildad
personal och vilken andel som krävs för att verksamheten ska upprätthålla och fortsatt
utveckla kvaliteten på det arbete vi utför. Bakgrunden till detta uppdrag är att sociala
omsorgsutskottet har gjort en hemställan till kommunstyrelsen gällande
frågan om hur kommunen ska säkerställa att kvalitet och kompetens upprätthålls vad
gäller undersköterskekompetens i verksamheterna. Denna hemställan upprättades
med anledning av att tidigare socialnämnd hade tagit upp frågan till
kommunstyrelsen och inte fått återkoppling.
Kommunstyrelsen diskuterar frågan om möjlighet att förhandla fram en
överenskommelse med de lokala fackförbindelser med skilda
turordningskretsar/att ha en nivå för andel undersköterskor i verksamheten utan
att övrig personal sägs upp exempelvis som bl.a i en pooltjänst.

Kommunstyrelsen beslutar
-

Godkänna informationen samt uppdra till Jenny Liljebäck socialchef att
utreda frågan vidare för att ta reda på vad som är praktiskt genomförbart

-

Återkomma till kommunstyrelsen i juni 2021 för återkoppling med förslag
till beslut i ärendet

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2021-05-10, se Dnr 439-2020
2. Allmänna utskottes protokoll 2021-05-17 § 38
Protokollsutdrag till:
-Jenny Liljebäck, socialchef

Justerares signatur
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Ks § 69

Dnr 322-2021

Årsbudget 2022-2025 investeringsramar samt mål
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Godkänna föredragning av årsbudget 2022-2025 investeringsramar samt
mål till kommunfullmäktige för beslut

Bakgrund
Agneta Suikki, ekonomichef deltar och föredrar förslag till Årsbudget 2022-2025
investeringsramar samt mål för samtliga verksamheter.
”Budgeten bygger på en befolkningsminskning på 30 personer samt beräkningar på
skatter och bidrag utifrån SKR:s prognoser. Löneökningen beräknas till 2,6 % vilket ger
2,0 % på helår. Jämfört med den ursprungliga planen har kommunledningens ram
minskat med 1,9 mkr som är en rättelse av fel från 2020. Utöver det flyttas
verksamheter motsvarande 0,7 mkr till tekniska samt barn och utbildning. Tekniskas
ram är justerad med 1,0 mkr för att uppnå budgetbalans. Utöver det flyttas verksamhet
från kommunledning till tekniska med motsvarande 0,6 mkr budgetram. Barn och
utbildnings ram utökas med 0,4 mkr samt flytt av verksamhet från kommunledning
motsvarande 0,1 mkr. Inom bygg och miljö förstärks ramen med 0,45 mkr för att uppnå
lagkrav.
Budget för pensionsutbetalningar är ökad med 1,2 mkr i och med att
livslängdsantagandena ökat.
Investeringarna uppgår till 16 mkr. Utöver denna pott finns även en begäran om 5,0
mkr till nytt äldreboende samt 1,0 mkr för byggande av ny brandstation som inte ligger
i de 16 mkr.”

Allmänna utskottet beslutar
-

Godkänna föredragning samt översända årsbudget 2022-2025
investeringsramar samt mål till kommunstyrelsen för beslut

Beslutsunderlag
1. Konsekvensanalys,2021-05-06,se Dnr 320-2021
2. Konsekvensanalys,2021-05-06,se Dnr 323-2021
3. Konsekvensanalys,2021-05-06,se Dnr 317-2021
4. Konsekvensanalys,2021-05-10, se Dnr 322-2021
5. Konsekvensanalys,2021-05-10 ,se Dnr 322-2021
6. Budget 2022-2025, se Dnr 322-2021
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7. Allmänna utskottets protokoll 2021-05-24 §43

Ks § 70

Dnr 281-2021

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med
funktionsnedsättning
Kommunstyrelsen beslutar
-

Att för år 2021 anta 2020 års riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för
personer med funktionsnedsättning

Bakgrund
Översyn av riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel för personer med
funktionsnedsättning görs årligen med den gemensamma värdegrunden
och hjälpmedelspolicyn som underlag for eventuella förslag till
förändringar.
Beslut
- att rekommendera kommunerna att för år 2021 anta 20120års riktlinjer för
förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Sociala omsorgsutskottets förslag
- Att för år 2021 anta 2020 års riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för
personer med funktionsnedsättning

Beslutsunderlag
1. Norrbottens kommuner-Riktlinjer förskrivning av hjälpmedel för personer
med funktionsnedsättning, se Dnr 281-2021
2. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2021-05-11 § 40

Protokollsutdrag till:
- Norrbottens kommuner

Justerares signatur
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Ks § 71

Dnr 191-2020

Ej verkställda beslut kvartal 1 år 2021
Kommunstyrelsen beslutar
-

Med godkännande överlämna redovisad statistikrapport till
kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande beslut 20210101-20210331

-

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 20210101-20210331

-

Delge beslut till kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
1. Ej verkställda beslut kvartal 4 år 2020, 2021-01-18, se Dnr 191-2021
2. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2021-03-18 § 24
3. Ej verkställda beslut kvartal 1 år 2021, 20210510, se Dnr 191-2021
4. Sociala omsorgsutskottets protokoll, 2021-05-11 § 41

Protokollsutdrag till:
-Delges kommunfullmäktige

Justerares signatur
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Ks § 72

Dnr 325-2021

Utredning trygghetsboende biståndsbedömt
Kommunstyrelsen beslutar
-

Att det kommunala trygghetsboende ska erbjudas utifrån fastställda
kriterier och ej vara biståndsbedömt.
Bakgrund

I Prop. 2017/18:273 Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre uppges:
I propositionen föreslår regeringen att en ny bestämmelse införs i
socialtjänstlagen (2001:453) som förtydligar kommunernas möjligheter att
inrätta biståndsbedömt trygghetsboende, en särskild boendeform, för äldre
människor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig
service och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering. Den
föreslagna ändringen syftar till att tydliggöra kommunernas möjlighet att
inrätta särskilda boenden som är anpassade och utformade för äldre kvinnor
och män som har ett vårdnadsbehov som understiger heldygnsvård, men som
inte längre upplever det som tryggt att bo kvar i det egna hemmet. Ett
ytterligare syfte med förslaget är att bryta den isolering som många av de äldre
som bor kvar hemma upplever. Skillnaden mellan ordinärt boende och
biståndsbedömt trygghetsboende är att den äldre får möjlighet att komma till
ett boende som exempelvis kan erbjuda gemensamma måltider, aktiviteter och
umgänge. Stöd och hjälp i form av hemtjänst ska kunna erbjudas efter sedvanlig
biståndsprövning. Socialtjänstförordningens (2001:937) bestämmelse om krav
på tillgång till personal dygnet runt utifrån den enskildes aktuella behov bör
inte gälla för biståndsbedömt trygghetsboende. Om den äldres behov efter en
tid blir mer omfattande bör han eller hon motiveras till att flytta till en
boendeform som bättre svarar mot de aktuella behoven.
Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer ska inte
omfatta biståndsbedömt trygghetsboende. Kommunen ska däremot få erbjuda
hemsjukvård. Regionen ska få överlåta sin skyldighet att erbjuda hemsjukvård i
dessa boenden till en kommun om Regionen och kommunen kommer överens
om det.
Vidare krävs tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg för att få bedriva
yrkesmässig verksamhet i form av biståndsbedömt trygghetsboende.

Justerares signatur
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Sammanfattning
Biståndsbedömt trygghetsboende
Om biståndsbedömt trygghetsboende tillämpas fordras att den enskilde
ansöker om detta som ett bistånd enligt socialtjänstlagen. Vid ansökan
genomförs en individuell behovsprövning och bedömning som mynnar ut i ett
bifalls eller avslagsbeslut – vilket är de ordinarie förfarande som tillämpas vid
myndighetsutövning inom Socialtjänsten. Vid avslag kan beslutet överklagas till
Förvaltningsrätten och vid bifall har ansvarig för Trygghetsboendet att
verkställa beslutet.
Handläggningsprocessen är styrd av lagar, föreskrifter, allmänna råd och
biståndsbeslut fattas enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL). Biståndsbeslut
som är fattade med stöd av 4 kap 1 § SoL ska enligt 16 kap 3 § SoL gälla
omedelbart. Detta innebär att en kommun inte har tre månader på sig att
verkställa ett beslut om Trygghetsboende, som gäller vid beslut om särskilt
boende. Svårigheter kan då uppkomma om Trygghetsboendet är fullbelagt och
en sökande beviljats insatsen, avslag kan ej ges för att det inte finns plats.
Den tidsgräns om tre månader som gäller för bestämmelsen om
rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut har inget samband med när
beslut ska verkställas (16 kap 6 f § SoL).
Genom en ändring i SoL ska en kommun som inte inom skälig tid
tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 § SoL som någon är berättigad till enligt
beslut av kommunen, åläggas att betala en särskild avgift (SKR cirkulär
2006:35). Det är alltid den beslutande nämnden som har ansvaret för att den
enskilde faktiskt får de insatser hen har beviljats. Detta ansvar gäller oavsett om
det nämnden själv, en annan nämnd eller en enskild verksamhet som
verkställer beslutet. (Prop. 2005/06:115 s. 118).
Icke biståndsbedömt trygghetsboende
Både biståndsbedömt och icke biståndsbedömt trygghetsboende förväntas
skjuta fram behovet av att ansöka om särskilt boende – detta genom att man
genom Trygghetsboende kan få sina behov av trygghet tillgodosedda. Den
enskilde får således bo kvar i ett ordinärt boende en längre tid än om
Trygghetsboende saknas i kommunen. Trygghetsboende förväntas även minska
väntetiderna till särskilt boende för de äldre som inte kan få sina behov stöd
och hjälp tillgodosedda på annat sätt än genom särskilt boende.
För den enskilde är icke biståndsbedömt trygghetsboende lättare att ansöka om
än vad en ansökan med tillkommande utredning hos socialtjänsten är. För

Justerares signatur
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Socialtjänsten tillkommer inte heller en ny insats att bedöma, besluta och följa
upp – dvs. ingen myndighetsutövning tillkommer.
I Norrbotten tillämpar Bodens kommun biståndsbedömt trygghetsboende och
de övriga kommunerna som har trygghetsboende inrättat har det som icke
biståndsbedömt.
För att ställa sig i kö till icke biståndsbedömt trygghetsboende ska
intresseanmälan lämnas in till ansvarig för trygghetsboendet vid
socialförvaltningen. Intresseanmälan kan lämnas in i pappersform eller
muntligt.
Icke biståndsbedömt trygghetsboende erbjuds utifrån fastställda kriterier av
social omsorgsutskottet.
Förslag på kriterier:
- Den sökande är 75 år och äldre och har ej någon missbruksproblematik
- Har behov av hjälp och stöd som kan tillgodoses med hemtjänstinsatser
- Upplever ensamhet
- Isolering
- Otrygghet
- Oro
- Annan särskild omständighet
Kriteriet om ålder, hemtjänstinsatser, samt minst en av de andra kriterierna ska
vara uppfyllda för att man ska vara berättigad till Trygghetsboende.
Inkommen intresseanmälan bedöms utav ansvarig för Trygghetsboendet som
vid behov samråder med aktuella professioner inom Socialtjänsten (företrädare
för hemtjänst, IFO, biståndsenheten och hemsjukvården) och eller privata
aktörer. Ansvarig för Trygghetsboendet har ansvar för sammankallande av
teamet.
Beslut om tilldelning av lägenhet enligt fastställda rutiner och riktlinjer sker
utav ansvarig för Trygghetsboendet.
Utformning
Kommunens Trygghetsboende kommer att vara belagt på nuvarande
Västgården, vid Brännagården. I dagsläget finns 6 tillgängliga lägenheter vilket
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kommer att utökas till maximalt 18 stycken. Det finns även tillgång till
tvättstuga, samlingslokal och matsal.
Personal
Vid Trygghetsboendet finns en värdinna som arbetar dagtid och delar sin tid
mellan detta och det andra Trygghetsboendet som Stiftelsen Överkalix bostäder
tillhandahåller. Värdinnans arbetsuppgifter är att skapa socialgemenskap
mellan de boende och hjälpa dem att ha en aktiv fritid. Värdinnan är ett
socialstöd, har viss tillsyn och stöttar de som bor där. Aktiviteter som kan
anordnas är till exempel bingo, sittgympa, bokcirkel, musikarrangemang,
gemensamma måltider/fika. Aktiviteter kan även komma att samordnas med
det andra trygghetsboendet och andra äldre med hemtjänstinsatser.
Hemtjänstpersonal tillgodoser boendes behov av stöd och hjälp så länge det
inte är heldygnsvård, om behov av heldygnsvård uppkommer aktualiseras
ansökan om plats vid särskilt boende.
Förslag till beslut för kommunstyrelsen angående Trygghetsboende
Kommunstyrelsen föreslås besluta att det kommunala trygghetsboende ska
erbjudas utifrån fastställda kriterier och ej vara biståndsbedömt.
Sociala omsorgsutskottets förslag
-

Att det kommunala trygghetsboende ska erbjudas utifrån fastställda
kriterier och ej vara biståndsbedömt.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse 2021-05-06, se Dnr 325-2021
2. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2021-05-11 § 42

Protokollsutdrag till:
-Jenny Liljebäck, socialchef
-Britt-Mari Veräjä, enhetschef
-Anna-Lena Bjälmsjö, enhetschef

Justerares signatur
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Ks § 73

Dnr 377-2021

Ändring av avgift avseende hembesök inom hemsjukvården
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Att revidera kostnaden för hembesök till 350 kr

-

Att revideringen av kostnaden införs så snart som möjligt, senast från 1
augusti 2021

Bakgrund
Ändring av avgift avseende hembesök till patienter som inte är inskrivna i
hemsjukvården, enligt punkt 5.2 i hemsjukvårdsavtalet fr 2013 (beslut
fullmäktige 2012-06-25, § 42, DNR 466-2012). Enligt avtalet är
huvudinriktningen att dessa öppenvårdsbesök som regel ska ske på mottagning
(hälsocentral), men i vissa fall kan det finnas behov av hembesök och dessa
genomförs då genom hemsjukvården. I avtalet framgår följande gällande
avgifter (punkt 8.1, skrivelse DNR 466-2012): I kommunerna gäller
bestämmelserna för maxtaxa och de personer som är i behov av hembesök har
med stor sannolikhet andra insatser som hemtjänst genom kommunen och för
dessa kommer det då inte vara möjligt att ta ut avgift för hälso- och
sjukvårdsinsats. Vidare framgår att valet av vårdgivare inte ska kunna påverkas
av skillnader i vårdavgifter.
Aktuella avgifter
Inom Region Norrbotten har avgiften för öppenvårdsbesök justerats sedan
avtalet upprättades. I dag är den avgiften 300 kr. Kommunens avgift för
hembesök har inte reviderats vid senaste beslut om taxor 2018 och
undertecknad har inte hittat senaste beslut för revidering av denna taxa. Dock
anser undertecknad att avgiften för hembesök för patienter som inte är
inskrivna i hemsjukvården bör ligga i nivå med Regionens avgift för
öppenvårdsbesök. Att beakta är även att det är en högre kostnad för oss att åka
ut till patienten och vid ett besök på hälsocentralen tillkommer även kostnaden
för resan för patienten. Förslag blir därför att
höjaavgiften för hembesök av hemsjukvården till patienter som inte är
inskrivna i hemsjukvården till 350 kr/besök.
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Förslag till beslut Föreslår att sociala omsorgutskottet föreslår
kommunstyrelsen att
- Föreslå till kommunfullmäktige den 21 juni 2021 att revidera kostnaden för
hembesök till 350 kr.
- Att revideringen av kostnaden införs så snart som möjligt, senast från 1 augusti
2021.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2021-05-27, se Dnr 377-2021
2. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2021-05-27 § 55
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Ks § 74

Dnr 141-2021

Organisation av GDPR
Kommunstyrelsen beslutar
-

Att godkänna delrapporten samt att lägga den handlingarna.

-

Återrapportering sker till Kommunstyrelsen den 16 november 2021

Bakgrund

•
•
•
•
•
•
•
•

Enligt ärende Dnr 141-2021 skulle Inventering och revidering av organisation av
kommunens GDPR organisation genomföras med rapportering till sammanträdet 17
maj 2021. Detta är en delrapport där de enskilda stegen är identifierade.
Kommunens organisation har förändrats på både politisk- och verksamhetsnivå.
Verksamheterna har register och dokumentation men fördelningen av dessa behöver
korrigeras i förhållande till organisationen.
Nämndernas företrädare, Personuppgiftsombud, behöver utses enligt gängse metoder.
Dataskyddsombudsfunktionen behöver tillsättas med ansvarig som inte har koppling
till personuppgifternas hanterande. Beakta eventuell samverkanslösning.
Göra en avvägd bedömning om kommunen skall ha en särskild kontaktperson gällande
övergripande GDPR-frågor eller om den uppgiften skall handhas av
Dataskyddsombudet.
Återstarta GDPR gruppens samverkansformer med de valda företrädarna.
Verifiera mallar för register- och incidenthantering.
Uppdatera handbok GDPR och publicera för alla medarbetare.
Upprätta löpande utbildningsplan, riktad och/eller generell, i GDPR för medarbetare.

Förklaringar
•
•
•
•

Dataskyddsombud, DSO – Kontrollfunktion, Obligatorisk
Personuppgiftsansvarig, PUA – Den som är ytterst ansvarig i Kommun, alltid
nämnd, Obligatorisk
Personuppgiftsombud – Den som för en verksamhet ser till att
personuppgifter handhas korrekt
Personuppgiftsbiträde – Den som hanterar uppgifter för PUAs räkning
(leverantör)
Förslag till Beslut
Kommundirektören föreslår att kommunstyrelsen godkänner delrapporten och den
läggs till handlingarna.
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Återrapportering till Kommunstyrelsen den 16 november 2021.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2021-06-01, se Dnr 141-2021

Protokollsutdrag till
-Magnus Mörtling, IT-chef
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Ks § 75

Dnr 630-2020

Försäljning av Jockfalls camping
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Att försälja Jock 4:19 till nuvarande arrendator med en köpeskilling av 600
tkr.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-12 att uppdra till tekniska avdelningen att
gå vidare till förhandling med nuvarande arrendator gällande köpeskilling för
Jock 4:19. Resultatet efter slutförd förhandling har utmynnat i en summa av 600
tkr.

Förslag till beslut
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om att gå
vidare till försäljning av Jock 4:19 till nuvarande arrendator med en köpeskilling
av 600 tkr.
----Ledamot Ethel Landström (sd) yrkar på förslag till försäljningsvärde av Jockfalls
camping till 400 tkr
Kommunstyrelsens ordförande Anne Jakobsson (s) yrkar bifall till beredningens
förslag
Efter avslutad överläggning finns två förslag till beslut:
1. Ledamot Ethel Landström (sd) yrkande om försäljning till ett pris om 400
tkr
2. Kommunstyrelsens ordförande Anne Jakobsson (s) yrkande om försäljning
till ett pris om 600 tkr
Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på förslagen och finner att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att försälja Jockfalls camping till
nuvarande arrendatorer till ett pris om 600 tkr
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2021-05-27, se Dnr 630-2020
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Ks § 76

Dnr 356-2021

Begäran om yttrande om borgerlig vigselförrättare

Kommunstyrelsen beslutar
-

Att Behovet av borgerliga vigselförrättare i Överkalix kommun anses
uppfyllt och är nöjd med de antalet som idag finns i Överkalix kommun

Bakgrund
Länsstyrelserna ser över behovet av borgeliga vigselförrättare runt om i landet.
Information om kommunernas behov kommer att publiceras på Länsstyrelsens
hemsida och de vill ha kommunernas yttrande om behovet av borgerlig
vigselförrättare i kommunen är uppfyllt eller om det behövs fler förrättare.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2021-05-24 , se Dnr 356-2021

Protokollsutdrag till:
-Länsstyrelsen i Norrbottens län
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Ks § 77

Dnr 384-2021

Uppsägning av samarbetsavtal mellan Pajala och Överkalix kommuner
samt rekrytering av räddningschef

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Säga upp samarbetsavtalet med Pajala kommun avseende gemensam
räddningschef från och med 2021-12-31

Bakgrund
Förslag till beslut
Att avsluta samverkansavtal avseende gemensam räddningschef mellan
kommunerna frånoch 21-12-31 i enlighet med tidigare beslut i KF Dnr. 824-2018)
§8.
Bakgrund
Överkalix och Pajala kommuner har, sedan 1 januari 2016, ett samarbetsavtal avseende
en gemensam räddningschef för båda kommunerna. Kommunfullmäktige 2019-02-25 §
8 beslutade att säga uppavtalet och anställa en 100% räddningschef. På grund av ökade
och nya lagkrav avseende både LEH samt nya lagen om ”Effektivare kommunal
räddningstjänst” har samarbetsavtalet förlängts i
Fullmäktige två gånger för 2019 och 2020.
Nuvarande räddningschef kommer att gå i pension vid årsskiftet 21/22. Båda
kommunerna är överens om ett avslut av samarbetsavtalet framförallt med hänvisning
till behovet av en lokal verksamhetsledning. Båda kommunerna kommer att gå ut och
rekrytera respektive räddningschef.
För Överkalix del handlar det om en kombinerad tjänst som räddningschef
/brandtillsyn. Rekrytering kommer att starta omgående efter beslut i fullmäktige. Med
den belastning som uppdragen innebär kommer det finnas behov av en
station/matrialansvarig på ca 50%. Detta innebär oförändrad tjänstestat och ligger i
samma nivå som tidigare.
Förslag till beslut
För att förbättra den lokala ledningen av kommunens räddningstjänst samt fullfölja
tidigare KF beslut föreslås Kommunstyrelsen att ställa sig bakom förslaget och föreslå
till Fullmäktige att besluta om att:
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- Säga upp samarbetsavtalet med Pajala kommun avseende gemensam räddningschef
från och med 21-12-31

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2021-05-27, Se Dnr 384-2021
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Ks § 78

Dnr 385-2021

Etablera en Fritidsbank i Överkalix, Bränna
Kommunstyrelsen beslutar
-

Att se över möjligheten att etablera en fritidsbank och genomföra detta i
samarbete med Arbetsmarknadsenheten

-

Uppdra till Sara Söderberg, näringslivsenheten att tillsmamman med AnnaGreta Brodin kommundirektör utreda frågan

Bakgrund
Folkhälsan i Överkalix behöver bli bättre.
Medellivslängden för män i Överkalix är lägre än i både Norrbotten och Sverige.
Det finns en betydligt högre andel hjärt- och kärlsjukdom i Överkalix än i Östra
Norrbotten och i resten av Sverige. RF SISU har räknat på utvecklingen av
aktiviteter med Statligt Lokalt Aktivitetsstöd och där har Överkalix de lägsta
deltagartillfällena per innevånare bland kommunerna i Norrbotten.
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar, där man
kan låna utrustning för en aktiv fritid, som till exempel skidor, skridskor,
inlines, snowboards, flytvästar med mera. Allt är gratis och alla kan låna.
En Fritidsbank i Överkalix är positivt på många sätt och för många.
En fritidsbank i Överkalix ökar tillgängligheten och sänker tröskeln för ett
aktivt liv och fritid. Genom att tillhandahålla utrustning för fritidsaktiviteter
kostnadsfritt kan fler få tillfälle att prova på olika aktiviteter och ekonomi
behöver inte begränsa möjligheten till en aktiv fritid. Fritidsbanken gynnar
medborgare, besöksnäring, skola och än jämlik hälsa.
Förslag till beslut:
1. Att etablera en Fritidsbank i Överkalix
2. Att se över möjligheten att genomföra detta i samarbete med
Arbetsmarknadsenheten alternativ en annan lösning
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2021-05-26,se Dnr 2021
Protokollsutdrag till:
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-Anna-Greta Brodin, kommundirektör
-Sarah Söderberg, näringslivsenheten

Ks § 79

Dnr 548-2020

Redovisning av inkomna avvikelser gällande läkemedelshantering samt
uppföljning handlingsplan avseende läkemedelshantering

Kommunstyrelsen beslutar
-

Godkänna redovisning av läkemedelsavvikelse samt uppföljning av
handlingsplan avseende läkemedelshantering

-

Återkoppling av handlingsplan avseende hantering av läkemedelshantering
skall skriftligen återrapporteras till sociala omsorgsutskottets sammanträde i
december 2021
Bakgrund
Enligt sociala omsorgsutskottets plan för egenkontroll ska
läkemedelsavvikelser redovisas 2 gånger årligen till utskottet och
kommunstyrelsen. Samt i den årliga Patientsäkerhetsberättelsen.
Inrapporterade avvikelser för första kvartalet 2021 (21-01-01 – 21-04-30)
Sociala omsorgsutskottets förslag

-

Godkänna redovisning av läkemedelsavvikelse samt uppföljning av
handlingsplan avseende läkemedelshantering

-

Återkoppling av handlingsplan avseende hantering av läkemedelshantering
skall skriftligen återrapporteras till sociala omsorgsutskottets sammanträde i
december 2021
Beslutsunderlag
1. Skrivelse/redovisning läkemedelshantering, 2021-05-27, se Dnr548- 2020
2. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2021-05-27 §

Justerares signatur

22

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-06-07

Ks § 80

Dnr 373-2021

Delegation av beslutsrätt till kommunstyrelsens ordförande i samråd med
centrala krisledningsgruppen vad gäller möjlighet att fatta beslut om
vistelseförbud på särskilt angivna platser enligt förordningen (2021:8).
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Att delegera beslutsrätt till kommunstyrelsens ordförande i samråd med
centrala krisledningsgruppen vad gäller möjlighet att fatta beslut om
vistelseförbud på särskilt angivna platser enligt förordningen (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Bakgrund
Sedan den 11 mars 2021 har kommunen möjlighet att utfärda föreskrifter som
förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande
särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel enligt
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19. Innan en kommun meddelar föreskrifter ska kommunen
ge smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig över
kommunens förslag till föreskrifter. Särskild rutin för arbetsgången i
Norrbottens län är framtagen.
Förslag till beslut
Centrala krisledningsgruppen föreslår kommunfullmäktige att delegera
beslutsrätt till kommunstyrelsens ordförande i samråd med centrala
krisledningsgruppen vad gäller möjlighet att fatta beslut om vistelseförbud på
särskilt angivna platser enligt förordningen (2021:8).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2021-05-27, se Dnr 373-2021
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Ks § 81

Dnr 386-2021

Upphandling ny hemsida
Kommunstyrelsen beslutar
-

Att uppdra till kommundirektör Anna-Greta Brodin att göra
upphandlingsskrivning för en ny hemsida för overkalix.se.

Bakgrund
2020-06-08 beslutade kommunstyrelsen KS §74 att uppdra kommundirektören
Anna-Greta Brodin att se över hemsidan overkalix.se i samråd med samtliga
verksamheter.
Nu har behov och förbättringskrav setts över för en ökad tillgänglighet enligt
gällande lagstiftning och en högre servicegrad för Överkalix invånare och andra
besökare till hemsidan.
De löpande kostnaderna(drift) för en ny hemsida bedöms att ligga i samma nivå
som idag eftersom en licenskostnad för Episerver utgår. Däremot tillkommer en
kostnad för uppbyggandet(engångskostnad) av hemsidan bedöms till 100-200
tkr
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommundirektör Anna-Greta Brodin att
göra upphandlingsskrivning för en ny hemsida för overkalix.se.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2021-05-21,se Dnr 386-2021
Protokollsutdrag till:
-Anna-Greta Brodin., kommundirektör
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Ks § 82

Dnr 413-2021

Projektering inför stödansökan bredband
Kommunstyrelsen beslutar
-

Att tilldela medel för Projektering av Bredbandsutbyggnad inför
stödansökan till Post och Tele Styrelsen (PTS) ansökningsår 2021 med upp
till 100 000 kronor.

Bakgrund
Post- och telestyrelsen (PTS) utlyser bredbandsstöd Sverige. Totalt finns det närmare
1,6 miljarder kronor att fördela i bredbandsstöd under 2021. Stödmedlen kommer att
fördelas mellan tre utlysningsområden: Norrland, Svealand och Götaland. PTS avser att
fördela medlen proportionerligt mellan de tre utlysningsområdena baserat på antal
byggnader som saknar homes passed (passerade byggnader, fiber i nära anslutning),
samt är möjliga att stödfinansiera. Medlen kommer också att riktas systematiskt mot
glesbygd.
Stödmedel kan sökas för områden med prioriterade byggnader enligt den GIS
förteckning som PTS tillhandahåller. Medel kan inte sökas för områden som
redan beviljats andra stöd eller där projekt redan är påbörjade. Maxbelopp
per projekt är 10 miljoner kronor. Man kan ha flera projekt i samma ansökan.
Blir kommunen beviljad stöd kan det bli upp till 100% finansiering per
projekt.
För att kommunen skall kunna göra en ansökan krävs att vi projekterar och
räknar på kostnader för att bygga fibernät. Vi behöver ta reda på var vi har
prioriterade byggnader och hur de kan kopplas till nuvarande stadsnät.
Huruvida ersättning för projekteringskostnader är stödberättigade om man
tilldelas stödmedel är idag inte preciserat av PTS. Vid tidigare stöd via
exempelvis landsbygdsprogrammet har projekteringskostnader på upp till
120000kr kunnat återsökas. Om kommunen projekterar områden och ändå
inte blir tilldelade stödmedel kan utförd projektering återanvändas vid
senare tillfälle.
Områden att undersöka för möjlighet att söka medel för är exempelvis
Sandsjärv, Kälvudden, Tansjärv, Posjärv m.fl.
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Utlysningen för ansökan av stödmedel är fram till den 9 augusti 2021 som då
är sista ansökningsdatum. Om kommunen tilldelas stöd kommer det att
utbetalas under 2021 och projektet måste vara genomfört och klart senast 3 år
från tilldelning.
Antal prioriterade byggnader som får nyttjas för avräkning per projekt är 25
stycken. För varje kvalificerad byggnad görs ett avdrag på
kvalificeringsbeloppet med 2%. Max avdrag blir då 50%.
Exempel: Om ett projekt beräknas kosta 5 miljoner kronor och man har 25
kvalificerade byggnader (25*2%) i projektet görs ett avdrag på 50%.
Projektet kommer då att jämföras med andra projekt med en summa av 2,5
miljoner kronor.
Om det då räcker för att man skall tilldelas stöd kan man få upp till hela
summan 5 miljoner kronor för att täcka projektkostnaden.
Urvalsmetoden är komplicerad för vilka som kommer stöd och om att få full
finansiering. Jämförelse sker mellan alla projektansökningar för att besluta
om vilka som tilldelas stöd.
Eventuellt stöd utbetalas 2021 och har man inte byggt klart på de stipulerade
3 åren blir man helt eller delvis återbetalningsskyldig.
Följande områden har Överkalix Kommun redan sökt och fått stöd för,
alternativt har områdena byggts av annan:
Projekt:
Vännäsberget
Vännäsberget
Etapp1
Etapp1
Etapp1
Etapp1
Etapp1
Etapp1
Annan
Annan
Etapp2
Etapp2
Etapp2
Etapp3
Etapp3
Etapp3
Etapp3
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Område:
Vännäsberget
Furunäs
Sandudden
Vislakt
Boheden
Hultet
Byträsk
Svartbyn
Grelsbyn
Brännaberget
Nybyn
Allsån
Lomträsk
Lansjärv
Kalixälv
Holmfors
V.Rödupp
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Etapp3
Etapp3
Etapp3
Etapp3
Etapp3
Etapp3
Etapp4
Etapp4
Etapp4
Etapp4
Etapp5
Etapp5
Etapp5
Etapp5
Skanova
Skanova
Skanova
Skanova
Telenor

Ö.Rödupp
Strömsund
Vilkos
Mjölaskatan
Ansvar
Jokkfall
Kangis
Hällan
Landet
Gyljeheden
Lansån
Allsjärv
Kypasjärvi
Miekojärvi
Gyljen
Pjäran
N & S Tallvik
Bränna
Överkalixbostäder

Förslag till Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela medel för Projektering av Bredbandsutbyggnad
inför stödansökan till Post och Tele Styrelsen (PTS) ansökningsår 2021 med upp till 100
000 kronor.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2021-06-01, se Dnr 413-2021

Protokollsutdrag till:
-Magnus Mörtling, IT-chef
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Ks § 83

Dnr 72-2019

Delredovisning framtidens äldreomsorg/särskilt boende

Kommunstyrelsen beslutar
-

Godkänna information samt uppdra till Anna-Greta Brodin
kommundirektör att arbeta vidare med frågan

Bakgrund
Anna-Greta Brodin informerar om arbetet med den finansiella utredning av ett
eventuellt nytt särskilt boende, kostnader, för och nackdelar.
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Ks § 84

Dnr 319-2021

Angående digitala skyltfönster och rabatthäfte
Kommunstyrelsen beslutar
-

Uttalad positiv inställning till det digitala skyltfönster samt rabatthäfte

-

Avstyrka införskaffande av kontorslokal och jobba istället med digitala
lösningar

Bakgrund
Utifrån Krisledningsnämndens beslut 2021-03-10, § 39, lämnar
Näringslivskontoret följande rapport: Rabatthäfte för Överkalix Den 18 april
hade 30 företag anslutit sig till Rabatthäfte, se bifogade fil. Antal häften: 3 000
st. Totala kostnaden blir 27 000 kr, vilket inkluderar att ytterligare 5 st företag
ingår i Rabatthäftet, samt utdelning till alla hushåll via Post Nord. Kostnaden
kan finansieras av Näringslivskontorets projekt 782. Kontorslokal Folkets Hus
har den 16 april 2021 erbjudit en kontorslokal som kan användas alla dagar i
veckan, med hyra på 8 000 kr/mån, totalt 96 000 kr för 12 månader.
Näringslivskontoret kan då vara flexibel, kan själv bestämma vilka dagar i
veckan kontoret ska bemannas.
I hyran ingår följande:
• Egen ingång.
• Lokal som fungerar som kontor-, mötes- och fikalokal, som är möblerad med
bord & kontorsstolar, 3 st runda bord med 4 st stolar/bord, avställningsbord för
fika, ställ för informationsmaterial (tidning, häften, broschyrer m.m.).
• Fri tillgång till ett mindre mötesrum med dator och videoskärm, för företagare
som ska ha videomöten och/eller delta på utbildning/seminarium med t.ex.
Region Norrbotten, Länsstyrelsen, ALMI Nord m.fl.
• Kök Kontoret blir ett ”drop in för företagare”. De kan träffa
Näringslivskontoret utifrån sina förutsättningar och behov. Kontoret kan ge
service och stödja företag i behov av finansiering och projekt- och företagsstöd,
men det ger också företagare möjlighet att träffa andra företagare. Kostnaden
kan finansieras av Näringslivskontorets projekt 782. Digitalt skyltfönster Den 18
april är det preliminärt ca 70 företag som ska ingå i digitalt skyltfönster.
Möjligheten för företag att delta på digitala möten för att påverka utseendet på
och innehållet i digitala skyltfönstret är små för många av företagen. Men de
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flesta företag tycker idéen med och det preliminära utseendet på fönstret är bra.
Därför tänker Näringslivskontoret inte arbeta med digitala möten. I stället ska
utvecklingsarbetet ske stegvis. I ett första steg ska det presenteras ett förslag på
utseende. Det skickas ut till företagen som då får några dagar på sig att ge
synpunkter på förslaget. Därefter tas nästa steg och nästa steg. Processen pågår
fram till att skyltfönstret är klart. Upplägget innebär att det tar längre tid att ta
fram sidan, men det är viktigt att företagen kan delta på sina villkor så mycket
som är möjligt. Kostnaden finansieras av Näringslivskontorets projekt 782 och
Sparbanken Nord.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2021-05-31, se Dnr 319-2021
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Ks § 85

Dnr 387- 2021

Näringslivskontoret redovisning verksamhet 2020 och förslag till
verksamhetsplan för 2021–2022

Kommunstyrelsen beslutar
-

Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 23 augusti 2021

-

Uppdra till Bo Häggroth att utreda frågan med kompetensförsörjning samt
komma med förslag på hur det ska vara organiserat

Bakgrund
Näringslivskontorets verksamhet finansieras i huvudsak med projektmedel från
Tillväxtverkets, Europeiska Socialfonden Över Norrland, Länsstyrelsen
Norrbotten, Region Norrbotten och Leader Polaris. Som framgår av
redovisningen har Överkalix kommun haft stor nytta av stödet.
Främst gäller det näringslivsservice, lokal infrastruktur, kompetensförsörjning,
digitalisering och satsning på lokal turism. Satsningar som kommunen kommer
att ha nytta av de närmaste åren
Slutsats Pga Covid-19 blev verksamhetsåret 2020 präglat av inställda aktiviteter.
Aktiviteter, information och stöd som har genomförts har i stor omfattning
varit pga pandemin och riktats till lokal handel och övriga företag i kommunen.
Inför hösten/vintern är förhoppningen att nya satsningar på
näringslivsutveckling ska kunna genomföras. Förslag till verksamhetsplan för
2021 (hösten-vintern) – 2020 är i dess helhet projektfinansierat. Det finns
förslag på nya satsningar som ska stödja kommunens näringsliv, förutom
sedvanliga aktiviteter som t.ex. frukostmöten. Det är av stor vikt att kommunen
fortsätter att bidra till att näringslivet i kommunen kan fortsätta utvecklas och
växa, framförallt gäller de lokal handel, restauranger och turism.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens AU föreslår Kommunstyrelsen att fatta beslut om att
• Att godkänna Näringslivskontorets redovisning av verksamhet 2020 och
förslag till verksamhetsplan för 2021–2022
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Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2021-05-31, se Dnr 387-2021
Protokollsutdrag till:
- Bo Häggroth, näringslivschef

Ks § 86

Dnr 207-2019

Begäran få köpa del av fastigheten Jock 6:8
Kommunstyrelsen beslutar
-

Uppdra till tekniska avdelningen att utreda ärendet ytterligare vad gäller
lagstiftningar för marknyttjande, prissättning vid försäljning,
konkurrenslagstiftning mm

-

Att bevilja Jockfalls intresseförening möjlighet att arrendera marken under
sommaren 2021 till ett symboliskt pris

-

Att Jockfalls intresseföreningen under arrendeperioden ansvarar för att
bedriva laglig verksamhet på marken

-

Att Jockfalls intresseföreningen ansvarar för avfallshanteringen för
verksamheten under arrendetiden

-

Uppdra till tekniska avdelningen att upprätta arrendeavtal med Jockfalls
intresseförening

-

Återkomma till kommunstyrelsen för beslut 23 augusti 2021 avseenden
försäljning av markområdet till Jockfalls intresseförening

Bakgrund
Jockfalls Intresseförening har 2019-11-18 dnr 307-2019 inlämnat intresseanmälan att
köpa halva fastigheten Jock 6:8.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-24, Kf § 41, om prissättning vid försäljning av
tomtmark för industri och bostäder. Då denna mark som ansökan avser inte är att
betrakta som varken mark avsedd för dessa ändamål måste anses att lägsta taxa eligt
Kf:s beslut bör tillämpas, det vill säga 25 kr/m2. Då fastighetens areal uppgår till 10 924
m2 skulle priset för att köpa halva fastigheten bli 136 550 kr. Tillkommer på köparen gör
även förrättningskostnader för fastighetsregleringen, kostnader för lagfart och
inskrivning etc.
Jockfalls Intresseförening har även varit i kontakt med kommunen och frågat om de får
nyttja del av fastigheten till husvagns- och tältplatser.
Kommunen bör vara försiktig med att låta nyttja sina fastigheter, det kan ge andra
följdproblem. Campingplats är enligt Plan- och byggförordningen (PBF)
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bygglovspliktig. I PBF 6 kap 1 § står ” I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs
det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra
1. nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor,
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor.”
I prop. 1985/86:1 sid 684 står att verksamheten måste ha en viss karaktär och
omfattning för att vara en bygglovspliktig campingplats. Bygglovsplikten bör gälla när
någon skall utnyttja ett område för camping eller husvagnsuppställning i en sådan
omfattning att verksamheten blir mer eller mindre yrkesmässig, vilket torde vara
tillämpligt i detta fall enär intresseföreningen har visst intresse att tjäna pengar på
verksamheten.
Med hänvisning till ovan nämnda anledningar föreslår Tekniska kontoret
kommunstyrelsen att inte låta Jockfalls Intresseförening nyttja del av fastigheten Jock
6:8 till camping.
Tekniska avdelningen förslår dock att kommunen, om Jockfalls Intresseförenings
intresse kvarstår, försäljer halva fastigheten Jock 6:8 till dem för en köpeskilling om
136 550 kr, exklusive tillkommande förrättningskostnader för fastighetsregleringen,
kostnader för lagfart och inskrivning etc.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse,2021-06-04, se Dnr 307- 2019

Protokollsutdrag till:
-Per Larsson, teknisk chef
-Rune Ekholm, teknisk chef
-Jockfalls intresseförening
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Ks § 87

Dnr 20-2021,413-2021

VA-plan, översikt
Kommunstyrelsen beslutar
-

Godkänna rapport från teknisk chef angående framtagande av VA-Plan, VAöversikt

Bakgrund
Rune Ekholm teknisk chef informerar om förslag till VA-plan samt översikt.

Allmänna utskottet 2021-01-08 § beslutar
-

Underhållsplan ska göras ansvarig för arbetet utser allmänna utskottet Rune
Ekholm teknisk chef.

-

Återrapportering skall göras till kommunstyrelsens sammanträde juni 2021

Beslutsunderlag
1. Allmänna utskottets protokoll 2021-01-05 § 8
2.Va-plan, översikt, 2021-06-07, se Dnr 20-2021

Protokollsutdrag till:
-Rune Ekholm, teknisk chef
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Ks § 88

Dnr 399-2021

Angående arvode till ordförande och styrelse i Överkalix kommuns bolag
och stiftelser
Kommunstyrelsen beslutar
-

Översända ärendet till Siv Larsson, personalchef för utredning

-

Återkomma till kommunstyrelsen med förslag till beslut avseende arvode till
ordförande och styrelse i Överkalix kommuns bolag och stiftelser

Bakgrund
Föreligger skrivelse från Överkalix värmeverk med förslag till
kommunfullmäktige att se över arvodena för ordförande och styrelse i Överkalis
kommuns bolag och stiftelser.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse 2021-06-03, se Dnr 399-2021

Protokollsutdrag till
-Siv Larsson, personalchef

Justerares signatur

35

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-06-07

Justerares signatur

36

