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Plats och tid

Måndagen den 13 september 2021, kl. 09.00-12.00-13.00-16.00, via Teams

Beslutande

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

Övriga deltagande

Utses att justera

Anna-Greta Brodin, kommundirektör, Anna-Lena Eriksson
kommunsekreterare, Siv Larsson § 105,107 , Johanna Heinrich,
projektanställd § 110 , Jenny Liljebäck socialchef,109,112 § Anna-Lena
Bjälmsjö, enhetschef § 108,Rune Ekholm, teknisk chef § 112, Agneta
Suikki, ekonomichef § 112
Anneli Nilsson (v)

Justeringens plats och
tid

Kommunkansliet

Sekreterare

Anna-Lena Eriksson

Ordförande

Anne Jakobsson (s)

Justerare

Anneli Nilsson (v)

Per-Erik Olofsson (c)
Cenneth Pettersson (s) ers. för BengtErik Rolfs
Ethel Landström (sd) ers. för Roland
Andersson

Paragraf
§ 105-112

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
Datum för anslags
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Förvaringsplats för
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Underskrift

Anna-Lena Eriksson
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Ks § 105
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-2021-08-19 §§ 68-78
Bu-2021-08-18 §§ 36-42
Delgivningar, delegationsbeslut sociala omsorgsutskottet:
Su 2021-08-19 § 78
Pärm redovisat från personalkontoret för delegationer fr.o.m.
2021-08-23 t.o.m. 2021-09-13
----------

Siv Larsson, personalchef informerar om arbetsmiljöarbetet i kommunen,
aktuell information, Systematiskt arbetsmiljöarbete, sjukfrånvaro, utredning av
distansarbete för anställda
-------Anne Jakobsson (s), kommunstyrelsens ordförande informerar om:
-slyröjning av platser i kommunen
------Anna-Greta Brodin, kommundirektör informerar om:
- Covidinformation
- Info om landsbygdsbidrag, Kommunakuten
- Fortsatt statliga bidrag för äldreomsorgslyftet
- Info angående Överkalix camping, händelser mm
-Info om nytt ärendehanteringssystem
- Akut behov av inköp av en ny telefonväxel
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Ks § 106

Dnr 796-2019

Förlängt utredningsuppdrag Strategi för god service och bra företagsstöd

Kommunstyrelsen beslutar
-

Ärendet hänskjuts till allmänna utskottets sammanträde 11 oktober 2021

Bakgrund
Kommunstyrelsen 2019-11 -11 § 151 beslutade
-

Uppdra till Näringslivs- och Skolkontoret att kartlägga
kompetensförsörjningsbehovet hos företagen i kommunen. Arbetet ska vara
genomfört senast 30 april 2020 och redovisas till AU på närmaste
efterföljande möte.

-

Uppdra till Näringslivskontoret att redovisa för KS genomförd
verksamhetsplan för 2019 och planerad verksamhetsplan för 2020 på
närmaste planerade möte i januari 2020.

-

Överkalix kommun ska införa Servicegaranti.

-

Uppdra till Centrala Ledningsgruppen att ta fram förslag på servicegaranti
och hur den bör införas, en s.k. införandeplan, i det sammanhanget
prioritera service till företagen och familjer. Förslag till servicegaranti och
införandeplan med prioriterade områden ska vara klart senast den 30 juni
2020 och redovisas till AU på närmaste efterföljande möte.

-

Uppdra till IT-kontoret att ansvara för att implementera minst 5 e-tjänster
per år under åren 2019, 2020 och 2021. Arbetet ska vara genomfört senast 31
december 2021. Resultat ska succesivt redovisas till AU, dels februari 2020,
februari 2021, och februari 2022 då arbetet även ska slutredovisas.

Kommunstyrelsen beslutar
-

Förlänga utredningsuppdraget för att slutligen redovisas till
kommunstyrelsens sammanträde i september 2021

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-17 § 63

Justerares signatur
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Ks § 107

Dnr 399-2021

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

-

Uppdra till siv Larsson, personalchef Återkomma till allmänna utskottet 11
oktober 2021 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
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

Beslutsunderlag
1. Skrivelse 2021-06-03, se Dnr 399-2021
2. Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07 § 88

Protokollsutdrag till:
-Siv Larsson, personalchef
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Ks § 108

Dnr 711-2020

Angående arbetsmarknadsinsatser
Kommunstyrelsen beslutar
-

Godkänna utredningen samt uppdrar till verksamheten att gå vidare med
plan och uppstart av insatserna för att kunna ta emot deltagare från 2022.
pågående arbete med nytt avtal, beslutas att inte gå vidare med förslaget om
drift och skötsel av kommunens anläggningar. Beroende på avtal mellan
kommunen och föreningen kan förslaget komma att tas upp på nytt längre
fram.

Bakgrund
Tjänsteskrivelse utredningsuppdrag arbetsmarknadsinsatser Socialchef och chef
för arbetsmarknad och integration har fått i uppdrag att ta fram förslag på
utveckling av arbetsmarknadsenheten, insatser att bedriva för att ge personer
som står utanför arbetsmarknaden möjlighet till en sysselsättning och även som
förberedelse för att komma ut på arbetsmarknaden, att personer ska får
arbetslivserfarenhet. De förslag på insatser som arbetats fram är - Information
och stöttning för att bli bättre rustad att söka arbete på den öppna
arbetsmarknaden - Fritidsbank - Fixartjänst - Tvätteri - Drift och skötsel av
kommunens fritidsanläggningar För att kunna hantera alla dessa insatser har vi
bedömt att det behövs 3 handledare, dessa kan då handleda 8-12 deltagare.
Budgetbehov för detta är enligt utredning 2 040 tkr. I konsekvensanalys för
2022 har dessa insatser tagits med, men siffrorna skiljer sig något och budget
kommer att styra hur många insatser vi kan starta upp och hur många deltagare
vi kan ha under året. Syfte och målsättning med arbetsmarknadsinsatser är att
skapa en meningsfull sysselsättning som bidrar till att stärka den enskildes
självkänsla, att stötta individer och ge dem förutsättningar till anställning samt
att minska bidragsberoende.
Förslag till beslut
Utredare föreslår att sociala omsorgsutskottet godkänner utredningen och
uppdrar till verksamheten att gå vidare med plan och uppstart av insatserna för
att kunna ta emot deltagare från 2022.
Sociala omsorgsutskottets förslag
- Godkänna utredningen samt uppdrar till verksamheten att gå vidare med
plan och uppstart av insatserna för att kunna ta emot deltagare från 2022.

Justerares signatur
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pågående arbete med nytt avtal, beslutas att inte gå vidare med förslaget om
drift och skötsel av kommunens anläggningar. Beroende på avtal mellan
kommunen och föreningen kan förslaget komma att tas upp på nytt längre
fram.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2021 -08-16, se Dnr 711-2020
2. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2021-08-19 § 73

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

Justerares signatur
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Ks § 109

Dnr 439-2020

Återkoppling undersköterskeutbildning inom vård- och omsorgsarbete
Kommunstyrelsen beslutar
-

Att anta de förslag till fortsatt arbete med att öka andelen undersköterskor
i vård och omsorgsverksamhet, specifikt äldreomsorgen, som framgår i
sammanfattningens sju punkter

-

Uppdra till socialchef att uppta förhandlingar med berörda organisationer
för att ta fram /fastställa turordningslistor.

-

Uppdra till socialchef att uppta förhandlingar för att fastställa
bemanning/kompetens nivå på varje enhet

Bakgrund
Tjänsteskrivelse – utredningsförslag utifrån beslut i Kommunstyrelsen, §92,
2021-08-23
Förslag till beslut Socialchef föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att anta de förslag till fortsatt arbete med att öka andelen undersköterskor i
vård och omsorgsverksamhet, specifikt äldreomsorgen, som framgår i
sammanfattningens sju punkter.
I beslut vid Kommunstyrelsens sammanträde 2021-08-23, §92, framgår att
kommunstyrelsen beslutar följande:
-Erbjuda befintlig personal utbildning/validering till undersköterska –
Undersköterskenivån skall vara grundkrav för anställning som personal inom
kommunens vård och omsorgsverksamhet
- Uppdra till Jenny Liljebäck att komma med struktur/riktlinjer avseende
utbildad vårdpersonal inom kommunens vård och
omsorgsverksamhet
- Att återkomma med färdigt utredningsförslag till
kommunstyrelsen den 13 september 2021
Socialchef kontaktade Kommunstyrelsens ordförande (kso) Anne Jakobsson för
att få förtydligande gällande ovan beslut. Besluten avser enligt kso specifikt
äldreomsorgen. Gällande grundkrav avses nya anställningar fortsättningsvis
inom äldreomsorgen. Syftet med besluten är att det ska vara tydligt att det är
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undersköterskor som ska anställas på lediga underlag i första hand och att man
i de fall det inte finns undersköterskor tillgängliga, kan anställa vårdbiträden
eller personer som inte har vårdutbildning. Socialchef har i tidigare dokument
(skrivelse Kompetensförsörjning inom kommunal vård och omsorg, 2021-05-17,
dnr 439-2020) angett ett antal punkter som kan arbetas vidare med.
Personalchef Siv Larsson har även tagit fram ett dokument (skrivelse 2021-0507, bilaga 1) som beskriver olika alternativ, preliminära utfall och aspekter att ta
hänsyn till. Utifrån dessa underlag redovisas här ett utredningsförslag avseende
utbildad vårdpersonal inom vård- och omsorgsverksamhet, specifikt för vård
och omsorg om äldre personer
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2021-05-10, se Dnr 439-2020
2. Allmänna utskottets protokoll 2021-05-17 § 38
3. Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-07 § 68
4. Tjänsteskrivelse, 2021-08-16, se Dnr 439-2020
5. Kommunstyrelsens protokoll2021-08-23 § 92
6. Tjänsteskrivelse, 2021-09-13, se Dnr 439-2020

Protokollsutdrag till:
-Jenny Liljebäck, socialchef
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Ks § 110

Dnr 536-2021

Turistisk plan för utveckling av turism i Överkalix kommun 2022–2026
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Anta Turistisk plan för utveckling av turism i Överkalix kommun 2022–2026

Bakgrund
Under åren 2020-2021 driver Överkalix kommun projektet ”Överkalix, platsen är
utmärkt för turism”. Ett av målen är att, tillsammans med besöksnäringen, kommunen,
föreningar och andra turismaktörer, ta fram en Turistisk plan som ska ligga till grund
för den turistiska utvecklingen i kommunen.
Syftet med den Turistiska planen är att peka ut riktningen för hur utvecklingen av
turism med fokus på naturbaserad turism ska ske. Planen gäller under åren 2022-2026
och belyser nuläget såsom förutsättningar i kommunen, samt innehåller vision och
målbilder som beskriver hur Överkalix kan bli mer kraftfull, attraktiv och
konkurrenskraftig som destination och utvecklas enligt en långsiktig plan som gynnar
besökaren, besöksnäringen, medborgare och kommunen. Genom att arbeta långsiktigt
och konsekvent kommer Överkalix kommun att locka fler besökare, som stannar
längre, återvänder, konsumerar mer och rekommenderar platsen för andra.
Den Turistiska planen ska kompletteras med en Handlingsplan som innefattar
strategier och prioriterade åtgärder inom turismutveckling, vilken förväntas vara
färdigställd under slutet av 2021. Därefter kommer ett genomarbetat underlag finnas
för att exempelvis kunna söka finansiella medel för utvecklande av de utpekade
prioriterade åtgärderna.
Sammanfattning/slutsats
Den Turistiska planen är framtagen och utarbetad tillsammans med flertalet aktörer
som på olika sätt berörs av turism. En genomarbetad Turistisk plan som är politiskt
förankrad är en förutsättning för att turism ska kunna utvecklas på ett långsiktigt och
hållbart sätt. Naturbaserad turism ses som en av landsbygdens framtidsnäringar och är
således en viktig källa som möjliggör för fler jobbtillfällen, ökad inflyttning och därmed
en mer hållbar och levande kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens AU föreslår Kommunstyrelsen att fatta beslut om att:
• Anta Turistisk plan för utveckling av turism i Överkalix kommun 2022–2026
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fatta beslut om att:
• Anta Turistisk plan för utveckling av turism i Överkalix kommun 2022–2026
Bilagor
Bilaga 1 – Turistisk plan för utveckling av turism i Överkalix kommun 2022–2026
Bilaga 2 – TEM® 2019. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av
turismen i Överkalix kommun

Justerares signatur
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Kommunstyrelsen beslutar
− änskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 13 september 2021

Beslutsunderlag
1. Turistisk plan 2022-2026, 2021-08-16, se Dnr 536-2021
2. Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-23 § 101

Justerares signatur
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Ks § 111

Dnr 808-2020

Ny valdistriktsindelning

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-Hemställan görs hos länsstyrelsen att besluta om följande;
- Ny valdistriktsindelning för Överkalix kommun enligt bifogad karta

Bakgrund
Valnämnden har i beslut 2019-06-20 § 28 gett uppdrag till kommunkansliet att
inkomma med förslag till ny valdistriktsindelning att gälla fr.o.m. nästa val år 2022. Ett
förslag ska vara klart för beslut i kommunfullmäktige hösten år 2021. Överkalix
kommun har idag två valdistrikt, Överkalix övre och Överkalix nedre valdistrikt. Vid
EU-valet 2019 hade Överkalix övre valdistrikt 970 röstberättigade och Överkalix nedre
valdistrikt 1712 röstberättigade.
Enligt vallagens 4 kap 1§ ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000
eller fler än 2 000 röstberättigade. Ändring valdistriktsindelning måste fattas av
kommunfullmäktige senast enligt vallagens 7 kap 18 § senast den 1 december året före
det år då beslutet skall tillämpas första gången, dvs året före som ordinarie val till
riksdag, landsting samt kommun skall genomföras. På förslag av kommunfullmäktige
skall länsstyrelsen besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Att slå ihop till ett
distrikt innebär att Överkalix kommun skulle ha ca 2600 röstberättigade vilket är för
stort att ha. Antalet röstande i nedre valdistrikt är ungefär desamma och har varit det
senaste valen medans antalet röstberättigade i det övre valdistriktet minskar mellan
valåren.
Den nuvarande valdistriktsindelningen framgår i bilaga 1.
Nytt förslag till valdistriktsindelning framgår i bilaga 2-3.
Förslag på ny gräns i centralorten Bränna samt södra Tallviksområdet finns enligt
bilaga 2-3. Där är tanken att gränsen mellan de två valdistrikten dras längs med hela
Storgatan samt över Brännabron.
Med detta förslag blir det en jämnare fördelning av röstberättigade i de två
valdistrikten då ca 300 -400 röstberättigade överförs från Överkalix nedre till Överkalix
övre valdistrikt.
-Det skulle innebära mellan ca 1200-1300 röstberättigade i vardera distrikt.
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-Det ger även möjlighet att använda kommunförvaltningen, eller annan central lokal
folkets Hus, som vallokal för de båda valdistrikten då gränsdragningen mellan
distrikten går längs med Storgatan. ”Allt under samma tak”.
- Säkerheten ökar när det gäller både hantering, förvaring och transport av röster.
- Snabbare kommunikation mellan valdistrikten, valadministrationen och valnämnden.
- Alla har sin Vallokal i Bränna
- Förslaget möjliggöra även bättre samordning av resurser både vad gäller lokaler,
röstmottagare m.m.
Eftersom vallokalen för Överkalix övre valdistrikt i detta fall skulle flyttas från Gyljen
till Bränna finns möjlighet att anordna förtidsröstning i den tidigare vallokalen i Gyljen
samt Lansjärv under valdagen, förtidsröstning i Jockfall, Allsån samt Svartbyn som
tidigare år.
Uppdraget innebär att få en jämnare fördelning av röstberättigade i valdistrikten, och
som tidigare nämnts se över möjligheten att ha våra två vallokaler i samma byggnad,
öka säkerheten vad gäller förvaring, hantering och transport av röster, få bättre
tillgänglighet till lokaler, möjliggöra samordning med resurser både vad gäller lokaler
och röstmottagare m.m. En nackdel är att vallokalen försvinner i Gyljen. Men kan
istället användas som röstmottagningsställe under valdagen.

Kommunkansliets förslag

-Hemställan görs hos länsstyrelsen att besluta om följande;
- Ny valdistriktsindelning för Överkalix kommun enligt bifogad karta

Valnämndens förslag

-Hemställan görs hos länsstyrelsen att besluta om följande;
- Ny valdistriktsindelning för Överkalix kommun enligt bifogad karta

Beslutsunderlag

1. Kommunkansliet Förslag på ny valdistriktsindelning, 20201105, se Dnr 8082020
2. Valnämndens protokoll 2021-08-26 § 2

Justerares signatur
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Ks § 112

Dnr 72-2019

Redovisning av utredning av Framtidens äldreomsorg
Kommunstyrelsen beslutar
-

Godkänna informationen

Bakgrund
Kommunfullmäktige 2021-04-26 § 6 beslutade enligt nedan:
-

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

-

Uppdrag återredovisas till kommunstyrelsens sammanträde i september
2021

Bakgrund

Förslag till beslut
Utifrån vårt utredningsuppdrag enligt KS Dnr; 72-2019 2019-06-10 och 21-02-28
och dess resultat (se strategisk plan med bilagor) förordar arbetsgruppen till KS
att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om en ombyggnation/tillbyggnad av
Tallvik i enlighet med alternativ 4.
Bakgrund och bedömning

Justerares signatur
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Efter genomgång av alternativen som presenteras i underlagen förordar
arbetsgruppen alternativ 4. Detta är dock beroende av Region Norrbottens
prissättning vid försäljning. Detta alternativ avser om och tillbyggnation på
Tallvik och är det mest ekonomiskt hållbara samt även mest fördelaktigt ur
bemanningsperspektiv. Dessutom underlättar det samverkan både internt och
med regionen. Vilket är viktigt för utvecklingen av nära vård och i enlighet med
den politiska viljeriktningen, modellområde östra Norrbotten. Det är även
viktigt för ett långsiktigt upprätthållande av vård och omsorg för våra
medborgare.
Kommunen har behov av stora investeringar såsom hållbart VA-nät, ny
brandstation, underhåll av fritidsanläggningar, övriga fastigheter och
infrastruktur.
En nybyggnation i egen regi, alternativ 1, kommer att binda upp ytterligare
kapital till en summa av 60-80 miljoner och därmed blockera ovan nämnda
viktiga investeringar.
En lösning med en kooperativ förening, alternativ 2, bedömer vi som olämpligt
ur ett rättsligt/juridiskt perspektiv samt ekonomisk osäker. Detta med
hänvisning till utlåtande från chefsjurist vid Sveriges Kommuner och Regioner.
Nybyggnation i privat regi, alternativ 3, kommer att medföra högre årliga
kostnader jämfört med alternativ 1, 4 och 5. Det kan även försvåra flexibilitet vid
framtida förändrade lokalbehov.
Avseende alternativ 5 har Region Norrbotten klargjort att de inte avser att göra
ombyggnationer för hyresgäst.
För att kommunen framledes ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi och
fortsätta vara en attraktiv boendeort för samtliga medborgare, ung som
gammal, behöver bredden av investeringar komma hela befolkningen till godo.
Ett sammanhållet särskilt boende på Tallvik enligt alternativ 4 kommer att ge
de bästa ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna för kommunen
som helhet.
Förslag till beslut
Med hänvisning till framtagna underlag föreslås KS att ställa sig bakom
arbetsgruppens rekommendationer och föreslå till Kommunfullmäktige:
· att besluta om en ombyggnation/tillbyggnad av Tallvik i enlighet med
alternativ 4
Beslutsunderlag
1. Minnesanteckningar 202010118, 20210101, se Dnr 72-2019
2. Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-08 § 2
3. Voteringsprotokoll, 2021-04-26
4. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26 § 6
5. Utredning,tjänsteskrivelse, 2021-09-13, se Dnr 72-2019
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-09-13

Protokollsutdrag till:
-Jenny Liljebäck, socialchef
-Agneta Suikki, ekonomiskchef
-Anna-Greta Brodin. Kommundirektör
-Rune Ekholm, teknisk chef
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-09-13

Ks § 113

Dnr 578-2021

Avtal gällande medicinskt förbrukningsmaterial
Kommunstyrelsen beslutar
-

Att anta avsiktsförklaring gällande interimistiskt samverkansavtal angående
hjälpmedelsverksamheten och visst medicinskt förbrukningsmaterial.

Bakgrund
Presidiet har i helgen expresshanterat rekommendation att anta
avsiktsförklaring interimistiskt samverkansavtal hjälpmedelsverksamhet och
visst medicinskt förbrukningsmaterial enligt bifogat i bilaga 1 (utdrag
nedan). Nu krävs snabb hantering i kommunerna. Från den 29/9 har vi inte
något avtal gällande medicinskt förbrukningsmaterial, därav brådskan.
Beslut
Presidiet vid Norrbottens Kommuners styrelse beslutar att rekommendera
respektive kommun att senast 2021-09-28 besluta att anta avsiktsförklaring
gällande interimistiskt samverkansavtal angående hjälpmedelsverksamheten och
visst medicinskt förbrukningsmaterial.
Ärendet är berett i Polsam och med juridisk hjälp. Då frågan diskuterades i
kommundirektörsberedning den 9/9 visade det sig att flera kommuner har KS i
morgon måndag och önskar att ärendet kan tas då.
Har ni frågor är det Eva Lakso som bäst kan svara på dom. Telefonnummer till
Eva finns nedan. Totalt är det 15 dokument som bifogas. Men
avsiktsförklaringen är den som skrivs under nu, dokument 3 och 4. Den
handlar alltså om Interimistiska avtalet som ska till Polsam 28 oktober. Utkast
till interimsavtalet med bilagor bifogas också. Dock kommer interimsavtalet
med bilagor kommer att gå ut till samtliga kommuner för synpunkter inför
Politiska samverkansberedningen den 28 oktober.
Dokument 1 är rekommendationen.
Dokument 2 är Polsams protokoll med rekommendation
Dokument 3 och 4 gäller avsiktsförklaringen; är PM och själva avsiktsförklaringen(2
dokument)
Dokument 5.0-5.10 är utkast till Interimsavtal och bilagor till interimsavtalet.(11
dokument)

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2021-09-13, se Dnr 2021
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2021-09-13

Protokollsutdrag till:
-Norrbottens kommuner,
- Anne jakobsson, socialchef
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