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Måndagen den 7 februari 2022, kl.9.00-12.00-13.00-15.20, via Teams,
kommunförvaltningen

Beslutande

Anne Jakobsson (s)
Cenneth Pettersson (s)
Sarah Karlsson (c)
Susanna Karlsson (s)
Kristina Olofsson (v)
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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-2021-12-09 §§ 93-106
Su 2022-01-2o §§ 1-12
Bu-2021-12-08 §§ 51-58
Bu 2021-01-19 §§ 1-6
Au 2021-12-06 §§ 93-94
Au 2022-01-17 §§ 1-8
----------------Delgivningar, delegationsbeslut sociala omsorgsutskottet:
Su 2021-12-09 § 106
------------------

Pärm redovisat från personalkontoret för delegationer fr.o.m.
2021-11-16 t.o.m. 2022-02-07
------------------

Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsen ordförande informerar om:
- Vandaliseringar på busstation
- Information angående varuhemsändning
---------------Anna-Greta Brodin kommundirektör informerar om:
- Covid 19
- Risk och sårbarhetsanalys
- Val/säkerhetsanalys

Justerares signatur
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- Budgetberedning 2023
- Arbetet med årsbokslut 2022
- Möte med Regionala rådet
- Valet 2022 säkerhetsarbete
------Siv Larsson, personalchef medverkar och informerar om:
-Arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete, besök av arbetsmiljöverket,
arbetsmiljöutbildning 2022, sjukfrånvaro i verksamheterna, tillbud och
olycksfall samt HME-enkät.
-Digitalisering rehabilitering samt rekrytering
-Lönekartläggning samt Visselblåsarlag
-----Marina Ljungström Sigmar medverkar och informerar om sin verksamhet.

Justerares signatur

4

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2022-02-07

Ks § 2

Dnr 27-2022

Utfärdande av ägarpolicy och ägardirektiv för Överkalix kommuns bolag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Anta Ägarpolicy för Överkalix kommuns bolag

Bakgrund

Förslag till beslut
•
•
•

Att KS rekommenderar fullmäktige att utfärda:
ägarpolicy för Överkalix kommuns bolag
ägardirektiv(reviderat) för Överkalix värmeverk AB
ägardirektiv för Överkalix fastighet AB
I enlighet med framtagna och bilagda dokument
Bakgrund
Mot bakgrund av att det fanns behov av att revidera Överkalix kommuns
ägardirektiv gav kommunstyrelsen KS 21-04-12 § 45 (Dnr: 223-221) i uppdrag till
kommundirektören att återkomma med en revidering av ägardirektivet för
Överkalix värmeverk. Eftersom kommunen under året 2021 bildade Överkalix
fastighet AB har även ett förslag till ägardirektiv för Överkalix fastighet AB
tagits fram.
För arbetet med ägarstyrning och kommunikation mellan ägare och bolag har
en övergripande ägarpolicy tagits fram. Policyn anger de regler som ska gälla för
relationen mellan kommunen och dess bolag. Policyn riktar sig både till
kommunen som dess ägare och till de kommunägda bolagen
Allmänna utskottets förslag
-

Anta Ägarpolicy för Överkalix kommuns bolag

-

Anta Ägarpolicy för Överkalix kommuns bolag

Justerares signatur
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Ks § 3

Dnr 26-2022

Ägardirektiv Överkalix Värmeverk AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Anta Ägarpolicy för Överkalix kommuns bolag

Bakgrund

Förslag till beslut
•
•
•

Att KS rekommenderar fullmäktige att utfärda:
ägarpolicy för Överkalix kommuns bolag
ägardirektiv(reviderat) för Överkalix värmeverk AB
ägardirektiv för Överkalix fastighet AB
I enlighet med framtagna och bilagda dokument
Bakgrund
Mot bakgrund av att det fanns behov av att revidera Överkalix kommuns
ägardirektiv gav kommunstyrelsen KS 21-04-12 § 45 (Dnr: 223-221) i uppdrag till
kommundirektören att återkomma med en revidering av ägardirektivet för
Överkalix värmeverk. Eftersom kommunen under året 2021 bildade Överkalix
fastighet AB har även ett förslag till ägardirektiv för Överkalix fastighet AB
tagits fram.
För arbetet med ägarstyrning och kommunikation mellan ägare och bolag har
en övergripande ägarpolicy tagits fram. Policyn anger de regler som ska gälla för
relationen mellan kommunen och dess bolag. Policyn riktar sig både till
kommunen som dess ägare och till de kommunägda bolagen
Allmänna utskottets förslag
-

Anta Ägarpolicy för Överkalix kommuns bolag

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2022-01-11, se Dnr 27-2022
2. Allmänna utskottets protokoll 2022-01-17 § 4

Justerares signatur
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Ks § 4

Dnr 25-2022

Ägardirektiv Överkalix Fastighet AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Anta ägardirektiv för Överkalix Fastighet AB

Bakgrund
Föreligger ägardirektiv Överkalix Fastighet AB.
Allmänna utskottets förslag
-

Anta ägardirektiv för Överkalix Fastighet AB

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2022-01-11, se Dnr 25-2022
2. Allmänna utskottets protokoll 2022-01-17 § 6

Justerares signatur
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Ks § 5

Dnr 399-2021

Arvode till ordförande och styrelse i Överkalix kommuns bolag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Att anta Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Överkalix kommun

Bakgrund
Sammanfattning
Enligt Kf 2021-11-29 § 56 har beslutats gällande arvoden till styrelse i
kommunala bolag att ”övriga ledamöter erhåller det av kommunfullmäktige
fastställda arvodet för politiker”.
Förtydligande i kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i
behöver göras med anledning av detta.

•

Ärendet
Vid uppdatering av Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Överkalix
kommun med tillägg som beslutats i Kf 2021-11-29 § 56 framkommer behov av
ytterligare förtydligande av vad som avses med ”fastställda arvodet för
politiker”.
Vid samtal med kommunstyrelsens ordförande framkom att beslutet avsåg
styrelseledamöter i kommunala bolag. Avsikten var att tjänstgörande
styrelseledamöter ska ha likvärdiga villkor som exempelvis tjänstgörande
ledamot i styrelse och nämnd.
Likaså avsågs att ordförande i kommunala bolag som uppbär begränsat
årsarvode även ska erhålla sammanträdesarvode på likvärdiga villkor som andra
funktioner med begränsat årsarvode.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att anta Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Överkalix kommun
Allmänna utskottet beslutar
-

Ärendet rubriceras åter till Kommunstyrelsens sammanträde 2022 02-07

Beslutsunderlag
1. Allmänna utskottets protokoll 2022-01-17 § 7
2. Tjänsteskrivelsen samt reglemente förtroendevalda, 2022-02-3, se Dnr 399-2021

Justerares signatur
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Ks § 6

Dnr 776-2021

Anhörigstöd för äldreomsorgen
Kommunstyrelsen beslutar
-

Att införa anhörigstöd permanent och uppdra till socialchef att gå vidare
enligt förslag med fackliga förhandlingar och rekrytering

-

Uppdra till Jenny Liljebäck, socialchef att informera om verksamheten och
dess innehåll
Bakgrund
Kommunen är enligt 5 kapitlet 10 § i Socialtjänstlagen (SoL) skyldig att erbjuda
olika former av stöd åt anhöriga som vårdar sina nära. Vilken typ av stöd man
kan få skiljer sig åt mellan olika kommuner.
År 2009 skärptes socialtjänstlagen ytterligare från att kommunerna ”bör”
erbjuda stöd till anhöriga till det mer förpliktigande ”ska” som innebär att
socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar
en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående
som har funktionshinder. Man slår även fast att anhörigstödet utöver frivillighet
ska vara individuellt, flexibelt och av god kvalitet
Anhörigstöd ska vara individanpassat, flexibelt och av god kvalitet.
Individanpassat innebär till exempel att den anhörigas unika behov identifieras
och att stödet utformas efter det behovet. Eftersom behov förändras över tid
handlar flexibilitet om att stödet följs upp och förändras efter behov. Stödet
måste också vara av god kvalitet och därmed till nytta och trygghet för
anhöriga.

-

I Överkalix har vi sedan 2019 erbjudit anhörigstöd i form av samtalsstöd utifrån
anhörigas behov. Stödet har varit frivilligt och utan biståndsbeslut. Den anhöriga har
kontaktat anhörigstödjaren per telefon, sms och ibland har stödjaren besökt den
anhöriga i hemmet.
Vid kontakterna har följande områden berörts
Vikten av närståendestöd
Omvårdnad (personcentrerad)
Miljön och måltidens betydelse
Aktiviteter
Geriatriska sjukdomstillstånd
Palliativ vård
Årligen är det upp till 11 personer som sökt stöd, information eller hjälp angående olika
insatser. Under 2021 har till och med november ca 130 timmar nyttjats.

Justerares signatur
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Under hösten 2021 utökade vi detta till att även erbjuda en studiecirkel om demens för
anhöriga som varit uppskattad. Studiecirkeln har bestått av 6 träffar med olika teman
varje gång.
Anhörigstödjaren har även varit behjälplig med att lämna ut broschyrer och blanketter
för att kunna ansöka om stöd i form av exempelvis hemtjänst, avlastning eller annat.

Fortsättning?
Kommunen har en skyldighet att erbjuda anhörigstöd. Den form vi har erbjudit under
dessa år har fungerat väl för de anhöriga som varit i kontakt. Socialchef bedömer att
detta bör permanentas i verksamheten.
Innehållet bör vara enskilt stöd, möjlighet till anhörigträffar – att få träffa och prata
med andra som är i liknande situation som en själv, att känna att man inte är ensam i
sin situation, samt studiecirklar med utbildning till anhöriga i exempelvis demens.
Tidsåtgång: Hittills under 2021 har ca 12 h/månad använts för anhörigstöd.
Studiecirkeln har bestått av 6 träffar á ca 1,5 timme.
Administration: tillgång till dator för förberedelse, planering. Telefon för att ta emot
samtal. Lokal för att ha anhöriggrupper, studiecirklar, kontorsmöjlighet.
Inför 2022 har kontakt tagits med studieförbund samt PRO för att stämma av önskemål
och möjligheter till att ha samarbete med studieförbund när det gäller studiecirklar.
Nuvarande anhörigstödjare har tagit fram ett förslag på en anhörigkonsulent, som både
stöttar anhöriga men även utbildar i personalgrupper.

Jämställdhetsanalys
Anhörigstöd riktar sig till både kvinnor och män utifrån behov av stöd och inte utifrån
behov av kön. De år som anhörigstöd funnits har majoriteten av de som tagit emot
stöd varit kvinnor, så här kan man behöva se över hur man får fler män att efterfråga
stöd.

Förslag
Inom sociala omsorgsutskottets verksamhetsområde ser vi även över
aktivitetsverksamheterna inom särskilt boende och ett förslag skulle vara att slå ihop
anhörigstöd med aktivitetsansvar och att man då har anhörigstöd motsvarande
omkring 10% och 90% skulle omfatta genomförande av aktiviteter och samordning
med studieförbund och andra föreningar för aktiviteter.
Budget: Under 2022 skulle del av budget täckas av statsbidrag och resterande del
inryms i beslutad ram.

Sociala omsorgsutskottet föreslås besluta att införa anhörigstöd permanent och
uppdra till socialchef att gå vidare enligt förslag med fackliga förhandlingar och
rekrytering
Sociala omsorgsutskottets förslag
-

Att införa anhörigstöd permanent och uppdra till socialchef att gå vidare
enligt förslag med fackliga förhandlingar och rekrytering

Justerares signatur
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-

Uppdra till Jenny Liljebäck, socialchef att informera om verksamheten och
dess innehåll
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2021-12-09, se Dnr 776-2021
2. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2021-12-09 § 100

Protokollsutdrag till:
-Jenny Liljebäck socialchef

Justerares signatur
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Ks § 7

Dnr 40-2022

Justering av avgifter sociala omsorgsutskottets verksamhetsområde.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Att anta föreslagna justeringar av avgifterna inom sociala omsorgsutskottets
verksamhetsområde

-

Att genomföra årliga justeringar av avgifterna baserat på omsorgsprisindex
(OPI) samt ökning av kostnader för kost.

-

Avgifterna ska gälla fr.o.m 1 april 2022
Bakgrund och ärendebeskrivning
För service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen tar Överkalix kommun ut
en avgift. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen (SoL), 8 kap 2-9 §§ och 16 kap 3 §, och
baseras på prisbasbelopp som fastställs av Regeringen och justeras årligen.
Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kr.
För att säkerställa att kommunen inte tar ut mer i avgift än vad som är lagstadgat finns
maxtaxa och minimibelopp fastställt utifrån prisbasbeloppet. Maxtaxan anger avser det
månadsbelopp som den enskilde som mest betalar för sina vård- och omsorgsinsatser
oavsett storlek på pension och övriga tillgångar. Minimibeloppet avser den lägsta
summa som den enskilde ska ha kvar efter att hyra och avgifter för äldreomsorg är
betalt (inklusive mat). Både maxtaxa och minimibelopp anges per månad.
Justering av avgifterna bör ske årligen, men har inte skett sedan 2019. Socialchef har i
samråd med ekonomichef sett över lämpligt index för att beräkna kostnad och
Omsorgsprisindex via SKR bedöms lämpligt för omvårdnads och serviceinsatser. När
det gäller avgift för måltider har ökningen av kostnader avseende måltider agerat
underlag.
Baserat på OPI föreslås en procentuell höjning av omsorgsavgifterna motsvarande 6,4
procent. Måltidsavgifterna föreslås höjas med 3,5 procent baserat på ökning av
kostnaderna för måltider under åren 2020-2022. Hänsyn har tagits till nivå av maxtaxa
vad gäller vårdavgift särskilt boende.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Avgifter sociala omsorgsutskottet 2022

Konsekvenser ekonomi, jämställdhet och miljö
Genom att se över och justera nivån på avgifterna innebär viss ökning av intäkterna för
de insatser som utförs.

Justerares signatur
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Justeringen av avgifterna påverkar inte kvinnor eller män olika då avgifterna regleras av
både maxtaxa och minimibelopp, så att alla oavsett inkomst eller kön ska ha samma
ekonomiska förutsättningar efter att avgifter är betalda.

Förslag till beslut
-

-

Att sociala omsorgsutskottet beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta
föreslagna justeringar av avgifterna inom sociala omsorgsutskottets
verksamhetsområde
Att sociala omsorgsutskottet beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att genomföra
årliga justeringar av avgifterna baserat på omsorgsprisindex (OPI) samt ökning av
kostnader för kost.

Beslutet delges
-

Socialchef
Enhetschef Brännagården
Enhetschef Tallviksgården
Enhetschef Hemtjänsten
Enhetschef Medicinska teamet
Enhetschef Omsorgen
Enhetschef Kost och lokalvård

-

Ekonomikontoret

Sociala omsorgsutskottets förslag
-

Att sociala omsorgsutskottet beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta
föreslagna justeringar av avgifterna inom sociala omsorgsutskottets
verksamhetsområde

-

Att sociala omsorgsutskottet beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att genomföra
årliga justeringar av avgifterna baserat på omsorgsprisindex (OPI) samt ökning av
kostnader för kost.

-

Avgifterna ska gälla fr.o.m 1 april 2022

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2022-01-20, se Dnr 40-2022
2. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2022-01-20 § 4

Justerares signatur
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Ks § 8

Dnr 40-2022

Inrättande av egenavgift i samband med insatser för personer med
missbruks/beroendeproblematik samt psykisk ohälsa i behov av stöd och
omvårdnadsboende
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Att besluta att avgift av den enskilde tas ut vid placering enligt 8 kap 1 § SoL
samt att fastställa nivån på avgift enligt förslaget.

-

Avgifterna ska gälla fr.o.m 1 april 2022
Bakgrund
Egenavgift är den avgift kommunen enligt 8 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) får
ta av den enskilde för en tjänst. Med tjänst avses olika insatser som
Socialnämnden beviljar till enskilda i behov av behandling och eller stöd och
omvårdnad. Bestämmelsen avses i detta fall tillämpas vid insatser som rör
personer med missbruks/beroendeproblematik eller personer med psykisk
ohälsa i behov av stöd och omvårdnadsboende.

•

Vuxna med missbruks och beroendeproblematik kan vårdas/behandlas vid:
Hem för vård och boende (HVB-hem) s.k. behandlingshem, familjehem eller
särskilda hem för dem som vårdas enligt lagen om vård av missbrukare (LVMhem)
Ersättningen som kan tas ut vid ovanstående placeringsformer får uppgå till
högst 80 kronor per dag enligt 6 kap 1 § Socialtjänstförordningen (SoF) och 106
kap 39 § Socialförsäkringsbalken.
Förslag: att egenavgift med 80 kr/dygn införs för den som vårdas för missbruk
enligt ovanstående placeringsformer.

•

Vuxna med missbruks/beroendeproblematik eller psykisk ohälsa i behov av
boende för att erhålla stöd och omvårdnad eller andra hjälpinsatser kan erhålla
stöd vid:
Arbetskooperativ/länkverksamhet, Stöd- och omvårdnadsboende i HVB och
familjehemsplacering i form av stöd- och omvårdnadsinsats

Justerares signatur
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Förslag: att egenavgift med 209 kr/dygn införs för andra stöd- och hjälpinsatser
än vård och behandling (se exempel ovan). Nivån 209 kr/dygn, varav 85 kr avser
avgift för boende och 124 kr avser avgift för mat, är baserad på Överkalix
kommuns egenavgift för motsvarande insatser (korttidsboende för äldre). Ingen
avgift föreslås utgå för våldsutsatta som beviljats skyddat boende.
Konsekvenser för kommunen och för den enskilde
Kommunen har rätt att ta ut avgift av individen för sina kostnader vid
placeringar av vuxna. Konsekvensen för kommunen är minskade kostnader för
Socialnämnden.
För den enskilde är konsekvensen av att en skälig avgift för boende och mat tas
ut att dennes ekonomi påverkas, dock skulle denna kostnad ha utgått även om
den enskilde ej varit placerad. Individen ska dock tillförsäkras en skälig
levnadsnivå, vilket innebär att den enskilde inte betalar någon avgift om denne
saknar betalningsförmåga.

Sammanfattning av egenavgift för vuxna (återfinns även i dokument: Avgifter
sociala omsorgsutskottets verksamhetsområde från 2022-04-01)

HVB och LVM-hem

Familjehem

Vård och behandling
för missbruk

80 kr/dygn

Vård för missbruk

80 kr/dygn

enligt 8 kap 1
§ SoL, 6 kap 1
SoF

Bör efterges helt eller
delvis enligt 9 kap 4 §
SoL om personen saknar
betalningsförmåga

enligt 8 kap 1
§ SoL, 6 kap 1
SoF

Bör efterges helt eller
delvis enligt 9 kap 4 §
SoL om personen saknar
betalningsförmåga

StödStödboende/omvårdnad 209 kr/dygn
/omvårdnadsboende, för missbruk och
(boende 85 kr
familjehem,
psykiska problem
samt matarbetskooperativ

Bör efterges helt eller
delvis enligt 9 kap 4 §
SoL om personen saknar
betalningsförmåga
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kostnad 124
kr)
Förslag till beslut
-

Att Sociala omsorgsutskottet beslutar att föreslå till Kommunfullmäktige att
besluta att avgift av den enskilde tas ut vid placering enligt 8 kap 1 § SoL samt
att fastställa nivån på avgift enligt förslaget.

Beslutet delges
Socialchef
Enhetschef Individ och familjeomsorg
Ekonomikontoret

Sociala omsorgsutskottets förslag
-

Att Sociala omsorgsutskottet beslutar att föreslå till Kommunfullmäktige att
besluta att avgift av den enskilde tas ut vid placering enligt 8 kap 1 § SoL samt
att fastställa nivån på avgift enligt förslaget.

-

Avgifterna ska gälla fr.o.m 1 april 2022

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2022-01-20, se Dnr 40-2022
2. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2022-01-20 § 6
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Ks § 9

Dnr 549-2021,68-2022

Ej verkställda beslut kvartal 4 år 2021
Kommunstyrelsen beslutar
-

Med godkännande överlämna redovisad statistikrapport till
kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande beslut 20211001-20211231

-

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 20211001-20211231

-

Delge beslut till kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
1. Ej verkställda beslut kvartal 4 år 2021, 2022-01-20, se Dnr 549-2021
2. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2022-01-20 § 7
Protokollsutdrag till:--Delges kommunfullmäktige
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Ks § 10

Dnr 81-2022

Avseende gemensam upphandling transporter av Riskavfall
Kommunstyrelsen beslutar

-

Att delegera undertecknande av tilldelningsbeslut enligt tidplan till
Kommunstyrelsens ordförande alternativt kommundirektör
Bakgrund och ärendebeskrivning
Luleå kommuns inköp genomför en ramavtalsupphandling för transporter av riskavfall
för alla kommuner i Norrbotten. Norrbottens kommuner har tidigare avropat från avtal
med Region Norrbotten upphämtning och transporter av riskavfall till destruktion.
Detta avtal upphörde 2021-12-31 och kommunerna har beslutat sig för att göra en
gemensam upphandling. Expertgrupp i upphandlingen, består av representanter från
olika kommuner i Norrbotten samt från Luleå kommuns renhållningsbolag Lumire.
Upphandlingen innefattar 14 kommuners behov av upphämtning, packning, transport
till destruktion samt dokumentation enligt gällande lagstiftning av riskavfall.
Riskavfallet produceras i varje kommun av verksamheter inom socialtjänsten samt
utbildningsförvaltningens elevhälsa och för vissa kommuner undersköterskeutbildning
vid gymnasieskolan.
Avtalet kommer att tecknas av respektive kommun med den entreprenör vars anbud är
det mest ekonomiskt fördelaktiga. Utvärderingen görs utifrån pris.
Beslutsunderlag
Tidplan avseende upphandlingsprocessen (bilaga 1)
Vid undertecknande av tilldelningsbeslut kommer ett beslutsunderlag att
kompletteras.
Konsekvenser ekonomi, jämställdhet och miljö
Bättre koll på kostnad för riskavfall. Idag ingår kostnad i beställningen från
Länsservice, vilket innebär att det är svårt att bedöma nuvarande kostnad, med nytt
avtal kan kommunen ha koll på och planera för avhämtning av riskavfall.
Bättre för miljön om vi förvarar och endast transporterat när vi är uppe i en viss volym.
Förslag till beslut

-

Att Kommunstyrelsen beslutar att delegera undertecknande av tilldelningsbeslut enligt
tidplan till Kommunstyrelsens ordförande alternativt kommundirektör
Beslutet delges
Socialchef
Skolchef
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Teknisk chef

1.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-02-03, se Dnr 81-2022

Protokollsutdrag till:
-Jenny Liljebäck socialchef
-Maria Hjelm, skolchef
-Rune Ekholm, teknisk chef
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Ks § 11

Dnr: 23-2022

Patientsäkerhetsberättelse
Kommunstyrelsen beslutar
-

Godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse elevhälsans medicinska insats
i Överkalix kommun under år 2021.

Bakgrund
Skolsköterska Ida Pedersén är medicinskt ledningsansvarig för elevhälsan,
MLA. MLA har bland annat ansvar för att årligen upprätta en
patientsäkerhetsberättelse.
Medicinskt ledningsansvarig för elevhälsan, MLA, Ida Pedersén har upprättat
en patient- säkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i Överkalix
kommun under år 2021. Bilaga 8.
Barn- och utbildningsutskottet beslutar föreslå Kommunstyrelsen
Godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse elevhälsans medicinska insats i
Överkalix kommun under år 2021.
Beslutsunderlag
1. Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2022-01-19 § 6

Protokollsutdrag till:-Maria Hjelm,skolchef
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Ks § 12

Dnr 64-2022

Remissvar undantag lokaliseringsprincipen bredband
Kommunstyrelsen beslutar
-

Att Remissvar undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal
bredbandsutbyggnad_ökx_bilaga1.pdf, godkänns och skickas till
Infrastrukturdepartementet
Bakgrund
Överkalix kommun har ombetts att svara på Promemoria Ett undantag från
lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad (Bilaga2) enligt
Remissmissiv 2021-12-13 I2021/03211 (Bilaga 3).
Förslag till Beslut
IT Chef föreslår att Remissvar undantag från lokaliseringsprincipen för
kommunal bredbandsutbyggnad_ökx_bilaga1.pdf, godkänns och skickas till
Infrastrukturdepartementet
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2022-02-01, se Dnr 64-2022

Protokollsutdrag till:-regeringen, Infrastrukturdepartementet
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Ks § 13

Dnr 61-2022

Regler för firmateckning
Kommunstyrelsen beslutar
-Anta regler för firmateckning
Bakgrund
Föreligger från ekonomikontoret regler för firmateckning
Beslutsunderlag
1. Regler för firmateckning, 2022-02-01, se Dnr 61-2022
Protokollsutdrag till:-Ekonomikontoret
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Ks § 14

Dnr 62-2022

Delegation avseende remissvar för revision av förbundsordning RKM
Kommunstyrelsen beslutar
-

Att ge kommunstyrelsen ordförande Anne Jakobsson att på delegation att
företräda KS och besvara remiss avseende revideringar i förbundsordningen
för RKM
Bakgrund
Regionala kollektivtrafik myndigheten i Norrbotten avser inom kort att skicka
ut en snabbremiss avseende revideringar och förtydliganden i
förbundsordningen. Respektive kommun behöver då inkomma med svar i
början av mars. Revideringen avser endast ändringar och förtydliganden i text
och kommer inte beröra finansieringsmodellen. Anne Jakobsson sitter med i
styrelsen för RKM och är insatt i dess arbete. För att hinna komma in med ett
remissvar i tid föreslås att Anne Jakobsson får på delegation av KS företräda
kommunen med svar på denna remiss. Kommunens tjänstemän kommer bistå
Anne i detta arbete.

Förslag till beslut
Att ge kommunstyrelsen ordförande Anne Jakobsson att på delegation att
företräda KS och besvara remiss avseende revideringar i förbundsordningen för
RKM.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse,2022-02-01, se Dnr 62-2022

Protokollsutdrag till: Anne Jakobsson (s), kommunstyrelsens ordförande
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Ks § 15

Dnr 84-2022

Föreningsbidrag 2022
Kommunstyrelsen beslutar
-

Lämna bidrag i enlighet med inlämnat förslag

-

Bifall 75000 kr i bidrag till Överkalix skoterklubb

-

Eventuell merkostnad för utökat bidrag till Överkalix skoterklubb uppdras till
Anna-Greta Brodin, kommundirektör att anvisa konto till
Bakgrund
Överkalix kommun betalar årligen bidrag till föreningar. Aktuella föreningar
och bidragsnivåer enligt bilaga.
Ledamot Cenneth Pettersson (s) yrkar på att ledbidrag till Överkalix
Skoterklubb utökas till 75 000 kr.
Ledamot Per-Erik Olofsson (c) bifaller yrkandet.
Förslag till beslut:
Överkalix skoterklubb – Bevilja ledbidrag 50.000 kr att betalas ut efter
inlämnad rekvisition
Teknikens Hus – Enligt beslut i Ks översänt till BU för handläggning
Överkalix Folkets Hus – Bevilja bidrag enligt tidigare beslut i Ks.
Lansjärvs Folkets Hus – Bevilja driftbidrag 70.000 kr
Samlingslokaler – Bevilja 10 föreningar/organisationer bidrag om 5.000 vardera
enligt bilaga
Föreningspengen – Bevilja 20 föreningar/organisationer bidrag om 5.000
vardera enligt bilaga
Studieförbund – Bevilja under 2021 i kommunen verksamma studieförbund
bidrag
Kvinnojouren Athena – Enligt beslut i Ks översänt till SU med anmodan att
skapa utrymme för bidrag i budget 2022
Beslutsunderlag
1 .Skrivelse, 2022-02-02, se Dnr 84-2022
Protokollsutdrag till:-Ivar Isaksson, föreningshandläggare
-Anna-Greta Brodin,kommundirektör

Justerares signatur

24

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2022-02-07

Ks § 16

Dnr 15-2022

Delegation gemensam upphandling medicinskt förbrukningsmaterial
Kommunstyrelsen beslutar
-

Att delegera undertecknande av tilldelningsbeslut enligt tidplan till
Kommunstyrelsens ordförande alternativt kommundirektör
Bakgrund och ärendebeskrivning
Luleå kommuns inköp genomför en ramavtalsupphandling för medicinskt
förbrukningsmaterial för alla kommuner i Norrbotten. Norrbottens kommuner
har tidigare avropat från Regionens avtal gällande förbrukningsmaterial.
Samarbetet har avslutats och kommunerna har med anledning av detta bestämt
att göra en gemensam upphandling. Expertgruppen i upphandlingen har bestått
av representanter från olika kommuner i Norrbotten. Upphandlingen innefattar
14 kommuners behov av medicinskt förbrukningsmaterial samt
inkontinensmaterial. Behovet av medicinskt förbrukningsmaterial finns hos
varje kommuns Hälsa- och sjukvård, inom kommunernas Elevhälsa,
kommunernas gymnasiala utbildning inom vård och omsorg.
Beslutsunderlag
Tidplan avseende upphandlingsprocessen (bilaga 1)
Vid undertecknande av tilldelningsbeslut kommer ett beslutsunderlag att
kompletteras.
Konsekvenser ekonomi, jämställdhet och miljö
Målet är att få lägre kostnader genom en gemensam upphandling än nuvarande
inköp via ramavtal via Adda.
Förslag till beslut

-

Att Kommunstyrelsen beslutas att delegera undertecknande av
tilldelningsbeslut enligt tidplan till Kommunstyrelsens ordförande alternativt
kommundirektör
Beslutet delges
Socialchef
Skolchef
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Bakgrund och ärendebeskrivning
Luleå kommuns inköp genomför en ramavtalsupphandling för medicinskt
förbrukningsmaterial för alla kommuner i Norrbotten. Norrbottens kommuner
har tidigare avropat från Regionens avtal gällande förbrukningsmaterial.
Samarbetet har avslutats och kommunerna har med anledning av detta bestämt
att göra en gemensam upphandling. Expertgruppen i upphandlingen har bestått
av representanter från olika kommuner i Norrbotten. Upphandlingen innefattar
14 kommuners behov av medicinskt förbrukningsmaterial samt
inkontinensmaterial. Behovet av medicinskt förbrukningsmaterial finns hos
varje kommuns Hälsa- och sjukvård, inom kommunernas Elevhälsa,
kommunernas gymnasiala utbildning inom vård och omsorg.
Beslutsunderlag
Tidplan avseende upphandlingsprocessen (bilaga 1)
Vid undertecknande av tilldelningsbeslut kommer ett beslutsunderlag att
kompletteras.
Konsekvenser ekonomi, jämställdhet och miljö
Målet är att få lägre kostnader genom en gemensam upphandling än nuvarande
inköp via ramavtal via Adda.
Förslag till beslut
-

Att Kommunstyrelsen beslutas att delegera undertecknande av
tilldelningsbeslut enligt tidplan till Kommunstyrelsens ordförande alternativt
kommundirektör
Beslutet delges
Socialchef
1. SkolchefProtokollsutdrag till: -Jenny Liljebäck socialchef
-Maria Hjelm, skolchef
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Ks § 17

Dnr 75-2022

Tjänsteskrivelse gällande Trafikverkets förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033, Dnr: TRV 2021/79143
Kommunstyrelsen beslutar
-

•
•
•
•
•

Antar yttrandet nedan som remissvar till Trafikverkets förslag till nationell plan
för transportinfrastrukturen 2022-2033
Bakgrund
Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga
infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Planen omfattar:
drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar
investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar
åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan
stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal)
medel till forskning och innovation
Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 är
på remiss till 2022-02-28

•

Förslag till beslut
att kommunstyrelsen antar yttrandet nedan som remissvar till Trafikverkets
förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033
Yttrande
I förslaget till nationell plan för 2022-2033 ser Överkalix kommun att det råder
en stor diskrepans mellan ambitioner, uppsatta mål och de ekonomiska
ramarna.
Ambitionen att upprätthålla ett fungerande vägnät går på tvärs mot det
Trafikverket säger sig klara av under planperioden. Vi bävar inför hur vägnätet
kommer att se ut om 12 år när Norrbotten nu väntas öka sin befolkning, liksom
transporterna längs vägarna, markant under kommande år.
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Längs vägarna i Överkalix kommun färdas långpendlare, skolbarn och tunga
godstransporter på vägar utan mötesseparering och viltstängsel – under stora
delar av året dessutom i mörker och snöyra. Vägnätet har sedan många år haft
stora brister med hål och sprickbildning – ofta utan att varningsskyltar sätts
upp.
Längs den tungt trafikerade E10:an. som sträcker sig mellan malmfälten och
kusten blir detta extra påtagligt. Både det bristande vägunderhållet, avsaknaden
av gång- och cykelvägar genom byar samt risken för ren- och viltpåkörning
innebär en stor trafikfara. Överkalix kommun ser positivt på att gång- och
cykelväg genom Gyljen nu ska bli verklighet och att mötesseparering på
sträckan Morjärv – Svartbyn finns med i planförslaget.
I Norrbotten dör relativt sett flest i trafiken i Sverige p.g.a. att
trafiksäkerhetsåtgärder som vägseparering och viltstängsel inte förekommer i
lika stor utsträckning som på andra håll i landet. Dessa ojämlika förhållanden
måste balanseras upp!
En miniminivå borde vara att säkerställa vägunderhållet och öka takten på
trafiksäkerhetsåtgärder som mötesseparering och viltstängsel i stället för att
komma runt problemet genom att sänka hastighetsgränserna. Sänkta
hastigheter kommer sannolikt att ha låg efterlevnad och dessutom innebära
längre pendlingstider, vilket hämmar våra möjligheter till sammansatta
arbetsmarknader.
Att resurser saknas till att underhålla vägnätet i norra Sverige trots de
satsningar som nu är på gång är gravt oroande och går på tvärs mot devisen
Hela Sverige ska leva. Risken är att en kontinuerlig försämring i vägnätet
drabbar den utveckling vi nu ser början på i Norrbotten och sätter käppar i
hjulet för den näringsutveckling och inflyttning vi så väl behöver i Överkalix
kommun nu när vinden vänder.
Det sticker även i ögonen att det finns pengar till en ny motorväg i Stockholm,
Tvärförbindelse Södertörn, när det inte finns pengar att underhålla det vägnät
vi redan har ute i landet. Forskning visar att nya vägar skapar mer trafik, vilket
innebär att den satsningen även är olämplig ur klimatsynpunkt.
För att främja ett hållbart resande i hela landet bör det satsas på
laddinfrastruktur i de delarna av landet där snabbladdare inte ännu kan drivas
på marknadsmässiga grunder för att inte försena den omställning till eldrift vi
måste se nu om vi ska nå klimatmålen. En ojämlik utbyggnad av
laddinfrastrukturen kan dessutom leda till ojämlika förhållanden som drabbar
glesbygdens besöksnäring negativt när möjligheterna till publik laddning av det
i glesbygd enda möjliga färdmedlet inte existerar.
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De stora satsningarna på järnvägen är bra ur klimatsynpunkt, men stora
satsningar som höghastighets- och stambanor bör hanteras utanför den
nationella planen för att inte drabba andra delar av transportsystemet negativt.
En sådan påverkan drabbar oss i glesbygd allra hårdast. Här finns ingen järnväg
att nyttja utan gods och människor måste färdas längs vägarna oavsett i vilket
skick de är.
Stadsmiljöavtalen är en satsning för kollektivt och miljömässigt resande som
även den missgynnar glesbygdskommuner. Vi har ingen kollektivtrafik att tala
om och heller inte de resurser som krävs för att få stöd till cykelåtgärder
beviljade genom stadsmiljöavtalen i våra tätorter. Stadsmiljöavtalens
tillämpning bör ses över för att komma tillrätta med orättvisan i hur resurserna
fördelas över landet.
För att förbättra tillgången till spårbunden trafik även hos oss skulle en
hållplats på Haparandabanan (Haparanda-Boden) vid Morjärv vara en tillgång.
Det skulle ge pendlare till och från Överkalix säkrare och mer klimatsmarta
transporter.
Avslutningsvis är det beklämmande att bevittna hur Trafikverket försöker
hantera Regeringens snäva ramar genom att hänvisa till direktivet. Både
Regeringen och Trafikverket uppvisar brister i förmågan att ta ansvar för en
funktionell, trygg och likvärdig transportinfrastruktur.
Beslutsunderlag
Missiv: Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033,
Trafikverket, Dnr: TRV 2021/79143
Rapport: Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033,
Trafikverket, Dnr: TRV 2021/79143
Slutligt beslut expedieras till
Ewa Lassi, Tekniska kontoret
Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet),
i.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till
i.transport.remissvar@regeringskansliet.se, ange dnr: I2021/02884 och
remissinstansens namn i ämnesraden, senast 2022-02-28. Remissvar ska bifogas
i word- och pdf-format och remissinstansens namn ska anges i dokumentens
filnamn.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse samt remissvar, 2021-12-06, se Dnr 75-2022
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Ks § 18

Dnr 273-2021,80-2021

Tjänsteskrivelse gällande Region Norrbottens remissförslag till
länstransportplan 2022-2033, Dnr: 00273-2021
Kommunstyrelsen beslutar
-

Antar yttrandet nedan som remissvar till Region Norrbottens förslag till
Länstransportplan 2022-2033

Bakgrund
Länstransportplanen är, tillsammans med Trafikverkets nationella plan, en del
av den långsiktiga planeringen av infrastrukturinvesteringar.
Målet med länstransportplanen är att utifrån Norrbottens förutsättningar
utveckla och upprätthålla både goda och hållbara transporter i länet. Syftet med
länstransportplanen är att identifiera åtgärder och satsningar som kan bidra till
att uppnå mål och planer på internationell, nationell och regional nivå samt att
ge underlag för att prioritera dessa.
Region Norrbottens förslag till Länstransportplan 2022-2033 för Norrbotten är
på remiss till 2022-02-28.
•

Förslag till beslut
att kommunstyrelsen antar yttrandet nedan som remissvar till Region
Norrbottens förslag till Länstransportplan 2022-2033
Yttrande
I förslaget till länstransportplan för 2022-2033 ser Överkalix kommun att det
råder en stor diskrepans mellan ambitioner, uppsatta mål och de ekonomiska
ramarna.
Överkalix kommun anser att den låga ramtilldelningen med påföljande
nedskrivning av medel på grund av hög upparbetning under tidigare planperiod
är katastrofal i det här läget när hela Norrbotten befinner sig i en expansiv fas
och behoven sedan länge varit stora.
Fördelningen i planförslaget på 10 miljoner per år under planperiodens första
halva innebär att utvecklingen i Norrbotten riskerar att hämmas, vilket
sannolikt främst kommer att drabba de kommuner som inte är direkt berörda
av de nya stora industrisatsningarna.

Justerares signatur

30

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2022-02-07

Överkalix kommun vill se en högre ramtilldelning till Norrbotten och stöttar
förslaget att frågan om tillskjutning av extra resurser prövas. Vi föreslår
dessutom en förändring i fördelningen där åren med lägre tilldelning placeras
under andra halvan av planperioden för att inte hämma den utveckling som nu
är på gång och för att inte behöva skjuta byggstart för redan planerade objekt
till tidigast 2028.
Vi ser positivt på att väg 796 Överkalix är ett namngivet projekt för gång- och
cykelåtgärder, men vi anser att åtgärderna behöver komma till tidigare än 2028
för att bl.a. säkra trygga skolvägar.
I planförslaget slopas också möjligheten att söka medfinansiering för
kommunala projekt fram till 2028, vilket vi vänder oss emot då det skulle
påverka våra förutsättningar kraftigt. Detsamma gäller eventuella
inskränkningar i det särskilda driftbidraget för enskilda vägar, då många av
viktiga vägar i glesbygd är beroende av statsbidrag.
Överkalix är en glesbygdskommun med långa avstånd och vägnätet är vår enda
transportmöjlighet. Vägnätet är sedan länge eftersatt i stora delar av
kommunen, vilket medför negativa effekter för utvecklingen av näringslivet
som är beroende av transporter, men även svårigheter för arbetspendlare,
besöksnäring, sjukvårds- och godstransporter som färdas långa sträckor längs
undermåliga vägar.
Upprustning av det befintliga vägnätet bör vara en prioritet med tanke på det
läge vi befinner oss i just nu. Ytterligare försämringar i vägarnas kvalitet och
funktion kommer att få stora konsekvenser när det gäller både
näringslivsutveckling och möjligheten att locka inflyttare till kommunen.
I planen konstateras också att trafiksäkerheten på Norrbottens vägar inte håller
samma klass som i övriga landet. För att inte ytterligare förvärra läget måste
vägnätets funktion och kvalitet upprätthållas – särskilt längs de stora
godsstråken, där breda och säkra vägar är viktigt.
Avslutningsvis vill Överkalix kommun påminna om att förhållandena inte är
likvärdiga i länet med hänvisning till avsnittet om pendling och
regionförstoring som koncentrerar sig på orterna längs kusten. Boende i
Överkalix kommun pendlar ofta långt – både till malmfälten och kustområdet.
Och vi har även många inpendlare från närliggande kommuner. Det är av
yttersta vikt att detta inte glöms bort när det kommer till vägunderhåll då en
rimlig restid är avhängig vägarnas status.
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Beslutsunderlag
Missiv: Remiss- Länstransportplan 2022-2033 Norrbottens län, Region
Norrbotten, 2021-12-15, Dnr: 00273-2021
Rapport: Länstransportplan 2022-2033 Norrbottens län, Remissversion, Region
Norrbotten, 2021-12-15
Slutligt beslut expedieras till
Ewa Lassi, Tekniska kontoret
Region Norrbotten: regionnorrbotten@norrbotten.se med kopia till
ulrika.b.nilsson@norrbotten.se, i word- och pdf-format, senast 2022-02-28

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse samt remissvar, 2021-12-06, se Dnr 273-2021,80-2022

Protokollsutdrag till:-Region Norrbotten
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Ks § 19

Dnr 24-2022

Kundavgift matvaruhemsändning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Att i anslutning till att Arbetsmarknad och integration startar upp
mottagning av beställning och varuplock ta ut en avgift på 125 kronor per
kund och tillfälle från och med 1 februari 2022.

Bakgrund
Förslag till beslut
Att i anslutning till att Arbetsmarknad och integration startar upp mottagning
av beställning och varuplock ta ut en avgift på 125 kronor per kund och tillfälle
från och med 1 februari 2022.
Ärende
Arbetsmarknad och integration kommer under först en provperiod på 6
månader från och med 1 februari 2022 att starta upp en tjänst för att ta emot
beställningar och packa varor från matbutikerna i Överkalix. Varorna kommer
sedan att levereras via Länstrafiken enligt gällande turlista och beslut.
Själva transporten av varorna är kostnadsfri, men en pack- och
administrationsavgift har tagits ut av butikerna enligt deras egna villkor.
Den nu föreslagna avgiften på 125 kronor uppskattas inte täcka upp kostnaden
för tjänsten, men minskar kommunens kostnad. Tjänsten vänder sig enligt
gällande beslut till alla som bor minst tre kilometer från centralorten och har
ingen behovsprövning. Avgiften motiveras också av att det även för kunden
skulle innebära en kostnad att på egen hand färdas till butiken.
Under provperioden på 6 månader görs utvärdering och uppföljning för att ta
fram underlag till om tjänsten kan göras permanent, och om eventuella
justeringar i omfattning, kostnader eller andra villkor behöver göras.
Bakgrund

Varuhemsändning är en verksamhet som bedrivs med stöd av
hemsändningsbidrag, där transporten av varorna finansieras av staten med 50
procent, och av kommunerna med 50 procent. Idén med bidraget är att stödja
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och värna lokal dagligvaruhandel, främst i serviceglesa områden. Under
coronapandemin ökade tjänstens efterfrågan och användning markant.
Tjänsten har sedan hösten 2021 inte varit tillgänglig då matbutikerna som
tidigare gjort detta inte längre erbjuder tjänsten.

Allmänna utskottet beslutar
-

Att i anslutning till att Arbetsmarknad och integration startar upp
mottagning av beställning och varuplock ta ut en avgift på 125 kronor per
kund och tillfälle från och med 1 februari 2022.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2022-01-13, se Dnr 24-2022
2. Allmänna utskottets protokoll 2022-01-17 § 8
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Ks § 20

Dnr 87-2022

Sommarjobb ungdom företag
Kommunstyrelsen beslutar
-

Delegera till allmänna utskottet att besluta om sommarjobb ungdom företag

Bakgrund
Överkalix kommun erbjuder varje år sommarjobb till skolungdom. På grund av
det rådande samhällsläget har kommunen sommaren 2021 erbjudit sommarjobb
ungdom åt företag i kommunen.
Beslutsunderlag
1.Tjänsteskrivelse, 2022-02-07, se Dnr 87-2022

Protokollsutdrag till:-Ivar Isaksson, föreningshandläggare
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