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Dnr 19-2013

Anbud VVS-arbeten 2013-2015
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Att Överkalix Rör & VVS AB antages som entreprenör att under perioden 20132015 utföra VVS-arbeten enligt anbudsförfrågan.

-

Förklara paragrafen omedelbart justerad.

Bakgrund
Föreligger tekniska kontorets Utvärdering –Anbud VVS-arbeten 2013-2015:
Tekniska avdelningen har infordrat anbud för rubricerad årsupphandling för tiden 2013-2015.
Vid anbudstiden har följande anbud inkommit:
• VVS-arbeten:
1. Överkalix Rör & VVS AB
UTVÄRDERING -ANBUD VVS-ARBETEN 2013-2015
I anbudsunderlaget finns angivet att följande handlingar skall medfölja anbudet:
1. Intyg om registrering i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register i det
land där leverantören är etablerad.
2. F-skattebevis
3. Uppgifter om för vilka allmänna avgifter anbudsgivaren eventuellt står i skuld
4. Har tecknat kollektivavtal för anställd personal
Anbudsgivaren har inlämnat följande handlingar:
Överkalix Rör & VVS AB

Justerares signatur
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Utöver dessa handlingar har inlämnats följande intyg:
-

Heta arbeten, Daniel Nilsson
Genomgången kurs i livsmedelshygien vid vattenverk, Stig Landström

Pris enligt anbud:
1. Överkalix Rör & VVS AB
Pris fullbetald montör, kr/tim
Pris för lärling, kr/tim
Materialkostnad, % rabatt
Kostnad för bil, kr/km

410 kr/tim
380 kr/tim
Ahlsells prislista, 15 % rabatt
5 kr/km utanför angivet område

Förslag till beslut:
Tekniska avdelningen föreslår att Överkalix Rör & VVS antages AB som entreprenör att under
perioden 2013-2015 utföra VVS-arbeten enligt anbudsförfrågan.

Beslutsunderlag
1. Utvärdering Anbud VVS-arbeten 2013-2015, se Dnr 19-2013.

Protokollsutdrag till:
- Överkalix Rör & VVS AB
- Tekniska kontoret, Kenneth Sköld/Per Larsson
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Dnr 12-2013

SCB:s medborgarundersökning 2013
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Delta i SCB:s medborgarundersökning 2013-01-15

-

Medel för deltagande i SCB:s medborgarundersökning anslås från Ansvar 1100 och
Verksamhet 2204
Bakgrund
Föreligger SCB:S medborgarundersökning 2013.
Beslutsunderlag
1. SCB:s medborgarundersökning 2013, 2013-01-07, se Dnr 12-2013

Protokollsutdrag till:
- SCB
- Kommunchef Maria Henriksson

Justerares signatur
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Dnr 1077-2012

Beslutsattestanter 2013
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Anta Beslutsattestanter 2013 för kommunstyrelsens
verksamhetsområden samt i övrigt enligt respektive nämnds
attestförteckning

Bakgrund
Föreligger Beslutsattestanter 2013, se Dnr 1077-2012

Beslutsunderlag
1. Beslutsattestanter 2013, 2012-12-18, se Dnr 1077-2012

Protokollsutdrag till:
- Ekonomikontoret

Justerares signatur
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Dnr 11-2013

Anvisningar för årsredovisning 2012
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Anta anvisningar för årsredovisning 2012

Bakgrund
Föreligger från årsredovisning 2012, se Dnr 11-2013.

Beslutsunderlag
1. Årsredovisning 2012, 2012-03-07, se Dnr 11-2013.

Protokollsutdrag till:
- Ekonomikontoret

Justerares signatur
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Dnr 1042-2012

Förslag till prissättning vid försäljning av kommunal mark
Arbetsutskottets förslag
- Fastställa tomtpriser i enlighet med tekniska avdelningens förslag:

-

1. Industrimark - råmark
2. Industrimark - planerad mark
3. Industrimark - planerad mark med vatten och avlopp

30 kr/m2
50 kr/m2
70 kr/m2

4. Bostadsmark - råmark
5. Bostadsmark - planerad mark
6. Bostadsmark - planerad mark med vatten och avlopp

40 kr/m2
80 kr/m2
95 kr/m2

Delegera kommunalrådet och kommunchefen att påteckna försäljning av
tomtmark för bostads och industriändamål.

- Priserna ska gälla från den 1 april 2013
Bakgrund
Föreligger förslag från tekniska avdelningen Kenneth Sköld om prissättning av
kommunal mark:
”Kommunen har ingen fastställd taxa för vad kommunal tomtmark ska kosta vid försäljning.
Tekniska avdelningen har låtit utreda vilka försäljningspriser kommunen bör tillämpa vid
försäljning med hänsyn till tomtens läge, hur kommunal teknik finns tillgänglig och lokal
efterfrågan .
De prisförslag som lämnas här bygger på jämförelser i likvärdiga kommuner och genomförda
försäljningar. Då priserna för försäljning har bestämts har så kallade "släktköp" rensats bort.
Med släktköp avses försäljningar inom familjer där köpeskillingen är satt så att den närmast är
att betrakta som en gåva .
Följande priser föreslås:

Justerares signatur

1. Industrimark - råmark
2. Industrimark - planerad mark
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70 kr/m2

4. Bostadsmark - råmark
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Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att:
- Fastställa tomtpriser enligt ovan
- Delegera kommunalrådet och kommunchefen att påteckna försäljning av
tomtmark för bostads och industriändamål.
- Priserna ska gälla från den 1 april 2013”

Beslutsunderlag
1. Förslag till prissättning vid försäljning av kommunal mark, 2012-12-03, se
Dnr 1042-2012

Justerares signatur
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Dnr 1041-2012

Plan för mottagande från annan kommun
Arbetsutskottets förslag
- Att anta förslag till beredskapsplan - för omflyttning/utrymning,
inkvartering och utspisning i Överkalix kommun

Bakgrund
Överkalix kommun har slutit en överkommelse ta emot 1 500 Bodensare för
inkvartering initialt de första dygnen om ett dammhaveri skulle inträffa i Luleå älv.
Inkvartering kommer att ske i större och mindre lokaler i centralorten. Utspisningen av
mat ombesörjes av det befintliga skolköket som tillagar en enklare mat till de boende.
Överkalix kommun har tagit fram ett förslag till plan för omflyttning/utrymning,
inkvartering och utspisning.
Planen infattar mer än inkvartering eftersom personer som anländer behöver utspisning
av mat. Planen innefattar även om en händelse skulle inträffa på Överkalix kommuns
egna boenden ex. Brännagården och Tallviksgården då en omflyttning måste ske.
Beredskapssamordnaren föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
- Att anta förslag till beredskapsplan - för omflyttning/utrymning,
inkvartering och utspisning i Överkalix kommun

Beslutsunderlag
1. Plan för mottagande från annan kommun, 2012-12-03, se Dnr 1041-2012
2. Beredskapsplan, 2012-12-03, se Dnr 1041-2012
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Dnr 1054-2012

Plan för extraordinär händelse i Överkalix kommun 2011-2014
Arbetsutskottets förslag
- Anta plan för extraordinär händelse i Överkalix kommun 2011-2014
Bakgrund
Föreligger Plan för extraordinär händelse i Överkalix kommun 2011-2014.

Beslutsunderlag
1. Plan för extraordinär händelse i Överkalix kommun 2011-2014, 2012-12-07,
se Dnr 1054-2012

Justerares signatur
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Dnr 1071-2012

Implementering av strategin för eSamhället i Norrbottens län
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Ärendet rubriceras åter till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 28
januari 2013

Bakgrund
Föreligger skrivelse från kommunförbundet Norrbotten:
” Strategin för eSamhället, vilken framtagits av Sveriges kommuner och
landsting (SKL), och som Kommunförbundet Norrbottens styrelse antagit,
utgör en vägledning för utveckling av det fortsatta arbetet mot eSamhället .
Strategin betonar vikten av ökad kommunal samverkan kring utveckling av
e-förvaltning. I strategin formuleras tre målsättningar för den kommunala
sektorns utveckling av e-förvaltning som bidrag till e-samhället :
•
•
•

enklare vardag för privatpersoner och företag
smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

För att kunna erbjuda medborgarna i hela länet likvärdig service och tjänster
krävs kraftsamling och samverkan på lokal och regional nivå. Tillgång till
service och moderna tjänster för företag och enskilda är viktiga för
regionens attraktivitet och konkurrenskraft och kan för invånare och företag i
glesbygd vara en avgörande faktor för att dessa stannar kvar i regionen.
Arbetsgruppen "AG IT" som utsågs av Ks-ordföranden och kommuncheferna
i länet har besökt Stockholms stad och Värmland/Karlstad för att ta reda på hur de samverkar
kring utveckling av eSamhället i sina regioner. I båda länen betonade man vikten av att någon
tar på sig ansvaret för ledning och styrning av arbetet, att man fastställer en strategi samt tar
fram tydliga mål för det gemensamma arbetet. Det är viktigt att länets kommuner tillsammans
tar tag i denna utveckling .
AG IT lämnade i september 2012 förslag till Kommunförbundets styrelse
om ett formellt uppdrag till arbetsgruppen. Styrelsen beslutade 2012-09-24
enligt arbetsgruppens förslag vilket innebär att ett konkret förslag ska föreligga vid
styrelsemötet i december. En utredningsgrupp med representanter från Kalix, Luleå, Piteå och
Kommunförbundet Norrbotten bildades för att utarbeta beslutsunderlaget. Underlaget har
kommunicerats med IT-chefer och kommunchefer vid videomöten under hösten samt med
kommunalråd och kommunchefer vid länsträffen i Kiruna den 22 november.
Förslag till beslut:
Med hänvisning till bifogad utredning föreslår arbetsgruppen att styrelsen för
Kommunförbundet Norrbotten beslutar:
Att

Justerares signatur
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uppnå intentionerna i Strategin för e-samhället.
Att föreslå Luleå kommun att inrätta denna nämnd i sin kommunorganisation
Ordföranden föreslår att förslaget bifalls och att paragrafen förklaras omedelbart justerad
Styrelsen beslutar
Att

rekommendera samtliga kommuner i Norrbottens län att bilda en
gemensam nämnd med syfte att samordna utvecklingsarbetet för att
uppnå intentionerna i Strategin för e-samhället

Att föreslå Luleå kommun att inrätta denna nämnd i sin kommun
organisation
Att

paragrafen förklaras omedelbart justerad.”

Beslutsunderlag
1. Kommunförbundet Norrbotten ”Implementering av strategin för eSamhället i
Norrbottens län”, 2012-12-14, se Dnr 1071-2012
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Krisledningsplan Överkalix kommun 2011-2014
Arbetsutskottets förslag
- Anta Krisledningsplan för Överkalix kommun 2011-2014

Bakgrund
Föreligger från säkerhetssamordnare Jonas Larsson, ”Krisledningsplan Överkalix
kommun 2011-2014”

Beslutsunderlag
1. Krisledningsplan Överkalix kommun 2012-12-07, se Dnr 1054-2012
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Dnr 1067-2012

Regler och instruktioner för användande och vård av fordon vid Överkalix
kommun
Arbetsutskottets förslag
-

Anta Regler och instruktioner för användande och vård av fordon vid
Överkalix kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Uppdra till kommunchef Maria Henriksson att genomföra MBL förhandlingar
med fackliga företrädare

Bakgrund
Föreligger skrivelse från tekniska avdelningen Kenneth Sköld, angående regler och
instruktioner för användande och vård av fordon vid Överkalix kommun, se Dnr 10672012.

Beslutsunderlag
1. Tekniska kontoret, ” Regler och instruktioner för användande och
vård av fordon vid Överkalix kommun”, 2012-12-12, se Dnr 10672012

Protokollsutdrag till:
- Kommunchef Maria Henriksson
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Dnr 987-2012

Verksamhetsplan 2013 för E´-rådgivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Att godkänna upprättad verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen för
verksamhetsåret 2013

Bakgrund
Föreligger skrivelse från tekniska avdelningen Per Larsson:
”Från 1 januari 2009 är det krav på att en av kommunen godkänd verksamhetsplan ska finnas
för den kommunala energi- och klimatrådgivningen. För ansökan som gäller år 2013 ska denna
vara insänd till Energimyndigheten senast den 31 januari 2013. Enligt förordning om bidrag till
energi- och klimatrådgivning måste en verksamhetsplan skickas in för varje år som kommunen
erhåller bidrag. Detta är en förutsättning för att bidraget ska utbetalas.
I uppföljningen av energi- och klimatrådgivningen använder Energimyndigheten främst en
årlig enkät som ett sätt för att utveckla verksamheten. Vidare rapporterar energi- och
klimatrådgivaren månadsvis in antalet rådgivningsinsatser samt vad som rådgivningen omfattat
till Energimyndigheten. Även en årlig ekonomisk redovisning inlämnas. Verksamhetsplanerna
är ett ytterligare stöd i detta arbete, men främst ett sätt för att förbättra den årliga uppföljningen
genom avstämning mot kommunernas ekonomiska och skriftliga redovisningar.
Tekniska avdelningen föreslår därför kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna upprättad
verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen för verksamhetsåret 2013.”

Beslutsunderlag
1. Verksamhetsplan för kommunal energi- och klimatrådgivning i Överkalix
kommun år 2012, 2013-01-07, se Dnr 987-2012

Protokollsutdrag till:
- Energimyndigheten
- Per Larsson, energirådgivare

Justerares signatur
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Dnr 7-2013

Hemtjänstavgifter
Arbetsutskottets förslag
- Anta nya hemtjänstavgifter
Bakgrund
Föreligger förslag från socialnämndens arbetsutskott 20121211 § 62 på nya
hemtjänstavgifter:
”Vid senaste socialnämnden 121101 togs beslut om nya hemtjänstavgifter, men till
detta beslut måste en komplettering.
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
-

föreslå kommunstyrelsen fatta beslut om nya hemtjänstavgifter”

Beslutsunderlag
1. Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2012-12-11 § 62

Justerares signatur
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Dnr 8-2013

Ersättning till politiker ute i verksamheterna
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

För att ersättning skall utgå till enskilda nämndsledamöter/ersättare för frivilliga
politiska uppdrag skall godkännande av nämndsordförande inhämtas av den
enskilda ledamoten

-

Återrapportering skall därefter genomföras till respektive nämnd om uppdragets
innebörd

Bakgrund
Föreligger fråga från socialnämndens arbetsutskott 20121211 § 73:
”Frågan har uppstått om ersättning ska utgå till politiker som på eget initiativ är ute i
verksamheterna.
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
-

Skicka frågan vidare till kommunstyrelsen för att få ett principiellt beslut om vad
som skall gälla”

Beslutsunderlag
1 Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2012-12-11 § 73

Protokollsutdrag till:
- Styrelse & nämnder

Justerares signatur

ÖVERKALIX KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Au § 14

2013-01-14

19

Dnr 435-2012

Motion - Att Överkalix kommun tar ställning mot det planerade
kärnkraftverket i Pyhäjoki vid Bottenviken
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Ärendet rubriceras åter till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 28
januari 2013

Bakgrund
Kommunfullmäktige ledamoten Kennerth Moberg (mp) har lämnat in en motion:
”Vi föreslår att Överkalix kommun aktivt tar ställning mot att ett kärnkraftverk byggs i Pyhäjoki
i Finland. Bottenviken är en världsunik miljö med sitt bräckta vatten och sin landhöjning . Det
är ett mycket känsligt område med höga natur- och kulturvärlden viktiga att bevara. Det är
oklart vilken påverkan som de stora mängder uppvärmt kylvatten från ett kärnkraftverk får på
vattnet i Bottenviken och vad som händer vid den svenska kusten. Huvudströmmarna går
norrut vid finska kusten och söderut vid den svenska. Frågorna hur Bottenvikens kuster, med
en unik växtplats för siklöjan samt hur vandringsmönster som lax och öring har som leker i
Kalixälven kommer att påverkas är obesvarade.
Olyckorna i Fukushima i Japan visar på hur farlig och oförutsägbar kärnkraften är. Det går
aldrig att förutse alla risker med kärnkraften - det osannolika kan alltid hända, och olyckan i
Japan visar på de enorma problem med att hantera radioaktivt kontaminerat material när inte
avfallsfrågan ligger i närheten av en lösning. Kärnkraften är inte någon lösning på världens
klimatproblem - det är energieffektivisering och förnybar energi. Att bygga nya kärnkraftverk
drar väldiga kostnader och tar resurser som behövs för att i stället effektivisera
energianvändningen och utveckla alternativa energikällor.
Överkalix kommun har en tradition att förutse faror och problem och kraftigt markera
mot såväl uranbrytning som slutförvar av kärnkraftavfall. Låt därför Överkalix kommun
bli en förebild för klimat- och energiomställningen och sträva efter en hållbar livsmiljö
för oss och för kommande generationers Överkalixbor.
Miljöpartiet de gröna i Överkalix föreslår:
Att : Överkalix kommun tar ställning mot det planerade kärnkraftverket i Pyhäjoki .”
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-22 beslutade att:

-

Översända motionen till kommunfullmäktiges partigrupper för yttrande
Yttrandet skall vara åter kommunkansliet tillhanda senas 20 december 2012

Beslutsunderlag
1 Motion ”Att Överkalix kommun tar ställning mot det planerade
kärnkraftverket i Pyhäjoki vid Bottenviken”, se Dnr 435-2012
2 Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-23 § 19
3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-05-21 § 62
4 Översiktsplanegruppen, 2012-10-05, se Dnr 435-2012
5 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-22 § 114
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Dnr 859-2012

Motion angående LOV (Lagom valfrihet)
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Ärendet rubriceras åter till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 28
januari 2013

Bakgrund
Kommunfullmäktigeledamoten Sven Nordmark (v) har lämnat in en motion:
” 1918 förbjöd den dåvarande svenska riksdagen socknarna att utackordera barn, sjuka och
gamla till lägstbjudande spekulant.
Från och med den 1/1 2009 införde den borgerliga regeringen en ny lag som återgav
kommunerna rätten att återuppta utackorderingarna till lägstbjudande.
Majoriteten i Överkalix kommunfullmäktige har sedan dess valt att ta sitt fulla ansvar för vård
och omsorg och avstått från att göra de vård- och omsorgsbehövande till en handelsvara på
marknaden.
Nu kommer signaler från regeringen som tyder på att LOV:en skall bli tvingande för
kommunerna. Vår kommun skall alltså tvingas återuppta människohandeln, och vid offentliga
auktioner bjuda ut vård- och omsorgsbehövande likt varor på ett salutorg.
Vad är detta för valfrihet? Skall en bräcklig riksdagsmajoritet, inför ett stundande val 2014,
tvinga en förkrossande politisk majoritet i Överkalix kommunfullmäktige att sälja ut vård- och
omsorgsbehövande kommunmedborgare?
Undertecknad föreslår att:
Frågan om utackordering av vård- och omsorgsbehövande hänskjuts till folkomröstning i samband med valet 2014.
Undertecknad yrkar att kommunfullmäktige upptar motionen och vidarebefordrar denna för
beredning i kommunstyrelsen.”

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 2012-10-22 § 103 beslutade:
- Översända motionen till kommunfullmäktiges partigrupper för yttrande
- Yttrandet skall vara kommunkansliet tillhanda senast 20 december 2012”

Beslutsunderlag
1. Motion 2012-09-21, se Dnr 859-2012
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2012-09-24 § 48
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-22 § 103
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Dnr 22-2013

Nationaldagsfirande 2013

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Sammankalla studieförbunden, Svenska kyrkan, Hemvärnet, Överkalix IF samt
flyktingverksamheten till ett möte angående nationaldagsfirande

-

Möte angående nationaldagsfirande genomförs 13 februari 2013, kl 10.00
förvaltningsbyggnaden

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar nationaldagsfirande och beslutar
sammankalla studieförbunden, kyrkan, hemvärnet, Överkalix IF samt
flyktingverksamheten till ett möte angående nationaldagsfirande

Protokollsutdrag till:
- Studieförbunden (ABF, Vuxenskolan & Studiefrämjandet)
- Svenska kyrkan
- Hemvärnet
- Överkalix IF
- Anna-Lena Bjälmsjö & Maria Abrahamsson, flyktingverksamheten
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Dnr 13-2013

Spolning av avloppsledningar
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Upphandla tjänster för avloppsrensning och spolning av mindre kommunala
ledningar och fastighetsnät

-

Kommunens befintliga spolutrustning, mot ersättning, överlåts på entreprenören

Bakgrund
Tekniska avdelningen har sedan 2004 egen spolutrustning för spolning av service- och
fastighetsledningar. Utrustningen är monterad i ett fordon (minibuss) som, på grund av
utrustningens höga vikt, bara kan nyttjas för detta speciella ändamål. Under åren har
utrustningen framgångsrikt kunnat nyttjas för att rensa avlopp i fastigheter och serviceledningar.
Spolningen har också varit en service mot privata fastigheter.
Den nya ABVA (Allmänna bestämmelser för VA) som antogs av KF i april 2012, föreskriver
att alla serviceledningar på tomtmark är fastighetsägarens egendom.
En konsekvens av detta är att spolning av avloppsledning på enskild mark och för enskildas
fastigheter inte längre är en kommunal angelägenhet.
Därför hänvisas numer alla förfrågning om spolning/rensning av enskilda avlopp till ortens VS
företag.
För avdelningen är det angeläget att koncentrera de egna insatserna mot underhåll och
förebyggande åtgärder och att orsakerna till felavhjälpning minimeras, och därmed bereda
personalen möjlighet att ägna sig åt ”normala” drifts- och underhållsarbeten. För att kunna göra
denna koncentration är det lämpligt att köpa tjänster som till exempel avloppsspolning och
rensning av avlopp. När det gäller stora kommunala huvudavloppsstammar utförs sedan 1980talet årlig spolning av vissa stora ledningar med litet fall. Denna spolning utförs på entreprenad.
Entreprenör är för närvarande BDX Företagen i Kalix.
Sedan inköpet har spolutrustningen använts effektivt ca 80 timmar/år.
Efter att kommunens möjlighet att spola enskilda avlopp upphörde, har användningen av
utrustningen minskat betydligt.
Med bakgrund av ovanstående finner Tekniska avdelningen att det vore lämpligt att kommunen
avyttrar spolutrustningen och köper spoltjänster för spoling av service- och
fastighetsavloppsledningar på entreprenad. För att säkerställa kommunen får de tjänster som
kommunen själv är i behov av föreslås tekniska avdelningen följande scenario:
- Spoltjänsterna för servis- och fastighetsledningar för kommunens anläggningar upphandlas
som entreprenad om 8 år med möjlighet till 2 års förlängning.
- I anbud ska ingå att erbjuda kommunen spoltjänster till ett senare fastställt årligt värde och ett
fast timpris för tjänster
- entreprenören förbinds att köpa kommunens spolutrustning till ett minimipris som i förväg
fastställs genom opartisk värdering
- Upphandlad entreprenör kan erbjuda privata och andra fastighetsägare samma service.
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Tekniska avdelningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra tekniska avdelningen att:
-

upphandla tjänster för avloppsrensning och spolning av mindre kommunala ledningar och
fastighetsnät
kommunens befintliga spolutrustning, mot ersättning, överlåts på entreprenören

-

Beslutsunderlag
1. Tekniska avdelningen, spolning av avloppsledningar, 2013-01-07, se Dnr 132013
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Dnr 14-2013

Körjournaler för körning i tjänsten
Arbetsutskottets förslag
- Att alla som kör fordon i kommunens tjänst ska föra körjournal
- Att alla kommunens fordon (ägda, hyrda, leasade) ska under 2013 förses med
elektroniska körjournaler
- Att användning av elektronisk körjournal med GPS funktion ska godkännas enligt
PUL
- Att uppdra Tekniska avdelningen att upphandla inköp, införsel och montering av
Elektroniska körjournaler för kommunala fordon

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Uppdra till kommunchef Maria Henriksson att genomföra MBL förhandlingar
med fackliga företrädare

Bakgrund
Sociala, BUN och Tekniska avdelningen har anställda som använder fordon i sin dagliga
tjänsteutövning. I de allra flesta fall används kommunens fordon för körning i tjänsten. Det
finns inget formellt krav om att körjournal ska föras, däremot finns ett krav om att förare och
arbetsgivare ska kunna visa att körningen gjorts i tjänsten. Alla annan körning är att betrakta
som en förmån som ska beskattas.
Enligt föreskrifterna behöver fordon som går på planerade rutter inte föra körjournal.
Ett exempel på sådant fordon inom tekniskas verksamhet är renhållningens sopbil.
Att föra körjournal på papper ställer höga krav på både förare och arbetsledare, då all körning
och alla platser och utförd aktivitet ska dokumenteras.
Nu finns det ett stort antal elektroniska körjournaler på marknaden. De elektroniska
körjournalerna redovisar via GPS körsträckor och besökta platser. Tankning, utförd
arbetsuppgift och andra kompletterande uppgifter kan föras in i den digitala journalen genom
förval i menysystem.
I skatteverkets information om elektroniska körjournaler står bl.a:
”Observera att användningen av elektroniska körjournaler som bygger på GPS ofta innebär en
behandling av personuppgifter som regleras av personuppgiftslagen (PUL 1998:204). För att en
arbetsgivare ska få använda tekniken på detta sätt krävs normalt samtycke från berörda arbetstagare.
För att det ska vara fråga om giltiga samtycken enligt personuppgiftslagen måste de anställda kunna
välja mellan manuellt förd körjournal och ett system som bygger på GPS.”

En körjournal är viktig som underlag gentemot Skatteverket för att visa att företagets bilar
använts och beskattats korrekt. Med elektronisk körjournal kan du visa att företagets bilar
används korrekt och inte körs privat. Både den anställde och arbetsgivaren blir drabbade och
vid en eventuell skatterevision blir båda parter förmånsbeskattade för detta. En körjournal kan
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både skapa kunskap om hur fordonen används och hjälpa till att visa att bilarna körs enligt
Skatteverkets regler.
Kostnaderna för körjournalerna är ca 2000 kr/st och en serviceavgift om 50- 90 kr/månad.

Tekniska avdelningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
- att alla som kör fordon i kommunens tjänst ska föra körjournal
- att alla kommunens fordon (ägda, hyrda, leasade) ska under 2013 förses med
elektroniska körjournaler
- att användning av elektronisk körjournal med GPS funktion ska godkännas enligt
PUL
- att uppdra Tekniska avdelningen att upphandla inköp, införsel och montering av
Elektroniska körjournaler för kommunala fordon

Beslutsunderlag
1 Tekniska avdelningen, Körjournaler för körning i tjänsten, 2013-01-08, se
Dnr 14-2013
Protokollsutdrag till:
- Kommunchef Maria Henriksson

Justerares signatur

ÖVERKALIX KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Au § 19

2013-01-14

26

Dnr 23-2013

Angående deltagande/ verksamhet vid sommarmarknaden
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
-

Uppdra till nämnderna/styrelse att undersöka om intresse finns att
deltagande/ verksamhet vid sommarmarknaden

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar om intresse för nämnderna finns att delta
för att visa upp verksamheterna vid sommarmarknaden.
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