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§ 21 Dnr 2022-000056 

Information 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av delgivningar 
Bilaga 1 
-------------------- 
Redovisning av delegationsbeslut 
Bilaga 2 
-------------------- 
Protokoll för kommunstyrelsens utskott Sociala omsorgsutskottet (Su), Barn- 
och utbildningsutskottet (Bu) och Allmänna utskottet (Au): 
Su 2022-03-24 §§ 13-27 
Bu 2022-03-23 §§ 7-14 
Au 2022-03-07 §§ 9-15 
Au 2022-03-21 §§ 16-27 
 
----------------- 
Pärm redovisat från personalkontoret för delegationer fr.o.m. 
2022-02-07 t.o.m. 2022-03-11 
------------------ 
Anna-Greta Brodin kommundirektör informerar om: 
- Covid 19 betraktas ej längre som en samhällsfarlig sjukdom 
- Ukrainakriget, påverkan, kostnader samt prisökning, migration 
- Utredning samverkan gemensam Överförmyndarverksamhet Östra 
Norrbotten 
- Övrig samhällsinformation 
-------- 
Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens ordförande informerar om  
- Möte med Swedish Lapland. 
- Påverkans arbete mot Luleå tekniska universitet (LTU) om 
distansutbildning 
- Begäran om förlänga avtal Region Norrbotten IVPa räddningstjänst i terräng 
pågår  
förhandling i frågor 
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- Möte angående folktandvården Maria Pettersson samt Lena Wikberg från 
Region Norrbotten 
- Planeringsdag Nära Vård 
Niclas Hökfors (s) kommunstyrelsens vice ordförande  
- Möte med Samhall  
Bengt-Erik Rolfs (s) ledamot 
-Information angående "Samverkan bästa skola" 
---- 
Cenneth Pettersson (s) ledamot tillika ordförande valnämnden informerar 
från valnämnden: 
- Om beslut av Vallokaler/förtidsröstningslokaler tagna i valnämnden 
20220316 
- Val/säkerhetsanalys/ 
 
Anna-Lena Eriksson, kommunsekreterare informerar om valmyndighetens 
ställningstagande angående värdeneutrala vallokaler. 
------- 
Peppe Bergström Hesselbom, kulturchef Region Norrbotten medverkar och 
informerar om arbetet med länsövergripande kulturplan för Region 
Norrbotten, samt om kulturens historiska framväxt. 
------ 
Siv Larsson, personalchef medverkar och informerar om aktuell 
personalinformation som bl.a:  
- Arbetsmiljö: 
Arbetsmiljöutbildning för chefer samt skyddsombud, tillbudsrapportering för 
samtliga verksamheter januari-mars 2022, sjukfrånvaro januari-februari 2022 
jämförelse med samma period åren 2019-2021, chefsträff friskfaktorer samt 
värdegrund 
-Mertid/övertid 
-Semesterväxling 
-Digitalisering: 
Rehab samt rekryteringsverktyg 
-Förstudie lönesystem  
-Visselblåsarlag: intern rapporteringskanal 
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§ 22 Dnr 2022-0001081.1.1 

Redovisning av motioner under beredning 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

- Godkänna redovisning av motioner under beredning 

Sammanfattning av ärendet 

Motion- Trädgårdsavfall 
Beslutsunderlag 
1. Motion, 20201130, se Dnr 712-2020 
2. Kommunfullmäktiges protokoll 20201130 
3. Allmänna utskottets protokoll 2021-03-01 § 17 
4. Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-12 § 29 
5. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26 § 5 
6. Allmänna utskottets protokoll 2021-10-11 § 88 
7. Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 128 
8. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29 § 55 
9. Allmänna utskottets protokoll 2022-03-21 § 17 
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§ 23 Dnr 2017-0002022.3 

Motion angående rökfri arbetstid för kommunanställda. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

-   Att resurser avsätts för en aktiv satsning på frivilliga hälsofrämjande  
insatser riktad till all personal där rökavvänjning ingår som en del 

 

-   Anse motionen besvarad 

Sammanfattning av ärendet 

I motionen lyfts fram att en person som rökar har högre sjukfrånvaro och 
också tar fler pauser under arbetsdagen än en icke rökare. I motionen 
hänvisas till att det finns beräkningar som visar att en anställd som röker 
kostar cirka 30 000 kronor mer än en icke rökare och att kommunen kan göra 
besparingar genom att införa rökfri arbetstid och erbjuda anställda hjälp med 
rökavvänjning. 
Rökfri arbetstid innebär att ingen medarbetare röker under arbetstid. Med 
arbetstid avses den tid man tjänstgör, inklusive pauser. Lunchrasten räknas 
inte in i arbetstiden och då tillåts rökning. 
I utredningen av motionen tydliggörs att det finns en stark koppling mellan 
tobaksrökning och risken att drabbas av ohälsa och sjukdom. I förlängningen 
resulterar den ohälsan i stora kostnader för samhället i form av sjukvård och 
arbetsbortfall. 
Utredningen lyfter också fram att det finns nationella mål för att minska 
andelen som röker i befolkningen till att understiga 5 % år 2025, tillgängliga 
data visar att andelen rökare i Överkalix är ca 8 %, fler män än kvinnor som 
röker. 
Det framstår som rimligt att Överkalix kommun gör insatser för att minska 
rökningen. Vinsten på sikt blir en lägre sjukfrånvaro i tobaksrelaterade 
sjukdomar och ett bättre nyttjande av arbetstid. 
Insatsen kan som motionen föreslår vara att införa rökfri arbetstid 
tillsammans med insatser för rökavvänjning, alternativt att resurser anslås för 
en aktiv satsning på frivilliga hälsofrämjande insatser riktad till all personal 
för att minska ohälsorelaterad sjukfrånvaro, där rökavvänjning ingår som en 
del. 
Rättsligt finns inget hinder för att införa rökfri arbetstid, frågan har prövats i 
länsrätten i Hallands län 2008 (Målnr/dnr: 2008 64), där fastställdes att det 
inte fanns några hinder för den aktuella kommunen att införa rökfria 
arbetsplatser. 
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
-Anta motionen att rökfri arbetstid för anställda inklusive politiker införs 
-Optimal hjälp och motivation till rökavvänjning ska erbjudas 
-En handlingsplan tas fram för implementering och genomförande  
Alternativt beslutas att: 
-resurser avsättas för en aktiv satsning på frivilliga hälsofrämjande insatser 
riktad till all personal där rökavvänjning ingår som en del 

 
Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag 
Utredning rökfri arbetstid 2022-03-07  
Konsekvenser avseende ekonomi, jämställdhet, miljö samt barnperspektivet 
Konsekvenser avseende ekonomi 
I en rapport från Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund har 
kostnaden för rökning räknats fram till 31,5 miljarder kronor för samhället 
varje år (2015 års siffror). Beräkningen inkluderade såväl kostnader för hälso- 
och sjukvård som kostnader för förlorad produktion, både till följd av 
frånvaro från arbetet och minskad produktion i hemmet, som kan tillskrivas 
rökning. 
Det går att göra teoretiska beräkningar av kostnaden för kommunen, här 
framräknat på en av SCB angiven medellön för Överkalix på 26 600 kronor år 
2020.  
När det gäller sjukfrånvaro finns studier som visar på att en tobaksrökare i 
genomsnitt är sjuk åtta dagar mer än en icke rökare per år, siffran framstår 
som rimlig utifrån de kostnader som finns för samhället. Kostnad för 
frånvaron blir i medeltal cirka 14 000 kr/år. Här kan beaktas att rökningen 
minskat de senaste åren och att det antagligen kan leda till att antalet 
sjukdagar minskar något. 
För rökpauserna åtgår också arbetstid, gjorda beräkningar visar på att 30 
minuter om dagen åtgår till rökning, ofta räknas kostnaden utifrån det. Då 
även en icke rökare bör ha pauser är det rimligare att utgå från en lägre siffra. 
Om tiden räknas utifrån 15 minuter om dagen blir kostnaden 16 095 kr/år. 
Totalt skulle en rökare hypotetiskt kosta cirka 30 100   46 000 kronor per 
rökare och år, beroende på hur tidsåtgången räknas. 
Jämställdhet 
Bland ungdomar är det fler flickor än pojkar som börjar röka en enligt 
nationell statistik, ett tobaksberoende som riskerar att ge en försämrad 
ekonomi och hälsa. Genom att jobba med rökfri arbetstid och rökavvänjning 
ges de som är i ett tobaksberoende bra möjligheter att få hjälp att bryta det. 
Om rökningen på arbetsplatser minskar, minskar också antalet rökande 
förbilder, ingen bör introduceras i rökning på sin arbetsplats.  
Miljö 



 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

10(50) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-11 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Varje steg i den globala tobaksförsörjningskedjan orsakar påverkan på miljön. 
Tobaksodling konkurrerar om odlingsmark med grödor som är nödvändiga 
för människors försörjning. I produktionsprocessen förorenas ekosystem 
genom utsläpp av giftiga ämnen. Transporterna bidrar till ytterligare 
klimatpåverkan. Fimparna sprider stora mängder miljögifter och plast. 
Tobak kan genom sin påverkan i alla produktionsled kopplas till de flesta av 
Agenda 2030:s mål. 
Barnperspektivet 
Fakta som redovisas av den ideella föreningen Tobaksfakta visar att rökning 
påverkar gravida och barn. 
Drygt 11 procent av alla spädbarn i Sverige utsätts för tobaksrök i hemmet. 
Passiv rökning ökar risken för infektioner i luftvägar och öron, kan orsaka 
eller försämra astma och påverka utveckling av lungkapaciteten hos barn. 
Mer än fem procent av gravida kvinnor i Sverige röker fortfarande vid 
inskrivningstillfället till mödrahälsovården. Forskningen visar att såväl 
rökning som snusande under graviditeten medför allvarliga hälsorisker för 
barnet och för mamman. Tobaksbruk ökar risken för bland annat 
havandeskapsförgiftning, för tidig födsel, låg födelsevikt och plötslig 
spädbarnsdöd. 
92 procent av alla vuxna tobaksbrukare har börjat i tonåren eller tidigare. Det 
visar A Non Smoking Generations nya rapport Unga behöver en tobaksfri 
skoltid (2021) baserad på en årlig Novusundersökning av ungas attityder till 
tobak. Rapporten gör det tydligt att unga måste skyddas mot tobak. 
Ur barnens perspektiv är det viktigt att tobaksrökning kan begränsas. 
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§ 24 Dnr 2022-000110 

Motion, Öppettiden Ungdomsgården. 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

Motionen anses besvarad 

Sammanfattning av ärendet 

Redan sommaren 2021 påbörjade Överkalix kommun en utredning gällande 
ungdomsgården Ulvens öppettider. Ungdomsgården hölls då öppen fem 
fredagar under sommarlovet och med olika aktiviteter för varje tillfälle. Sedan 
den 16 januari i 2022 är Ungdomsgården öppen på söndagar, även detta som 
en del i arbetet med att utreda vilka dagar som är attraktiva för ungdomarna. 
Utredningen av ungdomsgårdens öppettider fortsätter under sommaren 2022. 

 
Beslutsunderlag 
Motion Öppen tiden ungdomsgården 
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§ 25 Dnr 2022-0001282.6 

RÄDDNINGSSAMVERKAN NORD 

Överenskommelse om samverkan 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Att teckna regional överenskommelse om samverkan för räddningstjänsten.  

 

•I och med tecknandet av den nya överenskommelsen så upphör tidigare 
skrivelse ”Överenskommelse om samverkan inom räddningstjänsten i 
Norrbotten” från 2015 att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsterna i Norrbotten har drivit samverkan inom ramen för en 
länsövergripande överenskommelse som tecknades 2015. Inom ramen för 
detta har de flesta räddningstjänster i Norrbotten gemensamt drivit en Inre 
Befälsfunktion, som har suttit samgrupperad på SOS-centralen i Luleå. Till 
funktionen har allt fler räddningstjänstorganisationer även i Västerbotten 
anslutit sig. Denna funktion har agerat som central räddningsledare för alla 
räddningsinsatser i samverkansområdet. 
 
Utifrån den statliga utredningen ”En effektivare Kommunal räddningstjänst” 
(SOU 2018:54) och dess implementering i ny utformning av Lag om skydd 
mot olyckor (SFS 2021:1141) ska kommunerna numera ständigt upprätthålla en 
övergripande ledning av verksamheten.  
Kraven på hur denna övergripande ledning ska utformas ges dels i 
lagstiftningen, dels i bindande föreskrifter och utgör en väsentlig 
ambitionsnivåhöjning för den kommunala räddningstjänsten. För att 
organisera räddningstjänsten med högre gemensam ledningsförmåga och för 
att göra detta kostnadseffektivt sker frivillig regionalisering och 
”klusterbildning” av räddningstjänstorganisationer. Därigenom kan 
räddningstjänsterna med gemensamma krafter möta dessa högre 
förväntningar på ledning av verksamheten.  
 
Fördelning av kostnader för det gemensamma ledningssystemet ska baseras 
på en rörlig del baserad på ingående parts invånarantal och en grundavgift, 
enligt kompletterande överenskommelse för ekonomi i Räddningssamverkan 
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Nord. Grundavgiften består av systemets fasta kostnader som är: 
Administrativ personal och verksamhet, lokalkostnader, teknikdrift och 
teknikinvestering. Den rörliga avgiften består av systemets kostnader för 
gemensamma ledningsfunktioner och gemensam verksamhet. Vid 
bestämmande av parts andel ska invånarantalet per den 1:a januari året innan 
aktuellt budgetår läggas till grund för beräkningen. 
 
Den föreslagna överenskommelsen avser omfatta 19 kommuner och, i 
skrivande stund, ca 475 000 invånare, från Kiruna i Norr till Nordmaling i 
söder.  
Syftet med en ny regional överenskommelse om samverkan för 
räddningstjänsten är att reglera de övergripande formerna för 
räddningstjänstsamverkan mellan parterna och att uppnå en gränslös 
räddningstjänst, samt en gemensam ledning i ett räddningsledningssystem. 
Samverkansstrukturen benämns Räddningssamverkan Nord 
Räddningstjänstens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen i Överkalix beslutar att teckna regional överenskommelse 
om samverkan för räddningstjänsten.  
 
•I och med tecknandet av den nya överenskommelsen så upphör tidigare 
skrivelse  
 
”Överenskommelse om samverkan inom räddningstjänsten i Norrbotten” från 
2015 att gälla. 

 

Beslutsunderlag 

1.Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor, 2022-02-28, se Dnr 2022-128 
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§ 26 Dnr 2022-000041 

Inbjudan att medverka i utredning av ett fördjupat 
samarbete gällande Räddningstjänst. 

Beslut 

Kommunstyrelsen att beslutar 

 

Att Överkalix kommun inte medverkar i utredningen av gemensam 
organisation – Räddningstjänstförbund. 

Sammanfattning av ärendet 

Gällivare kommuns miljö-, bygg och räddningsnämnd 2021- 10-05 och i 
Kiruna kommuns kommunstyrelse 2021-08-30 inbjuds samtliga kommuner i 
RÄDDSAM NORD att delta i en utredning av ett fördjupat samarbete 
gällande räddningstjänst med gemensam organisation för verksamheten - 
Räddningstjänstförbund. Kommuner som inte medverkar i RÄDDSAM 
NORD har också fått inbjudan för kännedom och bjuds in, om intresse av 
medverkan finns. 
Lagstiftningen Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) som redan i sin 
ursprungsform påtalar vikten av samverkan mellan kommunerna och 
myndigheter för att hantera sitt ansvar för att kunna genomföra effektiva 
räddningsinsatser och det förebyggande arbetet har förändrats från och med 
årsskiftet 2022. I den förändrade LSO styrs kommunernas verksamhet genom 
en utökad föreskriftsrätt från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
(MSB) inom flera områden, däribland ledning av räddningsinsats. 
De senaste dryga 10 åren har en utvecklad ledningssamverkan varit navet i 
samverkan mellan räddningstjänsterna med en räddningsledningscentral 
RÄDDSAM NORD i Luleås brandstation samlokaliserad med SOS Alarm AB.  
I Norrbotten är följande kommuner samverkansparter i RÄDDSAM NORD 
Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, 
Överkalix och Övertorneå. I Västerbotten Robertsfors, Skellefteå, Umeå, 
Vindeln, Bjurholm, Nordmaling och Vännäs. Piteå och Älvsbyns kommun 
avser att ansluta under 2022.  
En bra samverkan sker idag inom RÄDDSAM NORD. Intentionen inom 
samverkanskommunerna i RÄDDSAM NORD är att ytterligare fördjupa 
samverkan under 2022. 
 
Räddningschefen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen att besluta 
1. att Överkalix kommun inte medverkar i utredningen av gemensam 
organisation – Räddningstjänstförbund. 
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Beslutsunderlag 
Utredningen ska visa hur kommunerna på bästa sätt organisatoriskt och 
operativt kan samverka för att optimalt utnyttja de samlade resurser som 
finns för att tillsammans lösa de krav som ställs på kommunernas verksamhet 
kring räddningstjänst och förebyggande arbete enligt Lagen om skydd mot 
olyckor (SFS 2003: 778), Lagen om brandfarlig och explosiva varor (SFS 2010: 
1011) och annan tillämplig lagstiftning. 
Efter genomförd utredning ska deltagande kommuner ha ett tydligt 
beslutsunderlag att ta ställning till inför beslut om medverkan i ett 
räddningstjänstförbund.  
Utredningsarbetet ska starta senast 2022-05-01 och vara avslutat senast  
2022-12-31. 
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§ 27 Dnr 2022-0002032.6 

Taxa automatiska brandlarm inom Räddningstjänsten 
Norrbottens geografiska område  

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

 

Att fastställa förslag till taxa för automatiska brandlarm anslutna till 
räddningstjänsten. 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsterna i Norrbotten har i ett projekt tagit fram förslag till avtal 
och taxa för automatiska brandlarm anslutna till räddningstjänsten. 
Målsättningen med projektet är att antalet onödiga larm ska minska med 10% 
per år och förenkla hantering av automatlarmsobjekt med en mer rättvis 
prismodell samt en taxa som bygger på en nationell prislista. 
Antalet onödiga automatiska brandlarm har under de senaste fem åren 
tenderat att öka kraftigt. Cirka 94-97% av dessa larm beror på andra orsaker 
än brand, exempelvis rök från matlagning, hantverkare som orsakat damm 
eller rök vid arbete i lokalen. Förutom att detta medför avbrott i 
räddningstjänstens och objektets verksamhet så kan det även få till följd att 
samhällets resurser finns på fel plats när väl en riktig olycka inträffar. 
Det nya avtalet och taxan som tagits fram bör innebära ett större incitament 
för objektsägare att sköta sin anläggning och arbeta aktivt för att minska de 
onödiga larmen. Den nya modellen innebär att nya avtal kommer att behöva 
tecknas med samtliga objektsägare som då kan ta ställning till de nya 
kriterierna.  
 
Förändringen genomförs för att räddningstjänsten ska få kostnadstäckning 
för det arbete som genomförs vid bl.a. avtalsskrivning, dokumentation, 
uppföljning och respons vid onödiga larm. I dag är inte heller 
nyckelhanteringen avseende tillträde till de olika objekten effektiv ur vare sig 
verksamhets- eller kostnadssynpunkt. Därför kommer den nya modellen även 
att innehålla således ett system för hur tillträde till de objekten för de 
automatiska brandlarmanläggningarna ska fungera framöver.  
Jämförelse, referenskommuner 
Under hela projektet har det funnits två referenskommuner: Pajala med 22 
objekt och cirka 40 larm och Luleå med 250 objekt och cirka 400 stycken 
larm.  
Dessa har haft olika hantering av automatlarmen men representerar många 
av de övriga kommunerna i storlek och antalet objekt. Pajala har bland annat 
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saknat avtal med objektsägarna men debiterat vid larm i större utsträckning, 
medans Luleå har haft avtal med objektsägarna med debiterat i väldigt låg 
omfattning. 
Nedan i tabell 1 och 2, redovisas först Pajala och Luleå intäkter för 
årsavgifterna efter ca tre år, med avtalsstart 2020 fram till årsslutet 2022. Ett 
tillägg till dessa siffror gör även nedan som omfattar: Anslutningsavgifterna 
för nya och befintliga anläggningar i tabell 3 och 4. 
Jämförelsen görs mellan åren 2016:s statistik och jämförs mot att de nya 
taxorna införs under 2019/2020, med reservation för att det kommer att ske 
en upptrappning i antalet avtal på sikt, vilket innebär att andelen avtal 
kommer att vara lägre första och eventuellt andra året. En uppskattning 
kommer att vara att vi kommer att ha cirka 40-50% täckningsgrad första året, 
60-90% andra året och +95% under tredje året. Viss diskrepans kommer att 
finnas mellan stora och små kommuner, räknat till andelen objekt.  
Se bilaga taxa automatlarm 
Sammanfattning och resultat av jämförelserna  
Jämförelserna visar att intäkterna kommer att öka för båda 
referenskommunerna när det gäller hanteringen de första åren som de nya 
avtalen kommer att användas. De ökade intäkterna under de första åren 
kommer att kunna bära kostnaden för det extra arbete som krävs för att 
administrera den nya hanteringen. 
En del av målet med förändrad hantering av de automatiska brandlarmen är 
även att minska antalet inkomna larm till räddningstjänsten, vilket på sikt 
kommer att påverka intäktssidan för onödiga larm. I detta beslutsunderlag 
redovisas det inte hur en sådan minskning kommer att påverka intäkterna.  
Intäkterna kommer även att sjunka efter en tre-fyra års period då antalet nya 
anläggningar som ansluts kommer att avta. Intäkterna kommer dock stadigt 
att ligga i nivå med de arbetsinsatser och resurser som fördelas för att 
handlägga dessa ärenden. En viktig del i det nya avtalet har varit att få en 
skälig kostnadstäckning för den nedlagda tiden, både genom administration 
och hantering av responsorganisation.  
Då anläggningsägarna/verksamheterna har möjlighet att ringa motbud och 
därigenom stoppa en utryckning, vilket i sin tur kan leda till halv avgift eller 
ingen avgift alls kan även detta komma att påverka intäkterna. Men 
räddningstjänsterna i sin tur kommer att behöva avbryta sina ordinarie 
arbetssysslor i mindre utsträckning.  
 
Räddningschefen föreslår till kommunstyrelsen i Överkalix att 
* Kommunfullmäktige fastställer förslag till taxa för automatiska brandlarm 
anslutna till räddningstjänsten. 

 
Beslutsunderlag 
Syftet till taxan för automatiska brandlarm anslutna till räddningstjänsten är 
att Länets räddningstjänster vill förenkla hantering av automatiska 
brandlarmsobjekt, debitering av anslutningsavgift, årsavgift och avgift för 
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onödigt larm. Det nya systemet ger en mer rättvis modell med en prislista 
som är nationell motsvarande ”ersättning vid utförd restvärdesräddning”. 
Räddningstjänstens avgifter baseras på räddningstjänstens faktiska 
merkostnader ifrån automatiska brandlarm. Avgifterna är lika för alla 
automatlarmsobjekt i samtliga länets kommuner och indexregleras årligen.  
Taxa 
Vid upprättande av nytt avtal debiteras kunden en anslutningsavgift, därefter 
(från andra avtalsåret) kommer en årlig avgift debiteras. Beräkning för 
indexuppräkning genomförs årligen av försäkringsbranschens 
restvärdesräddning och baseras från 2020-04-21.  
 
Samtliga avgifter är exkl. moms. 
 
Anslutningsavgift, första avtalsåret 
Avgiften täcker Räddningstjänstens kostnader för administration vid 
upprättande och tecknade av avtal som en ny anslutning av ett automatiskt 
brandlarm medför. Förslag till räddningstjänstens anslutningsavgift: 4 499 
kronor.  
 
Årsavgift, från och med andra avtalsåret  
Avgiften som är lika för alla anläggningsägare täcker Räddningstjänstens 
kostnader för administration, debitering, uppföljning av efterlevnaden av 
avtal etc som en ansluten automatisk brandlarmanläggning medför. Förslag 
till räddningstjänstens årsavgift: 2 581 kronor.  
 
Avgift för onödigt larm  
Avgift för onödigt larm kommer att faktureras den faktiska kostnaden över 
vad en utryckning kostar samt administrativ kostnad detta medför. Avgiften 
ska täcka de fasta kostnaderna för en utryckning med räddningstjänstens 
operativa personal samt administrativt arbete, där följande poster omfattas. 
Förslag till räddningstjänstens avgift för onödiga larm: 5 028 kronor.  
Om anläggningsägaren meddelar motbud innan räddningstjänstens 
framkomst kommer halv avgift att debiteras. 
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§ 28 Dnr 2019-000072 

Framtidens äldreboende 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

- Att KF i april 2022 att besluta om ett nytt äldreboende i centralorten 

 

- Att ett ramprogram tas fram tillsammans med personal, 
omvårdnadspersonal, skyddsombud samt olika samt olika 
intresseorganisationer. Ramprogrammet syftat till att förkorta projektets 
planeringstid och säkerställa att alla funktioner kommer att finnas med för 
verksamheten och för de boende. 

 

-Att arbetet med ramprogrammets framtagna fortlöpande redovisas till KS 

Anne Jakobsson (s), Sara Söderberg(s),  Sarah Karlsson (c), Per-Erik Olofsson 
(C), Kristina Olofsson (V), reserverar sig mot beslutet till förmån för Anne 
Jakobssons yrkande 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-15, att uppdra till teknisk chef samt 
kommundirektör att förhandla med Region Norrbotten gällande köpeskilling 
av fastigheten Tallvik 13:32, 13:79, samt återkomma med besked om 
köpeskilling i slutet av februari 2022. 

Vederbörande har under året vid ett flertal tillfällen försökt att påbörja en 
dialog med regionens tjänstemän i frågan. I synnerhet efter KS beslutade 
uppdrag i november 2021 har ett flertal försök att påbörja förhandling med 
regionen utförts.Region Norrbotten meddelade i augusti 2021, att man ställde 
sig positiva till en försäljning, dock ville man först utföra en värdering av 
fastigheten, vilket tekniska avdelningen bekräftade var helt i sin ordning.  Vid 
den senaste kontakten (20/1) med regionens fastighetschef framkom att de 
fortfarande inte utfört någon värdering, vilket medför att det inte är sannolikt 
med slutförhandlad köpeskilling till slutet av februari. 

 

Förslag till beslut 

Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om att flytta 
datum för slutförhandlad köpeskilling till slutet av april 2022 
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Yrkande 

Anne Jakobsson(s): Yrkar bifall till beredningens förslag 

Bengt-Erik Rolfs (S):  

-Yrkar på att att kommunstyrelsens föreslår att KF i april 2022 att besluta om 
ett nytt äldreboende i centralorten 

-Att ett ramprogram tas fram tillsammans med personal, 
omvårdnadspersonal, skyddsombud samt olika samt olika 
intresseorganisationer. Ramprogrammet syftat till att förkorta projektets 
planeringstid och säkerställa att alla funktioner kommer att finnas med för 
verksamheten och för de boende. 

-Att arbetet med ramprogrammets framtagna fortlöpande redovisas till KS 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anne Jakobssons (s) och Bengt-Erik Rolfs  
(s) skilda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bengt-
Erik Rolfs (s) yrkande.  

Votering begärs. Kommunfullmäktige beslutar bifalla följande 
voteringsordning: 

Votering 

JA-röst – Beredningens förslag. 

NEJ-röst – Bengt-Erik Rolfs förslag 

Omröstningsresultat 

Med 5 JA-röster och 6 NEJ-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
Bengt-Erik Rolfs yrkande.  

Reservation 

Anne Jakobsson (s), Sara Söderberg(s),  Sarah Karlsson (c), Per-Erik Olofsson 
(C), Kristina Olofsson (V), reserverar sig mot beslutet till förmån för Anne 
Jakobssons yrkande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse,2022-0224, ,se Dnr 2019-72 
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§ 29 Dnr 2022-0001522.1 

Delmål kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

AntaGenomförd revidering av delmål 

 

Fastställa resultatindikatorer för styrelsens arbete 2023 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde tre övergripande mål för kommunens 
verksamheter genom beslut i september 2019. Utifrån de övergripande målen 
beslutar sedan kommunstyrelsen om egna delmål om vad som ska uppnås för 
att bidra till att fullmäktiges mål kan uppnås. Arbetet bygger på mål- och 
resultatstyrning och ska bidra till att skapa en tydlig koppling mellan 
fullmäktiges vision och övergripande mål samt det arbete som initieras av 
kommunstyrelsen för de enskilda verksamheterna.  
Kommunstyrelsens delmål och resultatindikatorer har gåtts igenom av 
centrala ledningsgruppen. Förslag till nya indikatorer har tagits fram utifrån 
arbetets fortskridande i verksamheterna, där indikatorer blivit oaktuella på 
grund av att målet nåtts har nya indikatorer tagits fram för det fortsatta 
arbetet. Där möjlighet har funnits har även indikatorer bytts ut för att bättre 
spegla pågående arbete, i något fall har indikatorn bedömts fungera bättre 
om den tas upp som en aktivitet i arbetet mot målen. 
 
 
Au föreslår Kommunstyrelsen att godkänna: 
* Genomförd revidering av delmål 
* Fastställa resultatindikatorer för styrelsens arbete 2023 

 
Beslutsunderlag 
Bilaga: Förslag till delmål och resultatindikatorer 
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§ 30 Dnr 2022-000153 

Internkontroll kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

 

Fastställa internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2023 enligt bilaga 

Sammanfattning av ärendet 

Det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig intern kontroll i 
kommunen vilar på kommunstyrelsen. Intern kontroll syftar till att 
säkerställa att de kommunala målen uppnås. De är en process där den 
politiska nivån och verksamhetsnivån samverkar för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna säkerställa: 
 * En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
 * En tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
* En efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter riktlinjer med mera  
Kommunstyrelsen ska inför varje nytt verksamhetsår upprätta en plan för den 
interna kontrollen och beskriva vilka kontrollaktiviteter som ska genomföras. 
Arbetet med intern kontroll är lagstadgat, enligt bestämmelserna i 
kommunallagen är varje nämnd skyldig att inom sitt område se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen att besluta: 
* Fastställa internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2023 enligt bilaga 

 
Beslutsunderlag 
Bilaga: Internkontrollplan 2023 
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§ 31 Dnr 2022-000085 

Föreningspengen år 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Bevilja samtliga 20 sökande föreningar/organisationer föreningspeng med 
5.000 kronor vardera.  

 

Uppdra till Ivar Isaksson att utbetala föreningsstöd från anvisat konto för 
föreningsbidrag 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

 

Kommunstyrelsen i Överkalix kommun har vid sammanträde 2022-02-07, § 
15, Dnr 2022-84 beslutat att bevilja maximalt 20 föreningar/organisationer 
som planerar en aktivitet, en upprustning av föreningslokalen eller den lokala 
miljön, ett inköp eller något annat som är bra för medlemmar, byn eller 
allmänheten föreningspeng med 5.000 kr vardera. 

 

Vid ansökningstidens utgång 2022-03-25 hade följande 
föreningar/organisationer lämnat in ansökan om föreningspeng: 

 

Allsåns Byaförening  Överkalix Brukshundklubb  

Rödupps Intresseförening  Kypasjärvi Folkets Hus  

Lomträsk Byagemenskap  Kypasjärvi Intresseförening 

SPF Seniorerna   Nybyns Intresseförening 
  

Brukets Byaförening  Överkalix Hembygdsgille 

Överkalix Riksteaterförening FUB Överkalix 

Lansjärvs Folkets Hus  Lansåns Bya- och Intresseförening 

Maxpuls   Vännäsbergets Ridklubb 

Överkalix Ridklubb  Vännäsbergets Intresseförening  
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Överkalix Plus           

Brändnäsuddens vägsamfällighet 

 

Förslag till beslut: 

 

Bevilja samtliga 20 sökande föreningar/organisationer föreningspeng med 
5.000 kronor vardera. 
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§ 32 Dnr 2022-000086 

Bidrag till samlingslokaler 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Avslå ansökan från Lansjärvs Folkets Hus med motivering att bidrag till 
samlingslokal redan erhållits 

 

Bevilja ansökan om bidrag till samlingslokal från Kypasjärvi Folkets Hus, 
Lomträsk Byagemenskap, Nybyns Intresseförening, Brukets Byaförening, 
Allsåns byaförening och Lansåns Bya- och Intresseförening med 5.000 kronor 
vardera 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen i Överkalix kommun har vid sammanträde 2022-02-07, § 
15, Dnr 2022-84 beslutat att bevilja 10 föreningar/organisationer bidrag till 
samlingslokaler med 5.000 kr vardera enligt kriterier:  
-Bidraget kan sökas av byaföreningar, intresseföreningar eller motsvarande 
som ansvarar för drift och underhåll av samlingslokalen. 
-Den som söker ska äga sin lokal eller ha ett långsiktigt hyresavtal/avtal om 
nyttjanderätt.  
-Lokalen ska vara öppen, tillgänglig och upplåtas opartiskt till föreningar, 
organisationer och boende i Överkalix kommun. 
-Det ska finnas ett behov av lokalen som inte kan tillgodoses i närliggande 
lokaler.  
 
Vid ansökningstidens utgång 2022-03-25 hade följande föreningar ansökt om 
bidrag till samlingslokaler: 
 
Kypasjärvi Folkets Hus  Lomträsk Byagemenskap 
Nybyns Intresseförening  Brukets Byaförening 
Lansjärvs Folkets Hus  Lansåns Bya- och Intresseförening 
Allsåns Byaförening 
 
Förslag till beslut 
Avslå ansökan från Lansjärvs Folkets Hus med motivering att bidrag till 
samlingslokal redan erhållits 
Bevilja ansökan om bidrag till samlingslokal från Kypasjärvi Folkets Hus, 
Lomträsk Byagemenskap, Nybyns Intresseförening, Brukets Byaförening, 
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Allsåns byaförening och Lansåns Bya- och Intresseförening med 5.000 kronor 
vardera 
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§ 33 Dnr 2022-0001542.4 

Årsredovisning 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

-Godkänna Årsredovisning 2021 

Sammanfattning av ärendet 

För verksamhetsåret 2021 redovisar Överkalix kommun samt de kommunala 
bolagen ett positivt resultat. Kommunkoncernens resultat är 15,6 mkr vilket 
är i nivå med 2020. Stiftelsen Överkalixbostäder har ett överskott på 0,8 mkr 
före bokslutsdispositioner och skatt, Överkalix Värmeverk AB:s resultat är 0,5 
mkr före skatt och bokslutsdispositioner. Det nybildade Överkalix Fastighet 
AB har ett resultat på 1,7 tkr. Kommunens resultat är 15,3 mkr. Orsaker till det 
goda resultatet är dels att budgeten var på 7,0 mkr i överskott. 
Verksamheterna går med plus mot budget – inom SU och BU mycket tack 
vare extra medel både riktat mot verksamheterna men även sänkt 
arbetsgivaravgift för unga samt kompensation för sjuklöner. Inom 
kommunledning har också de sänkta arbetsgivaravgifterna effekt men även 
outnyttjad pott för oförutsedda samt lägre resekostnader mm på grund av 
pandemi. Tekniska avdelningen går back men mindre än de befarat. Bygg och 
miljönämnden har ett underskott delvis beroende på att tillsyner inte kunnat 
genomföras enligt plan. Pensionskostnaderna har varit höga under året, dels 
på grund av engångsutbetalningar men även en permanent ökning av 
kostnaden. 
Investeringarna har för kommunen uppgått till närmare 18 mkr. Liksom 
tidigare år är bredbandsutbyggnaden den största investeringen där bidrag 
från staten täcker delar av kostnaden. VA-verksamheter arbetar med att 
uppfylla VA-planen och säkra vattenförsörjningen i kommunen.  
Verksamhetsmålen har till viss del uppnåtts, de finansiella målen har helt 
uppnåtts. Bedömningen är att kommunen uppnått god ekonomisk 
hushållning under 2021. Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår allmänna utskottet lämna årsredovisning 2021 till 
kommunstyrelsen för beslut 

 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 
Verksamhetsberättelse kommunledning 2021 
Verksamhetsberättelse Socialtjänst 2021 
Verksamhetsberättelse Tekniska 2021 



 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

28(50) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-11 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Verksamhetsberättelse Barn och utbildning 2021 
Verksamhetsberättelse Bygg och miljö 2021 
 
Konsekvenser avseende ekonomi, jämställdhet, miljö samt barnperspektivet 
Inga kända konsekvenser. 
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§ 34 Dnr 2022-0002542.4 

Budget 2023-2027 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Uppdra åt verksamheter, utskott samt nämnder att inkomma med 
konsekvensbeskrivningar av föreslagna ramar till kommunstyrelsen den 7 
juni. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 14:e februari ägde en budgetdag rum och utifrån de ekonomiska 
förutsättningar som föreligger finns ett budgetdokument sammanställt. 
Budgeten i dokumentet bygger på skatter och statsbidrag som Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) beräknat. Beräkningen är gjord i slutet av 
februari och SKR har i ett blogginlägg 11 mars påtalat de stora osäkerheter 
som föreligger efter krigsutbrottet. 
För att ändå fortsätta budgetarbetet är detta det som kommunen idag har att 
förhålla sig till och de olika utskotten bör få tid för att återkomma med sina 
konsekvensbedömningar till kommunstyrelsen i juni. 
 
Förslag till beslut 
 
Uppdra åt verksamheter, utskott samt nämnder att inkomma med 
konsekvensbeskrivningar av föreslagna ramar till kommunstyrelsen den 7 
juni. 

 
Beslutsunderlag 
Budget 2023 v1 
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§ 35 Dnr 2022-000187 

Angående medborgarinitiativ 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Samtliga medborgarinitiativ skall upptas till beredning i Allmänna utskottet  

 

Medborgarinitiativen följer därefter gängse handläggning 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige 201902 beslutade följande: 
 
- Att möjligheten att lämna medborgarförslag som det i dag hanteras ändras 
till möjlighet att lämna medborgarinitiativ  
- Upphäva kommunfullmäktige 20070924 § 47 § 47 beslut 
- Att uppdra till kommunkansliet att genom information på hemsida samt i 
reklamguiden informera medborgarna i Överkalix kommun och kommunens 
verksamheter om möjligheten för medborgarna att lämna in 
medborgarinitiativ 
- Att möjligheten att lämna in medborgarinitiativ införs från och med 1 juni 
2019. 
 
I utredningen gjordes den bedömningen att en avstämning bör göras vid 
halvårsskiftet 2020 för att se över antalet inkomna medborgarinitiativ, var 
initiativen tagit vägen. Anledningen till att möjligheten att ändra från 
medborgarförslag som Kommunfullmäktige beslutade 20070924 § 47 till 
medborgarinitiativ var att:  
Många medborgarförslag hamnadei långbänk i flera år utan att något svar 
kunna lämnats. Detta då de i princip ska beslutas av styrelsen eller nämnd 
innan dem är besvarade processen från att ett förslag väcks av en medborgare 
till dess att beslut fattats, och har i flera fall idag dragit ut på 
handläggningstiden”. 
 
Förslag till ny rutin: 
Samtliga medborgarinitiativ skall upptas till beredning i Allmänna utskottet 
då de kommer in till kommunen 
Därefter skickas initiativet vidare till den verksamhet som initiativet berör. 
En bekräftelse skickas till medborgaren att kommunen mottaget initiativet 
samt information om vilken förvaltning som ansvarar för handläggningen. 
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Initiativet handläggs därefter i sedvanlig ordning av en handläggare innan det 
vid behov förs upp till nämnd/styrelse/fullmäktige med förslag till beslut. 
 
Två gånger (april, november) per år kommer kommunfullmäktige att delges 
samtliga inkomna medborgarinitiativ 
 
Förslag till beslut 
 
- Samtliga medborgarinitiativ skall upptas till beredning i Allmänna utskottet  
- Medborgarinitiativen följer därefter gängse handläggning 

 
Beslutsunderlag 
Samtliga bilagda medborgarinitiativ samt tidigare beslut och utredningar i 
ärendet 
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§ 36 Dnr 2022-000160 

Redovisning av näringslivskontorets verksamhet 2018-
2021 

Beslut 

Allmänna utskottets förslag 

  

- Att kommunstyrelsen godkänner redovisningen av Näringslivskontorets 
projekt ”Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Överkalix 
Kommun” 

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2018–2021 har Näringslivskontoret genomfört projektet 
”Utveckling av  näringslivet och företagsklimatet i Överkalix Kommun” med 
stöd av Tillväxtverket. Målet med projektet har varit att stärka 
företagsklimatet, vilket har utvärderats med stöd av  
Svenskt Näringslivs årliga mätning av företagsklimatet i Överkalix. 
Mätningen har genomförts med enkät som har skickats till ca 200 företag/år. 
Svarsfrekvensen har varit ca 35–40 % (ca 70–80 företag) i genomsnitt. Enligt 
Svenskt Näringslivs redovisning har det sammanfattande omdömet på 
företagsklimatet i kommunen försämrats sedan 2019. I den senaste mätning, 
2021, redovisas följande: 
• 43 st företag var inte nöjda med företagsklimatet (19 st tyckte det var dåligt 
och 24 st tyckte att  
det inte var helt godtagbart). 
 • 33 st företag var nöjda med företagsklimatet (12 st tyckte det var  
mycket bra och 21 st att det var bra). 
 • 21 st företag tyckte att företags-klimatet var godtagbart. 
Enligt redovisning tyckte företagen i Överkalix att företagsklimatet kan bli 
bättre på framförallt 4  
områden: 
• Service och bemötande  
• Dialog med kommunens beslutsfattare.  
• Upphandling 
• Kommunens information till företagen. 
 
Mot bakgrund av nämnda mätningar har Näringslivskontoret arbetat med att 
utveckla 4 områden:  
Näringslivsinformation, Företagsklimat, Näringslivsutveckling och Lokal 
turism. Verksamhetens  
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fysiska aktiviteter, företagsmöten, har till stor del genomförts enbart av 
Näringslivskontoret eftersom kommunbesök har varit begränsade under 2020 
och första halvåret 2021 p.g.a. Covid19.Fortsättning 
Stor del av Näringslivskontorets verksamhet kommer att fortsätta under 2022 
och då också vara projektfinansierad, vilket framgår av bilaga. 
 
Jämställdhetsanalys 
Verksamheten har riktat sig till och har haft deltagare av både kvinnor och 
män. 
 
 
Förslag 
Att KS godkänner redovisningen av Näringslivskontorets projekt ”Utveckling 
av näringslivet och  
företagsklimatet i Överkalix Kommun” 

 
Beslutsunderlag 
Bilaga: 
Näringslivskontoret 2018_2021 
HuvudbokEkonom 
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§ 37 Dnr 2022-0002042.3 

Förmånscykel 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

-  Ge personalchef i uppdrag att fortsatt utreda införande av förmånscykel  

  

-  Återkomma till kommunstyrelsen 16 maj 2022 för presentation av utredning 

Sammanfattning av ärendet 

En medarbetare inkom till Överkalix kommun 2022-03-17 med förslag att 
Överkalix kommun ska införa en löneförmån – ett erbjudande om att hyra en 
cykel eller elcykel. Ärendet behandlades i Allmänna utskottet 2022-03-21. 
Personalchef fick 2022-03-28 i uppdrag av Allmänna utskottet att utreda 
förslaget att erbjuda förmånscykel till Överkalix kommuns medarbetare. 
Personalchef har utrett förslaget och föreslår att ytterligare utredning 
genomförs innan beslut fattas i frågan. 
 
Förslag till beslut 
-ge personalchef i uppdrag att fortsatt utreda införande av förmånscykel   
-återkomma till kommunstyrelsen 16 maj 2022 

 
Beslutsunderlag 
Se bilaga Utredning förmånscykel. 
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§ 38 Dnr 2022-0002323.4 

Utökade investeringsmedel för markåtgärder i 
Lappbergets skidbacke. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

I det fall utförande av markåtgärder ej inryms i 2022 års investeringsram, 
tillåts tekniska avdelningen att överskrida årets investeringsbudget med 600 
tkr. 

Sammanfattning av ärendet 

Det har under åren varit problem att hålla skidbacken snötäckt, vilket 
inneburit att anläggningen haft svårt att upprätthålla tillgänglighet för dess 
nyttjare. Orsaken beror till stor del på en bergsklack mitt i backen. Tekniska 
avdelningen har med anledning av detta anlitat markprojektör för att utreda, 
projektera samt kostnadsberäkna de insatser som krävs för at åtgärda backen. 
Medel för utförande av markåtgärder finns inte med i investeringsram för 
2022, vilket kan innebära ett överskridande av årets investeringsbudget. 
 
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om följande: 
I det fall utförande av markåtgärder ej inryms i 2022 års investeringsram, 
tillåts tekniska avdelningen att överskrida årets investeringsbudget med 600 
tkr. 

 
Beslutsunderlag 
Uppskattad kostnad för åtgärder uppgår till ca 550 tkr enligt kalkyl från 
externa konsulter. Dock kommer stigande entreprenadindex att påverka 
slutkostnaden negativt. 
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§ 39 Dnr 2022-0002352.6 

Offert Direktupphandling slangtvätt Räddningstjänst 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Godta offert från Werma på en begagnad slangtvätt Wrma HM 200. 

Sammanfattning av ärendet 

Överkalix kommun håller på att ta fram en förstudie på brandstation i 
Överkalix. I förstudien så måste man ta fram rumsarea för slangtvätten och 
vilken typ av slangtvätt.  
Vid kontakt med Werma så har de en begagnad slangtvätt till salu. 
Kravspecifikationen var felskriven av tidigare köpare och därav försäljningen. 
Werma slangtvättar finns i flera av närliggande kommuner så som Kalix, 
Kiruna och Luleå. Kontakt mot dessa har förts för att kontrollera 
funktionalitet, arbetsmiljö och service. 
Maskinen har tvättat 3 000 slangar och beräknas klara över 50 000 tvättar. 
Beräknad livslängd är över 25 år beroende på tvätt antalet. Maskinen tas in till 
fabriken och slitdetaljer kommer att bytas och provköras innan leverans  
Werma har en service man i Kiruna. Många av övriga system för tvättning av 
slangtvätt har sin servicefunktion i södra delen av Sverige. Närhet till service 
är en vikt del.  
 
Räddningschefen föreslår till kommunstyrelsen i Överkalix att  
* godta offert från Werma på en begagnad slangtvätt Wrma HM 200. 

 
Beslutsunderlag 
Överkalix räddningstjänst är i behov av en slangtvätt till den nya 
brandstationen. Behov finns inte just nu men erbjudandet gör att man gör 
investeringen redan nu och placerar slangtvätten i den nya brandstationen. 
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§ 40 Dnr 2022-0002332.6 

Avsiktsförklaring samverkan kris och beredskap 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Föreslå kommundirektören att teckna gemensam avsiktsförklaring om 
samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Norrbottens län. 

Sammanfattning av ärendet 

Geografiskt områdesansvar finns i det svenska krisberedskapssystemet på 
nationell, regional och lokal nivå. Länsstyrelsen är geografiskt 
områdesansvarig på den regionala nivån och har därför en sammanhållande 
och stödjande roll inom krisberedskap och civilt försvar i länet. Likväl har 
Överkalix kommun sitt geografiska områdesansvar på den lokala nivån men 
också mot regional nivå.  
Utgångspunkter för samverkan är att vi tillsammans ska värna om och 
samverka för att upprätthålla samhällets skyddsvärden:  
• Människors liv och hälsa  
• Samhällets funktionalitet  
• Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter 
• Miljö- och ekonomiska värden  
• Nationell suveränitet 
Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
4 kap. Bistånd mellan kommuner och regioner 
1 §   Kommuner och regioner får på begäran lämna hjälp till andra kommuner 
och regioner som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Om hjälp 
har lämnats har kommunen eller regionen rätt till skälig ersättning av den 
andra kommunen eller regionen. 
När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extraordinär 
händelse i fredstid, har vistelsekommunen rätt till ersättning från den 
kommun som drabbats av den extraordinära händelsen. Lag (2019:925). 
 
Räddningschefen föreslår till kommunstyrelsen i Överkalix att  
* föreslå kommundirektören att teckna gemensam avsiktsförklaring om 
samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Norrbottens län. 
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Beslutsunderlag 
Samverkan omfattar områdena skydd mot olyckor, krisberedskap, krisstöd, 
kriskommunikation, samband, informations- och cybersäkerhet, 
säkerhetsskydd och totalförsvar.  
Syftet med denna avsiktsförklaring är att konkretisera vår gemensamma 
strävan att genom samverkan stärka arbetet inom samhällsskydd och 
beredskap före, under och efter en samhällsstörning i Norrbottens län. Med 
denna avsiktsförklaring förankras värdegrunden för samverkan i Norrbotten 
före, under och efter en samhällsstörning. Avsiktsförklaringen har sin grund i 
att varje part tar ställning till att utifrån egna förmågor och förutsättningar 
delta i samverkan.  
Avsiktsförklaringen gäller i fem år från tecknande. 
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§ 41 Dnr 2022-000231 

Regler för firmateckning 2022 revidering 

Beslut 

Anta reviderat dokument regler för firmateckning 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger från ekonomikontoret ”Regler för firmateckning 

Beslutsunderlag 

Reviderat dokument Regler för firmateckning 
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§ 42 Dnr 2022-0002613.4 

Försäljning av mark till Isolamin 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Att uppdra till tekniska avdelningen att förhandla med Isolamin om 
markområde och köpeskilling för industrimark i anslutning till företagets 
befintliga fastighet. 

Sammanfattning av ärendet 

Isolamin har visat intresse till att införskaffa ytterligare markytor för att 
tillgodogöra sig möjligheter att expandera verksamheten. 
 
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen  
att fatta beslut om att ge i uppdrag till tekniska avdelningen att förhandla 
med Isolamin om markområde och köpeskilling för industrimark i anslutning 
till företagets befintliga fastighet. 
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§ 43 Dnr 2021-000791 

Remiss, Från delar till helhet - En reform för 
samordnade, behovsanpassade och personcentrerade 
insatser till personer med samsjuklighet. Remissvar 
senat 30 april 2022 

Beslut 

Kommmunstyrelsen beslutar  

 

Godkänna remissvar "Från delar till helhet - En reform för samordnade, 
behovanpassade och personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet" 

Sammanfattning av ärendet 

Remissvar gällande Från delar till helhet 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen i Överkalix kommun delar syftet med utredningens 
uppdrag: att ge förslag som kan leda till en förbättrad livssituation för 
personer med samsjuklighet. Kommunen anser att berörda individer behöver 
ett utökat och mer samordnat stöd. Kommunen är positiv till flera av 
förslagen, har synpunkter eller funderingar kring vissa av förslagen men anser 
sammantaget att utredningens förslag ska genomföras även om inte 
kommunens synpunkter beaktas.  

 

Synpunkter på de 10 bärande delarna i reformen.  

All behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för 
regionernas hälso- och sjukvård: 

Kommunen delar utredningens förslag - synen på personer med missbruks 
och beroendeproblematik torde genom förslaget ge en ökad uppfattning hos 
berörda aktörer om att skadligt bruk och beroende är en sjukdom varmed 
behandlande åtgärder skulle kunna komma dem mer till gagn.  

 

Behandling av skadligt bruk och beroende ska ges samordnat med 
behandling för andra psykiatriska tillstånd 
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-Detta har varit reglerat sedan länge - men har fått för lågt genomslag – 
kommunen delar utredningens förslag.  

 

Sprututbyte ska utvecklas till lågtröskelmottagningar som främjar fysisk och 
psykisk hälsa och alla regioner ska erbjuda sådan verksamhet 

-Kommunen är positiv till förslaget - men det behövs en tydlighet i var detta 
ska vara tillgängligt - det bör decentraliseras ute i kommunerna i hög grad för 
att kunna nyttjas av dem i behov av sprututbyte, för långa avstånd för den 
enskilde kommer innebära att lågtröskelmottagningar får sämre genomslag. 
Kan mobila lösningar vara ett alternativ för mindre kommuner?   

 

Uppsökande och andra förebyggande insatser, social trygghet med fokus på 
funktionsförmåga, resurser och möjligheter till ett självständigt liv, 
anhörigstöd samt insatser till barn och unga ska vara ett fortsatt och 
förtydligat uppdrag för socialtjänsten 

-Kommunen delar utredningens förslag - samverkan är av stor vikt för att 
insatser ska kunna ges i ett tidigt skede – att socialtjänsten får kännedom om 
problematik av inte minst regionen.  

 

Regionerna ska ta ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser på hem för vård 
eller boende (HVB) 

-Dagens HVB innefattar i flera fall även behandlingsinsatser – dock av olika 
grad, vissa har omfattande behandling medan det finns de som exempelvis 
erbjuder vila och återhämtning. Regionens uppdrag som ansvarig för all 
behandling behöver förtydligas i vad uppdraget ska omfatta likväl som 
socialtjänstens insatser på HVB behöver tydliggöras.  

Frågeställningar som uppkommit är - är det bara inom HVB som regionens 
behandling ska kunna bedrivas? Kan det likväl vara ett stödboende som 
beviljas om behovet av boende kan tillgodoses genom detta? HVB är idag en 
mer kostnadskrävande insats än vad stödboende är. Kommunen önskar en 
tydligare ansvars skrivning för att underlätta framtida bedömningar och 
beslut. Kommer lagen att ställa krav på vilken boendeform som beviljas när 
både behandling och boende behövs? 

Verksamheterna (HVB-hemmen) behöver även en tydlighet i vad de ska 
utföra på uppdrag av vem.  

Kommentar: Det är väldigt viktigt att planeringen av insatsen sker på ett 
samordnat sätt mellan kommun och region.  
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En samordnad vård- och stödverksamhet för de med stora samordningsbehov 
ska finnas överallt och bedrivas gemensamt av hälso- och sjukvård och 
socialtjänst 

Förslaget är bra – men vad avses med överallt - varje kommun eller 
centraliserat till närmsta sjukhus, länssjukhus? Här behövs ett förtydligande. 
Längre avstånd ger avsevärt sämre möjligheter för enskilda att ta del av 
vården och än mer för dem i glesbygd. Det behövs en god tillgänglighet.  

 

Tillgången till personliga ombud ska öka för personer med samsjuklighet 

Att tillgången till personliga ombud ska öka är positivt, dock behöver den 
statliga finansieringen utav verksamheten utökas för kommunerna.  

Ett program för förstärkt brukarinflytande och minskad stigmatisering ska 
bedrivas tillsammans med patient-, brukar- och anhörigorganisationer. 

Samverkan med föreslagna organisationer är bra – dock råder det stor brist på 
dessa i de mindre kommunerna varmed detta försvåras. Kan man förstärka 
organisationernas möjligheter att arbeta mer mobilt för att skapa bättre 
tillgänglighet för de mindre kommunerna? 

 

Sammanhållen uppföljning av området skadligt bruk och beroende ska ske 
utifrån målbilder som tagits fram tillsammans med personer med 
samsjuklighet och anhöriga. 

Vår erfarenhet av att ha med sig anhöriga i processen är god – dock är det 
inte alla som vill detta, de enskilda har många gånger fått problem i sina 
relationer orsakade av missbruket. Dock ska det tillämpas när så möjligt - 
förslagsvis inom den ordinarie uppföljningen - att ingen ny form/plan skapas. 
Delaktighet från närstående ska ske när det är möjligt utifrån den enskildes 
önskemål, inte att betrakta som ett ska-krav. Då det kan finnas många 
känslor, sorg, besvikelse som även kan försvåra återhämtning för den 
enskilde.  

 

En behovsanpassad tvångsvårdslagstiftning där hälso- och sjukvården 
ansvarar för tvångsvård för skadligt bruk och beroende ska utformas. 
Utformningen ska ske utifrån den analys vi presenterar i det här betänkandet.  

Kommunen delar utredningens förslag, tvångslagen bör omformas till att 
anpassa regionens nya uppdrag för tillämpningen utav lagen.  

Befarade risker och problem 

Orosanmälan – vad händer med den? Blir det regionen som ska hantera dessa 
i första hand? Risk finns att den enskilde faller mellan stolarna. 
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Anmälningsförfarande och hur anmälningar tas om hand, samt 
återkopplas/återrapporteras mellan region och kommun måste förtydligas.   

Regionens vårdprioriteringar - En risk kan vara att denna grupp patienter blir 
nedprioriterade inom hälso- och sjukvården – de Regionen enligt lag ska 
prioritera inom sitt uppdrag. Denna prioritering kan ej tillämpas inom 
Socialtjänstens lagrum. S 

Läkartillgång - Tillgången på fasta läkare vid hälsocentralerna är 
problematisk. Denna målgrupp har behov av kontinuitet och stabilitet för att 
kunna få en hållbar och planerad vård över tid.   

Kompetens inom primärvård - Idag ser vi brister i kunskaper om missbruk 
och psykiatri inom hälsocentralerna, utökad kompetens behövs samt resurser 
för att möjliggöra kompetensutveckling.  

 

Konsekvenser för kommunen  

Placeringskostnader HVB - Att kommuner och regioner ska hitta en samsyn i 
alla HVB placeringar och komma fram till hur stor andel som är behandling 
respektive socialt stöd, bedöms kräva ett omfattande arbete med 
förhandlingar. Kommunen föreslår en fastslagen fördelning.  

Skatteväxling - Kommunen anser inte att en skatteväxling ska genomföras, då 
detta skulle medföra betydande administrativa kostnader för att förhandla 
fram skatteväxlingar i samtliga län.  Erfarenheter från hemsjukvårdsreformen 
och svårigheten att skatteväxla rätt  

Kommunstyrelse beslutar godkänna remissvar "Från delar till helhet - En 
reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till 
personer med samsjuklighet" 
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§ 44 Dnr 2022-0001655.8 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Godkänna patientsäkerhetsberättelse 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren (kommunen) varje år upprätta 
en patientsäkerhetsberättelse. Syftet med berättelsen är att öppen och tydligt 
redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 
patientsäkerheten. 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 
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§ 45 Dnr 2022-0001835.3 

Riktlinjer ekonomiskt bistånd 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag 

 

Anta Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag till nya riktlinjer för ekonomiskt bistånd har upprättats.  

Nu gällande riktlinjer är antagna år 2004 och är därför ej längre tillämpliga i 
alla avseenden – därtill finns behov av att förtydliga vissa delar för att erhålla 
en rättssäker handläggning och även ett mer enhetligt arbetssätt hos berörda 
socialsekreterare.  

 

Förslag till beslut 

 

Sociala omsorgsutskottet föreslås besluta att anta Riktlinjer för ekonomiskt 
bistånd 
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§ 46 Dnr 2022-000180 

Riktlinjer biståndsbedömning SoL 

Beslut 

Kommunstyrelsens  förslag   

 

Anta förslag till reviderade riktlinjer biståndsbedömning SoL. 

Sammanfattning av ärendet 

Individ och familjeomsorgen har reviderat nuvarande riktlinjer med 
anledning av förändring gällande förenklad biståndsbedömning.  

Förändringen består i att fler insatser nu kan beviljas genom förenklad 
biståndsbedömning: matdistribution och trygghetslarm – sen tidigare kan 
insatsen social samvaro beviljas. 

 

Förslag till beslut 

 

Social omsorgsutskottet föreslås anta förslag till reviderade riktlinjer. 
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§ 47 Dnr 2022-0002245.12 

Drift och underhåll av vissa kommunala 
idrottsanläggningar 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Att arbetsmarknad och integration tar över driften och underhållet av 
Storlappbergets skidcentra, Skogshallen och Överkalix idrottsplats från den 1 
juli 2022. Arbetsmarknad och integration får årligen ett bidrag på 600 000 
kronor från Tekniska förvaltningen till detta. 

Sammanfattning av ärendet 

När det gäller drift och underhåll av några av kommunens 
idrottsanläggningar Storlappbergets skidcentra, Skogshallen och Överkalix 
idrottsplats har Överkalix idrottsförening (ÖIF) ansvar för det till och med 
den 30 juni 2022. Efter det har olika lösning diskuterats och ett förslag är att 
arbetsmarknadsenheten tar över detta uppdrag.  

 

Förslag till beslut 

 

Att arbetsmarknad och integration tar över driften och underhållet av 
Storlappbergets skidcentra, Skogshallen och Överkalix idrottsplats från den 1 
juli 2022. Arbetsmarknad och integration får årligen ett bidrag på 600 000 
kronor från Tekniska förvaltningen till detta 

Beslutsunderlag 

Idrottsanläggningarna ligger under Tekniska förvaltningen och förslaget är 
att de årligen skulle ge ett internbidrag på 600 000 kronor till arbetsmarknad 
och integration för drift och skötsel av Storlappbergets skidcentra, 
Skogshallen och Överkalix idrottsplats. Driften och skötseln av 
anläggningarna utgår från det nuvarande avtalet som finns med ÖIF och det 
ska utföras dagtid på vardagar. Bidraget ska täcka personalkostnader.   

 

Inom arbetsmarknadsenheten finns det idag ett tvätteri, fixartjänst och 
Fritidsbank. Vi tvättar och städar även vissa av kommunens fordon, har en 
testperiod med att ta emot beställningar och plocka ihop varor till kunder, 
städa korridorer på Västgården och lite andra uppdrag.  
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För att ha möjlighet att ta över och sköta driften och underhållet av dessa 
anläggningar så behöver vi anställa en till handledare och fler personer på 
någon typ av bidragsanställning. Detta uppdrag kräver även att personalen 
har olika typer av utbildningar som bland annat röjsåg och att köra 
pistmaskin. Det innebär att vi kommer att behöva se till att personerna som 
ska arbeta där får utbildning i det.  

 

Vi ser att det finns möjlighet att ha även ha detta uppdrag inom 
arbetsmarknad och integration och det gör att vi får ytterligare en 
verksamhet där deltagare kan göra praktik eller arbeta för att kunna utvecklas 
och ha en meningsfull sysselsättning. 
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§ 48 Dnr 2022-0002305.10 

Servicedeklaration Sociala omsorgsutskottet 

Beslut 

Godkänna servicedeklaration för sociala omsorgsutskottets 
verksamhetsområde 

Uppdra till webbredaktör att lägga upp servicedeklarationen på hemsidan. 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsutskottets verksamheter har fått i uppdrag att ta fram en 
servicedeklaration för verksamhetsområdet. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse – Servicedeklaration sociala omsorgsutskottet 2022 

 

 


