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1 Verksamhetsberättelse
1.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året
Kommunledningskontoret leds av kommundirektören som tillika är kommunens övergripande
förvaltningschef. Kontoret består av näringslivs-, ekonomi-, personal- och IT- avdelning,
sekretariat, frontkontoret, kultur och fritidssamordnare, räddningstjänsten samt
säkerhetssamordnare.
Smittspridningen av covid -19 har fortsatt även under året 2021. Överkalix har under våren och
senhösten haft perioder med en hög andel smittade i jämförelse med hela föregående år. Från
och med vecka 23 och under sommaren gick smittotalen ned ordentligt för att sen under
oktober månad öka igen. Det mest tragiska var att smittan, i form av den muterade delta
varianten, togs sig in i ett av våra särskilda boende, där 11 brukare smittades varav 8 av våra
äldre tragiskt avled av sjukdomen. Därutöver blev ett flertal av vår personal smittade vilket
medfört stora svårigheter med bemanning inom äldreomsorgen. En analys och uppföljning av
händelsen är genomförd och presenterad. Viktigt att belysa är hur personalen lojalt ställt upp,
jobbat extra pass och hanterat perioder med underbemanning. Covid och dess restriktioner
har även påverkat andra verksamheter framför allt har vi sett en ökad sjukfrånvaro. Viss
verksamhet har varit svår att bedriva enligt ordinarie rutiner tex har livsmedelstillsynen
påverkats med en ökad kontrollskuld som följd. Krisledningsgruppen har fortlöpande under
året åtgärdat och hanterat kommunens insatser. Krisledningsnämnden var under den mest
kritiska tiden aktiverad. En hög andel av befolkningen är nu vaccinerade med dos 3 samtidigt
som viruset återigen muterat till en "snällare" variant, Omikron. Från och med 9 februari 2022
tog folkhälsomyndigheten bort alla restriktioner och covid klassas inte längre som en pandemi.
Vi hoppas nu att detta ska hålla i sig och att vi alla kan återgå till det nya normala.
Även detta år har en del aktiviteter och utvecklingsarbeten fått anstå eller försenats på grund
av pandemin, till exempel samverkanslösningar med närkommunerna, arbetet med kris- och
civilt försvar samt försening av ledarskapsutbildning till kommunens chefer, likväl har en hel
del utvecklings- och utredningsarbete pågått. Förutom ordinarie verksamhet har en hel del
utvecklingsarbete pågått. Nedan följer exempel:
•

•
•
•
•
•
•
•

Under hösten presenterade tjänstemännen sin utredning avseende framtidens
äldreomsorg i Överkalix. Information och dialogmöte för medborgare i Överkalix
genomfördes den 11november. Kommunstyrelsen bedömde att det behövs ytterligare
utredning och underlag. Plan är att beslut fattas under hösten 2022
Kommunen ingår i det gemensamma utvecklingsarbetet modellområde Nära vård i
östra Norrbotten
Klimatarbetet har fortgått enligt plan. För att ha ett utgångsläge för arbetet har en
miljöspendanalys genomförts. En infrastrukturstrategi för laddstationer är framtagen
och politiskt beslutad samt 4 publika laddstolpar är uppförda och i drift.
En översyn och införande av reviderad GDPR organisation är genomförd under året
Ny arbetsmiljöorganisation med tre lokala samt en övergripande skyddskommitté är
implementerad och i drift. Samtliga chefer har fått utbildning i rehabilitering samt ett
digitalt stöd system (Adato) för detta är infört.
En alternativ och covidanpassad Överkalix marknad genomfördes i form av en
sommarvecka
En samordningsfunktion för kultur och fritidsfrågor har tillsatts. Ett flertal aktiviteter
framförallt barn-och ungdomsaktiviteter har genomförts under året.
För att stävja det ökande skadegörelsen, trakasserierna och störande musik på
samhället har lokala Brå startat ett arbete med orsaksanalys och åtgärder, polis och
näringsliv ingår i arbetet. Folkhälsorådet Östra Norrbotten antog en ny plan för det
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•
•

•

•
•
•

•

fortsatta arbetet.
För att främja besöksnäringen och näringslivet har kommunen beslutat att via ett
kommunalt bolag köpa Grand Arctic hotell. Processen har överklagats och rättslig
prövning pågår.
För att öka inflyttning och kvarboende i kommunen har ett formaliserat och
strukturerat arbete påbörjats. En nulägesanalys genomfördes under hösten samt en
ansökan om medel för en förstudie via Leader Polaris skickades in och beviljades.
Projektet kallas "En framåtskridande kommun" och kommer att startas upp under
2022.
Digitaliseringsarbetet ha fortskridit under året, tex har en digital telefonväxel
installerats och vår hårdvara har moderniserats där tunna klienter byts ut mot bärbara
datorer. För att minska sårbarhet har även ett IT-säkerhetsarbete påbörjats med bland
annat säkra lösenord och en lösning för redundans via IT-Norrbotten.
En kommunikationsplattform för näringslivet har tagits fram.
Turism projektet har fortlöpt under året och en turistiskt plan samt handlingsplan är
framtagen och politiskt beslutad. Dessutom har en digital Naturkarta tagits fram som
visar på olika utflyktsmål inom kommunen. Projektet fortsätter 2022.
I samband med ledarskapsutbildningen har ett förslag till vädergrund/värdeord tagit
fram för kommunen. Värdegrunden har presenterats och beslutats av fullmäktige i
november. Implementering av värdegrunden kommer att startas efter årsskiftet 21/22 i
alla verksamheter.
För kommunens bolag, Värmeverket och Överkalix fastighet AB har ägarpolicy samt
reviderade ägardirektiv tagits fram, beslut om dessa tas i fullmäktige februari 2022.

Arbetsmiljöverket har under hösten genomfört en tillsyn avseende arbetsmiljö framförallt med
inriktning socialtjänsten. HR i samverkan med ledningsorganisationen har därefter svarat
AMV på de frågor som ställts.
Bygg-och miljönämnden har inlämnat svar till Länsstyrelsen avseende en tidigare tillsyn inom
miljöområdet. Svaret godkändes men kommer att följas upp framför allt med hänvisning till
kontrollskulden inom livsmedelstillsynen.
Ny räddningschef har rekryterats med tillträde 1/1-22
Ny miljöinspektör har rekryterats med tillträde 1/1-22

1.2 Måluppföljning
I den här delen av verksamhetsberättelsen redovisas mål och förvaltningens måluppfyllnad.
Här visas också hur kommunens övergripande mål har kopplats samman med Agenda 2030
och de globala målen för hållbar utveckling.

1.2.1 Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med
och påverka
I ett jämlikt och tryggt samhälle ges lika möjligheter till en livsmiljö där alla kan utvecklas,
tillgodogöra sig kunskap, ha en god hälsa samt vara delaktig i samhällsutvecklingen.
Koppling till Agenda 2030
5. Jämställdhet
10. Minskad ojämlikhet
16. Fredliga och inkluderande samhällen
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1.2.1.1 Överkalix kommun är en kommunikativ och tillgänglig organisation
En tydlig kommunikation ska finnas såväl inom som utanför kommunens organisation. Genom
en utökad samhällsservice via internet och e-tjänster ska invånarna få en ökad insyn i
kommunens arbete och ärendehandläggning.
Resultatindikator

Mål

Utfall 2021

Utfall 2020

Antalet e-tjänster
(tjänster som går att
genomföra fullt ut) på
overkalix.se ska öka
årligen

5

0

15

Tillgång till bredband
om minst 100 Mbit/s,
andel (%)

75 %

76 %

70 %

Andel hushåll i
Överkalix kommun
som erbjudits
bredbandsanslutning

98 %

98 %

98 %

Bemötande telefoni
- Gott bemötande vid
kontakt med kommun,
andel av maxpoäng (%)

100 %

75 %

72 %

Andel som får svar på
e-post inom två dagar,
(%)

90 %

72 %

89 %

Bemötande telefoni - Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng
(%)
I undersökningen har bedömningen av bemötande fått följande utfall, andel av samtalen:
41 % bedömning " mycket god"
41 % bedömning "god".
18 % bedömning "medelgod"
Inget samtal har bedömts ha ett dåligt bemötande.
Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%)
70 % av breven besvarades inom ett dygn, det är klart under förra mätningen (89 %) och något
under snittet för likvärdiga kommuner (79 %).
IFO, Gator o Vägar, Äldreomsorgen samt kommunledningskontoret besvarade alltid inom ett
dygn.
Aktiviteter

Enhet

Status

Kommentar

Valarbete inför 2022
inkl utbildning

Kommunledningsk
ontoret

Pågående

Ny indelning av valdistrikt genomförd.
Fortsatt planering av valarbetet fortgår -22

Digital
politikarvoden via
app

Kommunledningsk
ontoret

Pågående

kommer att införas i samband med det nya
ärendehanteringssystemet
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1.2.1.2 I Överkalix är e-kultur, e-hälsa och välfärdsteknik strategiska ledningsfrågor
som ska utveckla verksamhet och service
Genom att använda ny teknik kan fler invånare få tillgång till kommunens tjänster.
Arbetsprocesser kan förenklas och resurser utnyttjas bättre.
Resultatindikator

Mål

Handlingsplan för
Digitalisering

Utfall 2021

Ja

Utfall 2020

Ja

Aktiviteter

Enhet

Status

Processkartläggning

Kommunledningsk
ontoret

Avslutad

Införande av
ärendehanteringssy
stem

Kommunledningsk
ontoret

Pågående

Ja

Kommentar
genomförd och klar
Pågår , utbildningsinsatser för support
genomförda för övriga handläggare
planeras utbildning i början av nästa år

1.2.1.3 I Överkalix får familjer med behov av stöd tidiga hälsofrämjande och
förebyggande insatser
Genom samverkan mellan olika yrkesgrupperna inom kommun och Region kan en stödjande
miljö skapas för familjer. Den främsta vinsten med samverkan mellan många yrkeskategorier
kring barn och barnfamiljer är att den ökar förmågan att upptäcka och tillgodose behov bland
barnfamiljer. Samverkan innebär också att man får bättre förutsättningar att skräddarsy
lösningar för ett specifikt behov.
1.2.1.4 Överkalix är ett jämställt och tryggt samhälle att leva och bo i
Genom att utveckla och upprätthålla ett jämställt och tryggt samhälle ökar kommunens
attraktivitet.
Resultatindikator

Mål

Utfall 2021

Utfall 2020

Hur trygg känner du
dig utomhus i området
där du bor

90 %

85,7 %

8,35 %

Hur orolig är du för att
bli utsatt för våldsbrott
eller hot om våld?

90 %

91,8 %

8,2 %

Genomförd
trygghetsvandring med
upprättad
handlingsplan

Ja

Ja

Ja

Jämställdhetsaktiviteter
ska finnas i
verksamhetsplaner

100 %

80 %

70 %

Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor
Tryggheten har mätts genom en egen enkätundersökning riktad till företagare, antalet
svarande var 49 stycken.
I svaren har tryggheten bedömts via en skala 1 -10. Svar på 7 - 10 har har räknats till upplevd
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trygghet.
Hur orolig är du för att bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld?
Tryggheten har mätts genom en egen enkätundersökning riktad till företagare, antalet
svarande var 49 stycken.
I svaren har oron bedömts via en skala 1 -10. Svar på 7 - 10 har har räknats till låg eller ingen
oro.
Genomförd trygghetsvandring med upprättad handlingsplan
En trygghetsvandring har genomförts 2021-12-21 i området från Kommunhuset mot hotellet
och ungdomsgården med deltagare från Hälo- och trygghetssamordnar, polis samt från kultur
& fritid.
Jämställdhetsaktiviteter ska finnas i verksamhetsplaner
Trots covid har jämställdhetsutbildningen kunnat slutföras under året. Genom utbildningen
har en enkät bland all personal genomförts och utifrån resultatet har en utställning med citat
och fakta presenterats. Två föreläsningar riktat till personal och allmänhet och som handlade
om jämställdhet och demokrati genomfördes under oktober månad.
Aktiviteter

Enhet

Status

Kommentar
2021-10-12 har ett nytt medborgarlöfte
skrivits under. Polis och kommun ska
tillsammans prioritera:

Arbete med
medborgarlöften

Kommunledningsk
ontoret

Avslutad

•

Polisiär närvaro/tillgänglighet

•

Arbete mot narkotika

•

Trafiksäkerhet

•

Attrahera (samverkan för
attrahera poliser till Överkalix

1.2.2 En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice
I Överkalix finns höga naturvärden och en fin boendemiljö, det ska bevaras även i framtiden.
Infrastruktur och samhällsservice ska följa samhällets utveckling och svara mot invånarnas
förväntningar.
Koppling till Agenda 2030
6. Rent vatten och sanitet för alla
7. Hållbar energi för alla
11. Hållbara städer och samhällen
13. Bekämpa klimatförändringarna
Aktiviteter

Enhet

Status

Fortsatt deltagande
och arbete med
Agenda 2030

Kommunledningsk
ontoret

Pågående

Arbete med
framtagande av en
översiktsplan

Kommunledningsk
ontoret

Pågående

Kommentar
Agenda 2030 arbetet är integrerat i
kommunens målarbete och styrsystemet
stratsys
Arbete med bostadsförsörjningsplan pågår.
Uppföljningsmöte inplannerat jan-22
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1.2.2.1 Kommunens invånare ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd
hälsa.
Trots positiv utveckling ligger länet fortfarande sämre till än övriga landet när det gäller
insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar, självuppskattad allmänhälsa och här finns en kortare
medellivslängd än genomsnittet i Sverige. Det har också blivit allt vanligare att lida av fetma,
precis som i resten av landet. För att förbättra hälsan krävs medvetna långsiktiga insatser från
såväl kommun som civilsamhället.
Resultatindikator

Mål

Invånarnas
självuppskattade hälsa

75 %

Aktiviteter

Enhet

Referensgrupp för
kultur- och
folkhälsoarbetet

Kommunledningsk
ontoret

Utfall 2021
60 %

Status

Avslutad

Utfall 2020
60 %

Kommentar
Referensgruppen har haft ett möte under
våren via webben, höstens inplanerade
möte har flyttats fram till januari 2022.

1.2.2.2 Överkalix ska vara ett attraktivt samhälle med välvårdade lokaler, anläggningar
och utemiljö. Infrastruktur som vägar, vatten och avlopp, mobilnät samt bredband ska ha
en bra funktion
Resultatindikator

Mål

Plan för
Reinvesteringar och
underhåll

Utfall 2021
Ja

Utfall 2020
Nej

Plan för Reinvesteringar och underhåll
Plan finns framtagen och vilka insatser som ska göras beslutas årligen i budget processen
1.2.2.3 Företagare ska uppfatta Överkalix som en attraktiv näringslivskommun med god
service
Resultatindikator

Mål

Kompetensförsörjning.
Företagens tillgång på
arbetskraft med
relevant kompetens
förbättras
Antal nya företag 2021

Utfall 2021

Ja

15

Utfall 2020

Ja

30

Kompetensförsörjning. Företagens tillgång på arbetskraft med relevant kompetens
förbättras
Företagare (11 st) har fått egen kompetensutveckling och/eller för sina anställda till ett värde av
500 000 kr.
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1.2.2.4 Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra invånarna en
hälsosam och god miljö i enighet med nationella miljömål
Mål: Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas.
Resultatindikator

Mål

Utfall 2021

Översyn av bilpark
med inriktning att öka
antalet miljöbilar inom
kommunens
verksamheter

Ja

Utfall 2020

Ja

Översyn av bilpark med inriktning att öka antalet miljöbilar inom kommunens
verksamheter
Översyn klar samt sökt bidrag för laddstolpar till kommunens verksamheter. Inför 2022
beställs nu 5 elbilar
Aktiviteter

Enhet

Inventering av
bilpark

Kommunledningsk
ontoret

Avslutad

Ta fram plan för
succesiv övergång
till elbil där det är
möjligt

Kommunledningsk
ontoret

Avslutad

Elbilar införs enligt resultatmål och
inventeringslist

Öka tillgången till
publika laddstolpar
i kommunen

Kommunledningsk
ontoret

Avslutad

Publika laddstolpar är installerade och klar
för användning

Öka antalet
laddstationer för
kommunens
verksamheter

Kommunledningsk
ontoret

Upphandling av
bilar framförallt
elbilar

Kommunledningsk
ontoret

Status

Pågående

Pågående

Kommentar
Inventering är genomförd. En grupp
startad med bilansvariga träffas
återkommande. Nya leasing bilar beställs
efter behov och plan av byte.

Förberedelser för installation av
laddstation hemtjänst genomförd. Samt
kontakt/förberedelser med regionen om
laddstation för hemsjukvården genomförd
4 nya dieselbilar är upphandlade till
hemtjänsten. 1 dieselbil till hemsjukvården
är beställd. Ytterligare 5 elbilar är beställda
till hemtjänst, hemsjukvård och pool-bil

1.2.3 En attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning
Koppling till Agenda 2030
4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
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1.2.3.1

Överkalix kommuns attraktivitet och förmåga som arbetsgivare ska stärkas

Resultatindikator

Mål

Kvinnors medellön i
förhållande till mäns
lön, %

100 %

Utfall 2021
105 %

Utfall 2020
104,5 %

Kvinnors medellön i förhållande till mäns lön, %
Följs upp årligen efter årets slut
1.2.3.2 Överkalix kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap
Resultatindikator

Mål

Hållbart
medarbetarengagemang
(HME), index

1.2.3.3

Utfall 2021

90

78

Utfall 2020
73,5

Överkalix kommun ska ha en god arbetsmiljö

Resultatindikator

Mål

Sjukfrånvaro
kommunalt anställda
totalt, (%)
Könsuppdelad
redovisning

6,5 %

Aktiviteter

Enhet

Uppföljning av
arbetsmiljö
Tekniska kontoret
samt bygg

Kommunledningsk
ontoret

Uppföljning av
riskbedömning i
samband med
utredning
samverkan
lönekontor

Kommunledningsk
ontoret

Utfall 2021

9,6 %

Status

Pågående

Avslutad

Utfall 2020

7,5 %

Kommentar
Riskanalys och möten genomförda under
året. Vilket lett till beslut att återgå till
ordniarie organisation med en heltid
fastighetschef och en heltid bygginspektör.
Rekrytering av nämndssekreterare för
Bygg- och miljökontoret sker under första
kvartalet 2022.

Uppföljning genomförd och presenterad i
KS. Beslut att inte gå vidare med denna
fråga tsv
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1.3 Ekonomi
Utfall
föregående
år

Årsbudget

Utfall

Avvikelse

Intäkter

-26 315

-7 888

-14 274

6 387

Kostnader

56 422

47 355

50 076

-2 721

Nettokostnad

30 108

39 468

35 802

3 666

Kommunledning

10 293

22 072

18 027

4 045

IT-verksamhet

3 273

1 313

2 523

-1 210

Personalavdelning

2 504

1 904

1 646

258

Ekonomiavdelning

2 828

2 016

1 930

86

Ungdomshandläggare

5 646

5 422

4 629

793

Överförmyndare

513

519

426

93

Räddningstjänst

5 373

5 062

5 981

-918

79

105

79

26

-2 212

0

0

0

191

256

24

232

1 619

798

536

262

Utbildningsledare
Arbetsmarknad o integration
Krisberedskap
Näringsliv

Den stora förändringen på kommunledning hänger ihop med att alla chefslöner flyttats dit,
totalt 6,3 mkr samt att kommunledning tagit en kostnad på 0,8 mkr som budgeterats på
tekniska.

1.4 Förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet
Budgetjusteringar både internt inom kommunledningskontoret och kommunen som helhet
har genomförts under de senaste två åren. Nu börjar respektive verksamheter ha en budget
som ligger i rätt nivå. Det som återstår att korrigera är budget för IT-verksamheten samt
åtgärder utifrån förändrad lagstiftning räddningstjänst samt ökat resursbehov för
översiktplanearbetet.
Totalt sett går verksamheten med överskott. De två verksamheter som har större underskott,
IT samt Räddningstjänst kommer få förstärkning 2022. IT-verksamheten är en verksamhet som
utökas kraftigt och det kommer vara svårt att fånga upp den utvecklingen i
internfaktureringen vilket gör att underskott inte är helt ovanligt för dem. Därutöver har vi
merkostnader för bredbandsutbyggnaden pga sk. "ätor" och att det statliga stödet som baseras
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på priser från 2016.

1.5 Investeringsredovisning
Investeringar

Årsbudget

Utfall

Avvikelse

Investering sol-el

-200 000

0

-200 000

Digitalisering

-100 000

-100 000

0

-1 600 000

-6 401 621

4 801 621

Laddstolpar

-100 000

-93 631

-6 369

Uppdatering diariesystem

-200 000

0

-200 000

-50 000

0

-50 000

-2 250 000

-6 595 252

4 345 252

Bredband

Utveckling Webbsidan
Totalt

Specifikation bredband
Ingående balans
Offentliga investeringsbidrag
bredband

-3 175 537

Utfall
-5 531 071

Totalt
-8 706 608

