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Au § 36
Information
Allmänna utskottet beslutar

-

Godkänna redovisningarna från verksamheterna

-

Uppdra till Rune Blomster teknisk chef att genomföra informationsmöte till
allmänhet/företag i kommunen avseende ”Upphandlingar”

-

Godkänna övrig information

Bakgrund

Anna-Greta Brodin, kommundirektör informerar övergripande om
- Arbetet med att färdigställa Stratsys
- Arbete med digitaliseringsplanen
- Tvätteriet
- Angående läget med Corona
- Pågående rekryteringar
- Möte med Vattenfall
-----Anne Jakobsson (s), kommunstyrelsen ordförande informerar övergripande om
- Angående inhiberingen av fisket i Jockfall över sommaren med anledning av
läget med Corona
-------

Rune Blomster, informerar om
- Upphandlingar
- Rekrytering av upphandlare
-------

Erik Nilsson, alkoholhandläggare informerar om:
- Arbetet med tillsyn av genomförda tillsyner av serveringstillstånd år 2019
- Arbete med tillsyn av pågående tillsyner av serveringstillstånd år 2020
Protokollsutdrag till:
-Rune Blomster, tekniska chef
-Erik Nilsson, alkoholhandläggare
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Au § 37
Budget
Allmänna utskottet beslutar

Allmänna utskottet beslutar
-

Godkänna redovisning av Budget 2020 kvartal i enlighet med Agneta Suikki
ekonomichef s redovisning

-

Uppmana till verksamheterna att upprätthålla en budget i balans med
sträng återhållsamhet

-

Godkänna redovisning av budgetarbete Budget 2021, plan 2022-2024

Bakgrund
Agneta Suikki ekonomichef har lämnat in redovisning för kvartal 1 Budget
2020:
Nämnd/utskott ,mkr

Kommunstyrelsen
Allmänna utskottet
Barn och utbildnings
utskott
Sociala omsorgs
utskottet
Bygg och miljö
nämnd
Kostnader
finansiering
Fastighets
försäljning
Verksamhetens
nettokostnad i
resultaträkningen

Utfall 2019

Budget
2020
233,7
51,2
67,8

Avvikelse

231
47,6
72,4

Prognos
2020
238,4
49,2
69,6

115,0

119,6

114,7

-4,9

1,6

1,6

2,0

-0,4

10,4

10,0

11,8

1,8

3,6

0,0

0,0

0,0

246,6

250,0

247,5

-3,3

-4,7
2,0
-1,8

Agneta Suikki, ekonomichef informerar även om arbetet med Budget 2021 Plan
2022–2024 Ramar till verksamheterna – total investeringsram
Protokollsutdrag till:
- Samtliga verksamheter
- Styrelse, nämnd samt utskott
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Au § 38

Dnr 280-2020

Omfördelning investeringsmedel
Allmänna utskottets förslag

-Att omfördela inom kostverksamheten 3600_ 002 Älvens kök, 70 tkr till 002
Brännagårdens kök.
Bakgrund
I budget 2020 är 160 tkr avsatt för inköp av köksmaskiner till Älvens kök, men o kr för
Brännagårdens kök i väntan på omsorgsplanen. En av ugnarna i Brännagårdens kök har
gått sönder och för att klara matlagningen behöver vi köpa en ny ugn. Vi väntar med
att byta ut alla planerade köp av maskiner till Ängens kök, då vi räknar med att de kan
fungera ytterligare en tid. Behovet är nu större i Brännagårdens kök.

Förslag till beslut

Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta
Att omfördela inom kostverksamheten 3600_ 002 Älvens kök, 70 tkr till 002
Brännagårdens kök.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-04-08, se Dnr 280-2020
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Au § 39

Dnr 236-2020

Kommuninvest- borgensförbindelse, regressavtal och
Avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests derivat
Allmänna utskottets förslag
- Att Överkalix kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 3
februari 2004 ("Borgensförbindelsen"), vari Överkalix kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
(publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest
äger företräda Överkalix kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder
för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
- Att Överkalix kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Överkalix
kommun den 28 september 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
-Att Överkalix kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Överkalix
kommun den 28 september 2011, vari Överkalix kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
-Att utse Anne Jakobsson(s) kommunstyrelsens ordförande och Anna-Greta Brodin,
kommundirektör att för Överkalix kommuns räkning underteckna alla
handlingar med anledning av detta beslut.
Bakgrund
Kommuninvest har lämnat in skrivelse till Överkalix kommunfullmäktige med följande
förslag till beslut:
”Fullmäktige beslutar
Att Överkalix kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 3
februari 2004 ("Borgensförbindelsen"), vari Överkalix kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
(publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest
äger företräda Överkalix kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder
för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
Att Överkalix kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Överkalix
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kommun den 28 september 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
Att Överkalix kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Överkalix
kommun den 28 september 2011, vari Överkalix kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
Att utse Anne Jakobsson(s) kommunstyrelsens ordförande och Anna-Greta Brodin,
kommundirektör att för Överkalix kommuns räkning underteckna alla
handlingar med anledning av detta beslut.”

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-03-20, se Dnr 236-2020
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Au § 40

Dnr 281-2020

Skrivelse angående förlängt avtal med Pajala kommun avseende gemensam
räddningstjänstchef

Allmänna utskottets förslag
-

Förlänga avtalet med Pajala kommun avseende gemensam räddningschef
ytterligare t.o.m. 20211231”
Bakgrund
Kommunfullmäktige 2019-06-24 beslutade att förlänga avtalet med Pajala
kommun avseende gemensam räddningschef t.o.m. 20201231
Mot bakgrund till nya lagkrav som idag ställs på kommunerna om utökat civilt
försvar hos landets kommuner krävs stora resurser för att bygga upp en
verksamhet i kommunen föreslår undertecknad att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

-

Förlänga avtalet med Pajala kommun avseende gemensam räddningschef
ytterligare t.o.m. 20211231”
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-04-08, se Dnr 281-2020
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Au § 41

Dnr 86-2020

Bidrag till samlingslokaler
Allmänna utskottet beslutar
- Ansökningar om bidrag är inlämnade i tid och motsvarar uppsatta kriterier
besluta bevilja nedanstående föreningar bidrag till samlingslokal med 5.000
kronor vardera:
-Allsåns byaförening
-Brukets byaförening
-Kypasjärvi Folkets Hus
-Lansåns bya- och intresseförening
-Nybyns intresseförenng
-Rödupportens intresseförening
-Medel utbetalas från Ansvar 1121
Bakgrund
Överkalix kommun har, i Allmänna utskottet § 4, 2020-01-20, Dnr: 852-2019 beslutat att
avsätta medel för bidrag till samlingslokaler.
-Bidraget kan sökas av byaföreningar, intresseföreningar eller motsvarande som
ansvarar för drift och underhåll av samlingslokal.
-Den som söker skall äga sin lokal eller ha ett långsiktigt hyresavtal/avtal om
nyttjanderätt.
-Lokalen skall vara öppen, tillgänglig och upplåtas opartiskt till föreningar,
organisationer och boende i Överkalix kommun.
-Det skall finnas ett behov av lokalen som inte kan tillgodoses i närliggande lokaler.
-Bidraget är på 5.000 kronor
-För att få bidraget skall lokalen under året ha använts vid tio tillfällen där minst fem
tillfällen har varit öppna för alla att delta i.
-Ansökan om bidrag för 2020 som skall avse aktiviteter under 2019 skall skickas in till
Överkalix kommun senast 2020-03-31.
Vid ansökningstidens utgång hade sex ansökningar om bidrag kommit in från:
-Allsåns byaförening
-Brukets byaförening
-Kypasjärvi Folkets Hus
-Lansåns bya- och intresseförening
-Nybyns intresseförenng
-Rödupportens intresseförening

Justerares signatur
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Ansökningar om bidrag är inlämnade i tid och motsvarar uppsatta kriterier varför
Allmänna utskottet föreslås besluta bevilja ovanstående föreningar bidrag till
samlingslokal med 5.000 kronor vardera.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-04-14, se Dnr 86-2020

Protokollsutdrag till:
-Ivar Isaksson, föreningshandläggare
-Ekonomikontoret
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Au § 42

Dnr 290-2020, 291-2020

Revisionsrapport Norrbottens e-nämnd 2019

Allmänna utskottets förslag
-

Godkänna granskning i revisionsrapport 2019 för Norrbottens e-nämnd
2019

-

Godkänna revisionsberättelse för Norrbottens e-nämnd 2019

Bakgrund
I egenskap av förtroendevalda revisorer i Överkalix kommun har vi genomfört en årlig
grundläggande granskning av nämndens ansvarsutövande. För år 2019 års verksamhet har vi
genomfört en dokumentationsgranskning med inriktning på ändamålsenlighet, ekonomisk
styrning samt intern kontroll. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC. Resultatet
av granskningen finns redovisat i bifogad revisionsrapport.
Vår sammanfattande bedömning är att e-nämndens ansvarsutövande under 2019 har varit
tillräcklig. Vi baserar vår bedömning på framförallt följande iakttagelser
• Granskningen har omfattat tillgänglig dokumentation; reglemente, verksamhetsplan 2019,
verksamhetssummering för 2018 och 2019 samt protokoll från 2018-12-11 t o m 2019-12-17.
• Nämnden kan i rimlig grad verifiera att nämndens verksamhet har bedrivits på ett
ändamålsenligt sätt under verksamhetsår 2019
• Nämnden kan i rimlig grad verifiera att nämndens verksamhet har bedrivits på ett ur
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2019.
• Nämnden kan verifiera att den interna kontrollen inom granskade områden har varit
tillräcklig under verksamhetsår 2019. Det är fortsatt relativt lågt deltagande vid nämndens
sammanträden, men deltagandet har blivit bättre från föregående år.
Mot bakgrund av granskningsresultatet lämnar vi följande rekommendationer:
• Att tydliggöra vad, när och hur rapportering ska ske till nämnden
• Att formulera tydliga verksamhetsmål som gäller för respektive verksamhetsår.

Beslutsunderlag
1.Revisionsberättelse samt granskningsrapport,2020-04-14, se Dnr 290,291-2020

Justerares signatur
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Au § 43

Dnr 291-2020

Revisionsberättelse Stiftelsen Överkalixbostäder år 2019
Allmänna utskottets förslag

-

Godkänna granskning av årsredovisning i revisionsrapport 2019 för
Stiftelsen Överkalixbostäder år 2019

-

Godkänna revisionsberättelse för Stiftelsen Överkalixbostäder år 2019

Bakgrund
Vi, av fullmäktige i Överkalix kommun utsedda förtroendevalda revisorer, har granskat
stiftelsens förvaltning för år 2019. Vårt uppdrag har varit att granska om verksamheten
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt
om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen har utförts enligt god
revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs
för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Under verksamhetsåret 2019 har vi genomfört vår granskning genom att löpande under
året följa stiftelsens verksamhet bl a via protokoll samt träff med stiftelsens styrelse.
Med utgångspunkt i vår granskning under året vill vi lyfta fram följande bedömningar:
• Då styrelsen inte har fastställt mål för verksamheten 2019 saknas även grund för att
bedöma om verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt 2019.
• Vi bedömer att stiftelsens verksamhet under 2019 har bedrivits på ett ur ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Vi baserar vår bedömning på stiftelsens ekonomiska
resultat 2019.
• Den interna kontrollen bedöms inte vara tillräcklig inom granskade områden under
2019. Bedömningen baseras på att styrelsen inte har fastställt plan för verksamheten
eller mätbara mål.
Mot bakgrund av resultatet i granskningen samt i syfte att utveckla verksamheten
lämnar vi följande rekommendationer:
• Styrelsen upprättar en verksamhetsplan som beskriver hur stiftelsens verksamhet ska
bedrivas och vilka mål som ska gälla för verksamhet och ekonomi.
• Mätbara mål för stiftelsens verksamhet formuleras för att öka möjligheterna till att
styra och kontrollera verksamhet och ekonomi så att fastställda målsättningar och
resultat uppnås.

Justerares signatur

12

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-05-04
Allmänna utskottet
• Styrelsen tydliggör vilken rapportering styrelsen behöver för att kunna följa upp,
utvärdera och fatta beslut om åtgärder i syfte att nå fastställda målsättningar och
resultat.
Beslutsunderlag
1. Revisionsberättelse samt granskningsrapport, 2020-04-16, se Dnr 291-2020
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Au § 44

Dnr 291-2020

Revisionsrapport Överkalix Värmeverk AB år 2019

Allmänna utskottets förslag
-

Godkänna granskning av årsredovisning i revisionsrapport 2019 för
Överkalix Värmeverk AB år 2019

-

Godkänna revisionsberättelse för Överkalix värmeverk AB år 2019

Bakgrund
Undertecknad, av fullmäktige i Överkalix kommun utsedd lekmannarevisor, har
granskat bolagets verksamhet under 2019. Granskningen har utförts enligt
aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Jag
har i mitt arbete biträtts av PwC.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv, avtal samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorerna ansvar är att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva
om verksamheten bedrivits i enlighet med de uppdrag som följer av bolagsordning och
ägardirektiv.
Årets grundläggande granskning har inriktats på att följa upp bolagets efterlevnad av
bolagsordning och ägardirektiv, bolagets interna styrning och kontroll samt
måluppfyllelse. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning.
Jag bedömer att bolagets verksamhet delvis har bedrivits på ett ändamålsenligt
sätt. Jag bedömer att verksamheten inte har bedrivits på ett ur ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedömer jag vara
otillräcklig

Beslutsunderlag
1. Revisionsberättelse samt granskningsrapport, 2020-04-16, se Dnr 291-2020
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Au § 45

Dnr 368-2020

Uppsägning av avtal med Överkalix folkradio avseende Radioutsändning av
kommunfullmäktige
Allmänna utskottets förslag
-

Säga upp avtal med Överkalix folkradio med omedelbar verkan samt utreda
frågan vidare hur utsändningar till allmänheten framgent kan ske
Bakgrund
Kommunfullmäktige 2015-02-23 § 6 beslutade att inrätta Projekt "Närradio i
samhällets tjänst" där kommunen enligt nedanstående beslut tecknade avtal med
Överkalix folkradio om utsändning av sammanträdena.

”Kommunfullmäktige beslutar
- Att godkänna avtal mellan Överkalix folkradio och Överkalix kommun om
att sända kommunfullmäktige sammanträde
- Att sända kommunfullmäktiges sammanträde genom Överkalix
folkradio”
Alla sammanträden har efter inrättande inte sänts i folkradion. Det finns heller
inget arkiverat sparat kommunfullmäktigesammanträde i kommunen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
-

Säga upp avtal med Överkalix folkradio med omedelbar verkan samt utreda
frågan vidare hur utsändningar till allmänheten framgent kan ske

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-04-22, se Dnr 368-2020
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Au § 46

Dnr 310-2020

Ängeså sameby ansökan om medel
Allmänna utskottet beslutar
-

AT bevilja Ängeså sameby bidrag med 40 000 kr till inventeringar efter
samiska kulturmiljöer, enligt ansökan tillställt Kommunstyrelsen med Dnr
310-2020

-

Att bidraget finansieras av ansvar 1700, verksamhet 2207, projekt 782

Bakgrund
Ängeså sameby ska under sommaren 2020 genomföra inventeringar efter
samiska kulturmiljöer som fortfarande inte är funna eller skyddade enligt
fornminneslagen.
I skrivelsen finns även en budgetbeskrivning:
”Budget

Arkeologens inventeringar och registrering 4 veckor, enligt offert 220000
Åldersbestämningsundersökningar, enligt offert 20000
Tryck populärvetenskapliga artiklar 500 ex, enligt offert 40000
Expertishjälp databearbetning, litteraturstudier/efterforskningar SLU, 160 h enl offert
120000
SUMMA 400 000 kr
Vi har blivit beviljad medel från Sametinget med 150 000 kr, Sparbanken nord med 40
000 kr samt Region Norrbotten med 70 000 kr. Vi har fortfarande ute ansökningar som
inte är besvarade hos Kulturrådet och LeaderPolaris. Om dessa beviljas kan vi kanske
vara uppe i en summa om 360 000 kr. Så då saknas det 40 000 kr för att vi ska kunna
bedriva projektet i full skala. Vi har fått hjälp av
kommunens Näringslivsstrateg Bo Häggroth med tips om var vi kan tänkas söka medel
och det tackar vi ödmjukast för. Nu vill vi höra om Överkalix kommun skulle kunna
tänka sig att bidra till denna studie med högsta möjliga bidrag.”
Näringslivskontoret har yttrat sig i ärendet:
”
Bakgrund
Under åren 2013-2015 bedrev Ängeså sameby ett projekt: "Ängeså sameby- förr och nu"
som samlade in historiskt material som gamla bilder, ljudupptagningar och filmer.
Detta dokumenterades i en bok "Ängeså sameby- Renskötsel i skogslandet". Projektet
finansierades av Kulturrådet, Sametinget, Norrbottens läns landsting och Sparbanken
Nord. Intresset för samebyns historia växte efter att boken gavs ut och samebyn
fortsatte att få in historisk information från allmänheten även efter att projektet
avslutats. En samebymedlem tipsade om att han i sin ungdom hade hört att det fanns
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-05-04
Allmänna utskottet
ett gammalt sameviste på en plats som inte var dokumenterad av
riksantikvarieämbetet. Några samebymedlemmar beslöt sig för att besöka platsen
sommaren 2019. I takt med att skogsbruket varit väldigt aktivt under 1900-talet och
särskilt markberedningen satt stora spår i naturen så har gamla kulturlämningar
förstörts eller blivit mycket svårare att upptäcka. Men på den plats som var angiven för
det odokumenterade vistet stod fortfarande rester av en kåtaställning upp. Det finns
fortfarande synliga spår efter en timmerhage som använts till renarna i anslutning till
kåtan. Detta var en fantastisk upptäckt som samebyn genast ville skydda.
Inventeringens totala budget är 400 000 kr. Ängeså sameby har beviljats medel från
Sametinget med 150 000 kr, Sparbanken Nord med 40 000 kr samt från Region
Norrbotten med 70 000 kr. Ansökan om ytterligare bidrag på totalt 100 000 kr har
lämnats till Kulturrådet och Leader Polaris. Kvarstår 40 000 kr.
För Överkalix kommun är planerade inventering av stort värde eftersom den kan visa
fram en viktig del av kommunens historia, vilket är av stort värde för kommunens
kulturella identitet, för besöksnäringen, invånare och för skolan, som tillsammans kan
ta del av och förmedla en del kommunens historiska arv. Resultatet av arbetet ska
redovisas i en rapport som kommer att delges på bl.a. Överkalix sommarmarknad 2021.
Slutsats
Näringslivskontoret förslår att kommunen beviljar Ängeså sameby ett bidrag på 40 000
kr, att bidraget finansieras av ansvar 1700, verksamhet 2207, projekt 782.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens AU föreslår Kommunstyrelsen att fatta beslut om att:
· Att bevilja Ängeså sameby bidrag med 40 000 kr till inventeringar efter samiska
kulturmiljöer, enligt ansökan tillställt Kommunstyrelsen med Dnr 310-2020”

Beslutsunderlag
1 Skrivelse, 2020-04-21, se Dnr 310-2020

Protokollsutdrag till:
-Ängeså sameby
-Bo Häggroth, näringslivsstrateg
-Ekonomikontoret
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-05-04
Allmänna utskottet

Au § 47

Dnr 82-2020

Markköp av Vännas 7:14
Allmänna utskottets förslag
-

Att sälja ca: 300 kvm mark enligt bifoga skiss för 71 kr/kvm till ägarna på Vännäs
7:14

- Att köparen står för avstyckningskostnaden
Bakgrund
Ägaren av Vännäs 7:14 önskar köpa kommunal mark i anslutning till sin tomt. Det
tänkta område omfatta drygt 300 kvm. Det finns inga planmässiga hinder att försälja
området.
Förslag till beslut
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta
Att sälja ca: 300 kvm mark enligt bifoga skiss för 71 kr/kvm till ägarna på Vännäs 7:14.
Att köparen står för avstyckningskostnaden

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-04-27, se Dnr 82-2020
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-05-04
Allmänna utskottet
Au § 48

Dnr 374- 2020

Begäran om vilande arrendeavtal
Allmänna utskottet beslutar
-

Uppdra till Agneta Suikki, ekonomichef att utreda/bereda ärende för att se om
begäran uppfyller gällande lagstiftning

-

Uppdra till Agneta Suikki, ekonomichef att återkomma till krisledningsnämnden
med förslag till beslut i ärendet

Bakgrund

8season 8Sesons Lappland tours AB har i en begäran begärt att få avtal i 1år
vilande avseende Arrende Bränna 31:22.

Protokollsutdrag till:
-Agneta Suikki, ekonomichef
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