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Plats och tid

Måndag 22 juni 2020 kl. 14.00-15.05 Överkalix folkets hus

Beslutande

Se Bilaga 1

Övriga deltagande

Anna-Greta Brodin, kommundir, Anna-Lena Eriksson, kommunsekr.
Monica Eliasson (l) ordf. revisorerna, Hans-Ola Bergström (s) vice ordf
rev, Sven-Erik Eklund (s) revisor, Gunilla Suikki(v) revisorer samt Gun
Larsson (s) revisor, Agneta Suikki eko.chef § 20,23

Utses att justera

Kristina Olofsson(v), Christina Hjelm(c)§13-17,19-36, Gunnar
Liljebäck(c)§18

Justeringens plats och
tid

Kommunkansliet, fredagen 26 juni 2020
kl. 10.00

Sekreterare

Anna-Lena Eriksson

Ordförande

Kristina Åhl (s)

Justerare

Kristina Olofsson(v)

Christina Hjelm(c)
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Gunnar Liljebäck(c)
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Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2020-06-22

Underskrift

Anna-Lena Eriksson

2020-06-26
Kommunkansliet

Datum för anslags
nedtagande

2020-07-17

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-06-22

2

ÄRENDEFÖRTECKNING
Kf § 13
Kf § 14
Kf § 15
Kf § 16
Kf § 17
Kf § 18
Kf § 19
Kf § 20
Kf § 21
Kf § 22
Kf § 23
Kf § 24
Kf § 25
Kf § 26
Kf § 27
Kf § 28

Kf § 29

Kf § 30
Kf § 31

Kf § 32
Kf § 33

Kf § 34
Kf § 35
Kf § 36

Justerares signatur

Information
Motioner
Interpellationer
Redovisning av motioner under beredning
Revisionsrapport e-nämnd
Revisionsrapport Stiftelsen Överkalixbostäder år 2019
Revisionsrapport Överkalix Värmeverk AB år 2019
Årsredovisning 2019
Revisionsberättelse 2019
Ansvarsfrihet styrelse och nämnder verksamhetsår 2019
Budgetdirektiv 2021-2024
Riktlinjer/kriterier för trygghetsboende
Reglemente kommunstyrelsen
Regler för investeringar
Omfördelning investeringsmedel
Kommuninvest- borgensförbindelse, regressavtal och
Avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
derivat
Skrivelse angående förlängt avtal med
Pajala kommun avseende gemensam
räddningstjänstchef
Revidering Inköpspolicy-inköpsriktlinjer
Överkalix Kommuns yttrande över remissen ”Starkare
kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU
2020:8)”Slutbetänkande av Kommunutredningen
Inköp containerbil
Redovisning av använt partistöd avseende verksamhetsår 2019
Utbetalning av partistöd år 2020 avseende verksamhetsår 2019
Avveckling av krisledningsnämnden
Valärende

3
4
5
6
8
10
12
14
15
17
18
20
21
22
23

24

26
27

29
30
32
33

34
35

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-06-22

Kf § 13
Information
Kommunfullmäktige beslutar
-

Godkänna informationen

Bakgrund
Delgivningar samt medborgarinitiativ bilaga 2

Justerares signatur
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Kf § 14
Motioner
Inga motioner har inkommit till sammanträdet

Justerares signatur
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Sammanträdesdatum

2020-06-22

Kf § 15
Interpellationer
Kommunfullmäktige beslutar
-

Anse interpellationen besvarad

Bakgrund
Till dagens sammanträde har följande interpellationer inkommit:
Gunnar Liljebäck (s) –Interpellation, Angående
bygg- och miljökontorets verksamhet ställd till kommunstyrelsens ordförande
Anne Jakobsson (s), se Dnr 111-2020.

Beslutsunderlag
1. Interpellation, 2020-02-17, se Dnr 111-2020
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-24 § 3
3. Interpellationssvar, 2020-06-22, se Dnr 111-2020

Protokollsutdrag till:
-Gunnar Liljebäck (c)

Justerares signatur
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Kf § 16
Redovisning av motioner under beredning
Kommunfullmäktige beslutar
-

Godkänna redovisning av motioner under beredning

Bakgrund
Motion - Angående byggande av industrihus samt byggnation av nya
bostäder
Beslutsunderlag
1. Motion 2015-05-25, se Dnr 431-2015
2. Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-22 § 30
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-08-17 § 85
4. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-10-19 § 109
5. Kommunstyrelsens protokoll 2015-11-16 § 128
6. Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-30 § 64
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-03-21 § 25
8. Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-04 § 17
9. Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-25 § 15
10. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-17 § 100
11. Kommunstyrelsens protokoll 2016-11-07 § 89
12. Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-28 § 65
13. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-03-20 § 33
14. Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-03 § 24
15. Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-24 § 20
16. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-16 § 120
17. Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-13 § 87
18. Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27 § 88
19. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-19 § 53
20. Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09 § 35
21. Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23 § 22
22. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-22 § 132
23. Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12 § 129
24. Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26 § 76
25. Allmänna utskottets protokoll 2019-03-18 § 44
26. Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 51
27. Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29 § 34
28. Allmänna utskottet protokoll 2019-10 21 § 87
29. Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11 § 141
30. Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25 § 101
31. Allmänna utskottets protokoll 2020-03-16 § 20
32. Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-06 § 21
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Motion- Rökfri arbetstid för kommunanställda
Beslutsunderlag
1. Motion 2017-02-27, se Dnr 202-2017
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-05-22 § 67
3. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-16 § 120
4. Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-13 § 87
5. Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27 § 88
6. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-03-19 § 53
7. Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09 § 35
8. Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23 § 22
9. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-10-22 § 132
10. Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-12 § 129
11. Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-26 § 76
12. Allmänna utskottets protokoll 2019-03-18 § 44
13. Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-15 § 51
14. Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29 § 34
15. Allmänna utskottet protokoll 2019-10 21 § 87
16. Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11 § 141
17. Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25 § 101
18. Allmänna utskottets protokoll 2020-03-16 § 20
19. Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-06 § 21

Motion-Väg upp till Brännaberget
Beslutsunderlag
1. Motion 2020-02-11, se Dnr 102-2020
2. Kommunsfullmäktiges protokoll 2020-02-24 § 2
3. Allmänna utskottets protokoll 2020-03-16 § 21
4. Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-06 § 21

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Godkänna redovisning av motioner under beredning

Protokollsutdrag till:
-Berörda motionsställare

Justerares signatur
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Kf § 17

Dnr 290-2020, 291-2020

Revisionsrapport Norrbottens e-nämnd

2019

Kommunfullmäktige beslutar
-

Godkänna granskning i revisionsrapport 2019 för Norrbottens e-nämnd
2019

-

Godkänna revisionsberättelse för Norrbottens e-nämnd 2019 samt bevilja
förtroendevalda ansvarsfrihet

Ledamöterna Anne Jakobsson (s) samt Leif Nilsson anmäler jäv och deltar ej i beslut

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.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Godkänna granskning i revisionsrapport 2019 för Norrbottens e-nämnd
2019

- Godkänna revisionsberättelse för Norrbottens e-nämnd 2019
Beslutsunderlag
1. Revisionsberättelse samt granskningsrapport,2020-04-14, se Dnr 290,291-2020
2. Allmänna utskottets protokoll 2020-05-04 § 42
3. Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-18 § 54

Justerares signatur
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Protokollsutdrag till:
-Norrbottens e-nämnd
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Kf § 18

Dnr 291-2020

Revisionsberättelse Stiftelsen Överkalixbostäder år 2019
Kommunfullmäktige beslutar
-

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

-

Godkänna revisionsberättelse för Stiftelsen Överkalixbostäder år 2019
samt bevilja förtroendevalda ansvarsfrihet

Ledamöterna Christina Hjelm(c), Niclas Hökfors (s), Susanna Karlsson (s), Carina
Tornberg (s), Per Erik Olofsson (c) anmäler jäv och deltar ej i beslut

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
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• 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.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

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

-

Godkänna revisionsberättelse för Stiftelsen Överkalixbostäder år 2019

Beslutsunderlag
1. Revisionsberättelse, 2020-04-16, se Dnr 291-2020
2. Allmänna utskottets protokoll 2020-05-04 § 43
3. Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-18 § 55

Protokollsutdrag till:
-Stiftelsen Överkalixbostäder

Justerares signatur

11

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-06-22

Kf § 19

Dnr 291-2020

Revisionsrapport Överkalix Värmeverk AB år 2019
Kommunfullmäktige beslutar

-

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

-

Godkänna revisionsberättelse för Överkalix värmeverk AB år 2019 samt
bevilja förtroendevalda ansvarsfrihet

Ledamöterna Gunnar Liljebäck (s), Niclas Hökfors (s), Leif Nilsson(s), Carina Tornberg
(s), Per-Erik Olofsson (c), anmäler jäv och deltar ej i beslut

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

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

-

Godkänna revisionsberättelse för Överkalix värmeverk AB år 2019

Justerares signatur
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Beslutsunderlag
1. Revisionsberättelse, 2020-04-16, se Dnr 291-2020
2. Allmänna utskottets protokoll 2020-05-04 § 44
3. Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-18 § 56

Protokollsutdrag till:
-Överkalix värmeverk AB

Kf § 20

Justerares signatur
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Årsredovisning 2019
Kommunfullmäktige beslutar
-Att anta Årsredovisning 2019
Bakgrund
Årsredovisning 2019 visar på ett underskott på 7,0 mkr. Av dessa är 3,6 mkr hänförligt
till försäljning av industrihus under 2019 vilket är reaförlust som inte behöver
återställas. För att återställa underskottet hänvisas till det budgeterade resultatet 2020
vilket gör att ingen åtgärdsplan görs förutom de som finns i budgeten.
De verksamheter som har stora underskott är främst socialtjänsten samt teknisk
verksamhet. Båda verksamheterna hade stora sparkrav under 2019 vilket inte uppnåtts
även om flera åtgärder är beslutade och kommer ge effekter även framöver.
Inom investeringsverksamheten har bredbandsprojektet blivit större än budgeterat.
Detta beror främst på nya skärpta krav på hur statsbidrag och anslutningsavgifter ska
redovisas. I investeringsredovisningen redovisas bruttoinvesteringen. Statsbidrag och
anslutningsavgifter redovisas som en långfristig skuld och skrivs av i samma takt som
avskrivningarna ökar. Driftkostnaden för projektet kommer motsvara tidigare
redovisning men investeringens värde kommer mer motsvara nedlagda resurser.
Pensionerna har en något lägre kostnad än budget men en förändring i redovisning av
löneskatt ökade kostnaderna under 2019. En justering av tim/ob-ersättning har gjorts
direkt mot eget kapital då det inte gjordes 2008 då man ändrade redovisningen.
Förvaltningens förslag till beslut
Att anta årsredovisningen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

-Att anta Årsredovisning 2019
Beslutsunderlag
1. Ekonomikontoret, Årsredovisning 2019 samt tillhörande
verksamhetsberättelser, 2020-03-30, se Dnr 234-2020
2. Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-06 § 39
Protokollsutdrag till:
-Ekonomikontoret

Kf § 21

Justerares signatur
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Revisionsberättelse för 2019
Kommunfullmäktige beslutar
-

Godkänna revisionsberättelse 2019

Bakgrund
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den
verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts av
sakkunniga från PwC som biträder revisorerna.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål,
beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De
ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till
fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, aktiebolagslagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som
redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse för år 2019”.
Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden inte
helt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen har inte
bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Byggoch miljönämnden har bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt
tillfredställande sätt. Den gemensamma e-nämnden har bedrivit verksamheten på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att kommunstyrelsens och bygg- och miljönämndens interna kontroll
inte helt har varit tillräcklig. Den gemensamma e-nämndens interna kontroll har
varit tillräcklig inom granskade områden.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt
med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Kommunen
har delvis uppnått målet för en god ekonomisk hushållning för 2019. I
sammanhanget noterar vi dock att de indikatorer som fullmäktige fastställt för
respektive område för verksamhetsmål inte utvärderas i årsredovisningen. 2

Justerares signatur
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Vi tillstyrker, trots framkomna brister, att fullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i
dessa organ.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för
2019.

Beslutsunderlag
1 Skrivelse 2020-04-15, Dnr 290-,291-2020

Protokollsutdrag till:
Delges kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt bygg- och miljönämnden
Revisorerna

Justerares signatur
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Kf § 22

Dnr 290-,291-2020

Ansvarsfrihet styrelse och nämnder verksamhetsår 2019
Kommunfullmäktige beslutar
-

Bevilja ansvarsfrihet åt styrelse och nämnder samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet

Ledamöterna Anne Jakobsson (s), Niclas Hökfors(s), Leif Nilsson(s), Sarah Karlsson (c)
Charlie Rojas-Hansson (s), Cenneth Pettersson(s)Per-Erik Olofsson (c), Gunnar
Liljebäck (c), Roland Andersson (sd), Ethel Landström(sd), Veronica Andersson(s),
Robert Karlsson(s) Carina Tornberg (s), Susanna Karlsson(s) Leif Grape (m), Maria
Edfast(s) deltar ej i beslut på grund av jäv enl kommunallagens 5 kap 48 § se bilaga 1

Bakgrund
Revisorerna tillstyrker i Revisionsberättelserna för år 2019 att styrelse, nämnder
samt att de enskilda förtroendevalda i dessa organ ej beviljas ansvarsfrihet
förutom bygg- och miljönämnden som föreslås beviljas ansvarsfrihet. Enligt
kommunallagen 5 kap 48 §, får den som är redovisningsskyldig till kommunen
eller landstinget inte delta i handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för
verksamheten. Enligt kommunallagens 5 kap 45 § får Fullmäktige handlägga
ett ärende bara om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Men enligt
kommunallagens 5 kap 46 § finns undantag, vilket innebär om en ledamot
enligt 47 eller 48 § är jävig i ett ärende, får fullmäktige handlägga ärendet, även
om antalet deltagande på grund av jävet inte uppgår till det antal som föreskrivs
i 45 §. Av den anledningen anmäler följande ledamöter jäv för respektive
styrelse eller/och nämnd:
1.

Kommunstyrelsen: Anne Jakobsson, Niclas Hökfors, Leif Nilsson, Sarah Karlsson
Charlie Rojas-Hansson, Cenneth Pettersson, Per-Erik Olofsson, Gunnar Liljebäck,
Roland Andersson, Ethel Landström, Veronica Andersson, Robert Karlsson, Carina
Tornberg ,Susanna Karlsson, Leif Grape, Maria Edfast
2. Bygg- och miljönämnden Veronica Andersson, Robert Karlsson, Gunnar Liljebäck

Beslutsunderlag
1.Allmänna utskottets protokoll 2019-05-06 § 65
2.Skrivelse, 2019-05-20, se Dnr 687-2018
3. Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-20 § 72
4. Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-10 § 81
Protokollsutdrag till:
-Revisorerna, -Styrelse & Nämnder, berörda ledamöter
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Kf § 23

Dnr 252-2020

Budgetdirektiv 2021-2024
Kommunfullmäktige beslutar
-

Anta Budgetdirektiv 2021-2024

Bakgrund
Föreligger från ekonomikontoret ”Budgetdirektiv 2021-2025” :
”
I och med den pågående pandemin har kommunens intäkter minskat jämfört med den
plan som fanns inför 2021. Hur mycket intäkterna faktiskt minskar beror mycket på hur
länge och omfattande krisen blir. Det finns en stor osäkerhet vad gäller intäkterna och
Sveriges kommuner och regioner kommer med en ny prognos i april. I och med de
försämrade intäkterna är kommunens budget inte i balans och uppnår inte
kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning. Ytterligare åtgärder måste
genomföras för att nå målet.
Den förändrade budgetmodell som infördes inför 2019-års budget har utvecklats
ytterligare. I förslaget har hänsyn tagits till den framtida demografiska utvecklingen i
kommunen utifrån en befolkningsprognos från 2019. Löneökningen är inräknad i
ramarna med 2 % på helår vilket innebär att löneökningen blir runt 2,6 % faktiskt. En
kompensation för övriga kostnader på 0,75 % är också inräknad i ramarna.
Investeringsramen är satt till 12 mkr i direktiven

Förslag till beslut
Kommundirektör får i uppdrag att gemensamt med övriga verksamhetsansvariga
inkomma med åtgärder som innebär en budget i balans i enlighet med
kommunfullmäktiges mål till ks sammanträde i maj. Uppdragen innefattar även en
förberedelse för eventuella ännu sämre förutsättning i och med den pågående kris som
påverkar kommunens intäkter.
Nämnder och utskott ska till den 18 maj inkomma med konsekvensbeskrivningar av
bifogade ramar samt de ytterligare åtgärder som kan komma krävas.
Nämnder och utskott ska även inkomma med investeringsbehov 2021 samt 3 år fram i
tiden.
Fortsätta utveckla budgetmodellen inför framtida budgetar.”

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Anta Budgetdirektiv 2021-2024
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Kommunstyrelsen beslutar
-

Kommundirektör får i uppdrag att gemensamt med övriga verksamhetsansvariga
inkomma med åtgärder som innebär en budget i balans i enlighet med
kommunfullmäktiges mål till ks sammanträde i maj. Uppdragen innefattar även en
förberedelse för eventuella ännu sämre förutsättning i och med den pågående kris
som påverkar kommunens intäkter.

-

Nämnder och utskott ska till den 8 juni inkomma med konsekvensbeskrivningar
av bifogade ramar samt de ytterligare åtgärder som kan komma krävas.

-

Nämnder och utskott ska även inkomma med investeringsbehov 2021 samt 3 år
fram i tiden.

-

Fortsätta utveckla budgetmodellen inför framtida budgetar

Beslutsunderlag
1. Budgetdirektiv 2021-2025, 2020-03-31, se Dnr 234-2020
2. Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-06 § 40
3. Budgetdirektiv 2021-2025, 2020-05-11, se Dnr 234-2020
4. Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-15 § 59

Protokollsutdrag till:
-Ekonomikontoret
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Kf § 24

Dnr 165-2020

Riktlinjer/kriterier för trygghetsboende
Kommunfullmäktige beslutar
-

Att anta kriterier för trygghetsboende i Stiftelsen Överkalix bostäders regi
Bakgrund
Mot bakgrund av att Stiftelsen Överkalixbostäder avser att förvärva
seniorboende Överkalix Grelsbyn 3:72 och 3:71 behövs kriterier för boendet, se Dnr
165-2020.
” Socialchef har på uppdrag av sociala omsorgsutskottet i samråd med Stiftelsen
Överkalix bostäder tagit fram förslag på kriterier för inflyttning på trygghetsboende.
Rutin samt blanketter för detta får tas fram av Stiftelsen, ev i samverkan med berörda
verksamheter.
Förslag till beslut:
Att kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att anta kriterier för
trygghetsboende i Stiftelsen Överkalix bostäders regi. ”

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Att anta kriterier för trygghetsboende i Stiftelsen Överkalix bostäders regi

Beslutsunderlag
1. Sociala omsorgsutskottets protokoll 2020-03-19 § 22
2. Förslag till kriterier, 2020-0330, se Dnr 165-2020
3. Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-06 § 43

Protokollsutdrag till:
-Stiftelsen Överkalixbostäder
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Kf § 25

Dnr 158-2020

Reglemente kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
-

Anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen

Bakgrund
Föreligger revidering av reglemente i kommunstyrelsen fastställt av
kommunfullmäktige 20200224.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

-

Anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
1. Regl. Kommunstyrelsen, 2020-03-16, se Dnr 158-2020
2. Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-16 § 28

Protokollsutdrag till:
- Delges kommunstyrelsen
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Kf § 26

Dnr 408-2020

Regler för investeringar
Kommunfullmäktige beslutar
-Anta regler för investeringar
Bakgrund
Föreligger regler för investeringar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-Anta regler för investeringar
Beslutsunderlag
1. Regler för investeringar, 2020-05-07, se Dnr 408-2020
2. Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-18 § 50

Protokollsutdrag till:
- Ekonomikontoret
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Kf § 27

Dnr 494-2020

Omfördelning medel Brännagården från överskott 2019
Kommunfullmäktige beslutar
-

Att överskott på 120 tkr från 2019 överförs till 2020 års investeringsram.

Bakgrund
Brännagården hade en investeringsram 2019 på 1 125 tkr. Under året förbrukades 1 005
tkr. Sluträkning för projektet blev av olika anledningar försenat och har kommit i april
2020. För att täcka upp sluträkningen föreslås att det överskott på 120 tkr från 2019
överförs till 2020 års investeringsram.

Förslag till beslut
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta
Att föreslå kommunfullmäktige överskott på 120 tkr från 2019 överförs till 2020 års
investeringsram.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Att föreslå kommunfullmäktige överskott på 120 tkr från 2019 överförs till 2020 års
investeringsram.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-06-01, se Dnr 494-2020
2. Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-0 § 87

Protokollsutdrag till:
Ekonomikontoret
Rune Blomster, teknisk chef
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Kf § 28

Dnr 236-2020

Kommuninvest- borgensförbindelse, regressavtal och
Avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests derivat

Kommunfullmäktige 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
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.
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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.”

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- 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.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-03-20, se Dnr 236-2020
2. Allmänna utskottets protokoll 2020-05-04 § 39
3. Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-18 § 52
Protokollsutdrag till:-Kommuninvest, - Ekonomikontoret
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Kf § 29

Dnr 281-2020

Skrivelse angående förlängt avtal med Pajala kommun avseende gemensam
räddningstjänstchef
Kommunfullmäktige beslutar
-

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”
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

-

Förlänga avtalet med Pajala kommun avseende gemensam räddningschef
ytterligare t.o.m. 20211231
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-04-08, se Dnr 281-2020
2. Allmänna utskottets protokoll 2020-05-04 § 40
3. Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-18 § 53
Protokollsutdrag till:
- Pajala kommun
-Anna-Greta Brodin
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Kf § 30

Dnr 442-2020

Revidering Inköpspolicy-Inköpsriktlinjer
Kommunfullmäktige beslutar
-

Att anta föreslagen förändring av inköpspolicy

-

Att anta Inköpsriktlinjer

Bakgrund
Kommunstyrelsens vice ordförande har framfört önskemål att i upphandlingar
ha en bättre helhetssyn och uppföljning i samband med köp av tjänster och
varor.
Tanken är vad Tekniska avdelningen förstår att förenkla och förbättra
möjligheten för mindre och medelstora företag att lämna anbud. Samtidigt som
man säkerställer inom ramen för LOU, att kommunen som köpare från rätt
kvalité till rimligt pris.
Teknisk avdelning anser att det är målet för kommunen upphandling. De
föreslagna förändringarna i inköpspolicy – inköpsriktlinjer förtydligar
ambitionen med ovanstående.
Det bör dock beaktas att Överkalix kommun har begränsade resurser för
upphandlingar och därför har svårt att upphandla alla varor och tjänster själva.
Utan måste förlita sig på inköpscentraler och gemensamma upphandlingar med
andra kommuner.
Förslag till beslut
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta
-

Att anta föreslagen förändring av inköpspolicy-inköpsriktlinjer

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Att anta föreslagen förändring av inköpspolicy

-

Att anta Inköpsriktlinjer

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-05-18, se Dnr 442-2020
2. Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-18 § 60
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Protokollsutdrag till:
- Chefer, arbetsledare
- Ekonomikontoret
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Kf § 31

Dnr 142-2020

Överkalix Kommuns yttrande över remissen ”Starkare kommuner – med
kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)”Slutbetänkande av
Kommunutredningen
Kommunfullmäktige beslutar
-

Godkänna samt inge Överkalix kommuns yttrande över remissen ”Starkare
kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)”
slutbetänkande av Kommunutredningen

Bakgrund
Finansdepartementet har inbjudit ett antal olika aktörer att lämna
remissvar över betänkandet om starkare kommuner med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget. Överkalix Kommun lämnar härmed såsom remiss instans
vårt remissvar. Kommunstyrelsens ordförande har upprättat förslag till
remissvar vilket har distribuerats till samtliga partier för samråd.
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
-

Godkänna samt inge Överkalix kommuns yttrande över remissen ”Starkare
kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)”
slutbetänkande av Kommunutredningen

Beslutsunderlag
1. Överkalix Kommuns yttrande över remissen ”Starkare kommuner – med
kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)”, 2020-06-03, se Dnr 1422020
2. Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-08 § 87

Protokollsutdrag till:
-Regeringskansliet
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Kf § 32

Dnr 441-2020

Inköp Containerbil
Kommunfullmäktige beslutar
-

Att ställs sig bakom att tillföra 1,7mkr till inköp av containerbil under
förutsättning att fortsatt behov kvarstår.

-

Delegera till kommunstyrelsen att efter utredning om en eventuell
samverkanslösning för renhållning med Övertorneå kommun säkerställa att
ett fortsatt behov kvarstår och därefter ta beslut om inköp av containerbil

Bakgrund
Överkalix kommuns containerbil avsågs bytas i budget 2019. Men då medlen efter
beslut i Ks behövdes till annat, vattentäkter Halljärv, vägupprustning, asfalt, blev
investeringen aldrig genomförd.
Fordonet som är av 2000: års modell med mätarställning på 54 000 mil, är slut.
Växellådan krånglar, motorn läcker både kylarvätska och olja. Ramen är svetsat ett
stort antal gånger på grund av sprickbildning.
Containerbilen körs varje veckodag > 6 timmar/genomsnitt. Årlig körsträcka ca: 3 000
mil. Inkörd avfall ger cirka 1,2 mkr per år i intäkt. Kostnaden för containerbilen är 800
tkr, vara 75 % förare 350 tkr samt drift, rep 450 tkr. Då fordonet är 20 år finns ingen
kapitalkostnad kvar.
Tekniska avdelningen önskar snarast införskaffa ett ersättningsfordon, årsmodell 2015
eller nyare. Ett sådant fordon bedöms kosta med eventuell anpassnings ombyggnad 1,7
mkr. Vår bedömning är att med 10 år avskrivning blir inte kostnaden för kommunen
större än idag. Detta då kapitalkostnaden kompenseras av lägre driftskostnad.
Tekniska avdelningens har gjort en bedömning utifall vi skulle upphandla containerbil.
Problemet blir dock att då vi har två tjänster som kör tre fordon containerbil,
hushållhämtningsfordon och traktor, blir för lite att göra för tjänsterna. Att klara
hämtning av hushållsavfall med enbart en person året runt fungerar inte.
Tillägg till Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse
Efter beslut i KS att föreslå kommunfullmäktige att tillföra 1,7 mkr till inköp av
containerbil har en förfrågan från Övertorneå kommun inkommit. Förfrågan avser en
samverkanslösning mellan Överkalix och Övertorneå kommuner avseende
renhållning. De föreslår en utredning under tidig höst 2020 och därefter en provperiod
från 2021-01-01 till 2022-06-30.
Förslag till beslut.
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Kommunfullmäktige ställer sig bakom att tillföra 1,7mkr till inköp av
containerbil under förutsättning att fortsatt behov kvarstår.
Kommunfullmäktige delegerar till KS att efter utredning om en eventuell
samverkanslösning för renhållning med Övertorneå kommun säkerställa att ett
fortsatt behov kvarstår och därefter ta beslut om inköp av containerbil.

Förslag till beslut
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta
Att föreslå kommunfullmäktige tillföra 1,7 mkr till inköp containerbil i budget
2020.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
– Att tillföra 1,7 mkr till inköp containerbil i budget 2020.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2020-05-15, se Dnr 441-2020
2. Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-18 § 61
Protokollsutdrag till:
- Ekonomikontoret
- Rune Blomster, teknisk chef
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Kf § 33

Dnr 293-2020, 537-2020,535-2020,
526-2020, 549-2020, 553-2020

Redovisning av använt partistöd avseende verksamhetsår 2019
Kommunfullmäktige beslutar
-

Godkänna redovisning av använt partistöd avseende verksamhetsåret 2019
från Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna i Överkalix,
Vänsterpartiet samt centerpartiet i Överkalix

Bakgrund
Socialdemokraterna, Moderaterna samt Sverigedemokraterna i Överkalix
har lämnat in redovisning av använt partistöd avseende verksamhetsåret2019
Beslutsunderlag
1. Socialdemokraterna, 2020-06-12, se Dnr 526-020
2. Moderaterna, 2019-06-15, se Dnr 537-2020
3. Sverigedemokraterna, 2020-06-16. Se Dnr 535-2020
4. Vänsterpartiet, 2020-06-18, se Dnr 549-2020
5. Centerpartiet, 2020-06-22, se Dnr 553-202

Protokollsutdrag till:
-Moderaterna i Överkalix
-Sverigedemokraterna i Överkalix
-Socialdemokraterna i Överkalix
-Vänsterpartiet i Överkalix
-Centerpartiet i Överkalix
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Kf § 34

Dnr 293-2020, 537-2020,535-2020,
526-2020, 549-2020, 553-2020

Utbetalning av partistöd år 2019 avseende verksamhetsår 2018

-

Utbetala partistöd år 2020 avseende verksamhetsår 2019 till:
-Moderaterna i Överkalix
-Sverigedemokraterna i Överkalix
-Socialdemokraterna i Överkalix
-Vänsterpartiet i Överkalix
-Centerpartiet i Överkalix

-

21 825 kr
21 825 kr
92 775 kr
27 738 kr
33 650 kr

Medel utbetalas konto kommunalt partistöd

Bakgrund
Kommunfullmäktige 2020-06-22 § 33 beslutade att godkänna redovisning av
använt partistöd avseende verksamhetsåret 2019, Socialdemokraterna i
Överkalix Moderaterna i Överkalix, Sverigedemokraterna i Överkalix samt
Vänsterpartiet i Överkalix.

Protokollsutdrag till:
-Moderaterna i Överkalix
-Sverigedemokraterna i Överkalix
-Socialdemokraterna i Överkalix
-Vänsterpartiet i Överkalix
-Centerpartiet i Överkalix
-Anna-Lena Eriksson, kommunsekr.

Justerares signatur
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-06-22

Kf § 35

Dnr 557-2020

Avveckling av krisledningsnämnden

Kommunfullmäktige beslutar
-

Att bibehålla krisledningsnämnden

Bakgrund
Föreligger diskussion enligt skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Anne
Jakobsson(s) om att avveckla krisledningsnämnden.
Ledamot Sarah Karlsson(c) yrkar på att kommunfullmäktige bibehåller
krisledningsnämnden.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse,2020-06-12,se Dnr 557-2020
Protokollsutdrag till:
Delges kommunstyrelsen

Justerares signatur
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-06-22

Kf § 36
Valärende
Kommunfullmäktige beslutar
-

Godkänna Matz Flinks (m) Kangis 119, 956 91 Överkalix
begäran om uppsägning som ledamot i kommunstyrelsen

-

Godkänna Gunnar Nilssons (c)Udden 4 ,956 92 Överkalix
begäran om uppsägning som ersättare i styrelsen Kalix Älvs ekonomiska
förening

-

Utse Leif Grape (m) Östra Ansvar 6, 956 92 Överkalix som ordinarie
ledamot i kommunstyrelsen

-

Utse Susanne Grape (m) Östra Ansvar 6, 956 92 Överkalix som ersättare i
kommunstyrelsen

-

Utse Gunilla Nilsson Suikki (v) Kölmjärv 56, 956 99 Överkalix som ersättare
i styrelsen Kalix Älvs ekonomiska förening

Bakgrund
Föreligger val till förtroendeuppdrag inom Överkalix kommun.
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande:
-

Godkänna Matz Flinks (m) Kangis 119, 956 91 Överkalix
begäran om uppsägning som ledamot i kommunstyrelsen

-

Godkänna Gunnar Nilssons (c)Udden 4 ,956 92 Överkalix
begäran om uppsägning som ersättare i styrelsen Kalix Älvs ekonomiska
förening

-

Utse Leif Grape (m) Östra Ansvar 6, 956 92 Överkalix som ordinarie
ledamot i kommunstyrelsen

-

Utse Susanne Grape (m) Östra Ansvar 6, 956 92 Överkalix som ersättare i
kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2020-06-22

-

Utse Gunilla Nilsson Suikki (v) Kölmjärv 56, 956 99 Överkalix som ersättare
i styrelsen Kalix Älvs ekonomiska förening

Protokollsutdrag till:
-Kalix Älvs ekonomiska förening
-Berörda utsedda samt avgångna valda ledamöter samt ersättare
-Lönekontoret
-IT-kontoret Tomas Nilsson

Justerares signatur

36

