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Kf § 37
Information
Kommunfullmäktige beslutar

Bakgrund
-

Uppvaktning av medarbetare i Överkalix kommun 25 år för lång och trogen
tjänst.

----------

Anders Öberg Norrlandsförbundet delar ut ett pris Norrlandsbjörnen till
Anton Lundholm ägare av Part AB

---------

Anna-Greta Brodin, kommundirektör informerar om Cocid-19 situationen
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Kf § 38
Motioner

Inga motioner inkommit till dagens sammanträde.
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Kf § 39
Interpellationer, enkla frågor
Inga Interpellationer, enkla frågor
inkommit till dagens sammanträde.
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Kf § 40

Dnr 533-2021

Sammanträdesplan 2022
Kommunfullmäktige beslutar
-

Anta förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen, allmänna
utskottet, barn- och utbildningsutskottet, sociala omsorgsutskottet samt
kommunfullmäktige för år 2022

-

Kommunstyrelsens sammanträde 12 september 2022 till 13 september 2022

Bakgrund
Kommunfullmäktige 2018-06-25 beslutade att anta ny politisk organisation,
med inriktning att träda ikraft efter val till kommunfullmäktige 2018-09-09.
Detta i syfte att bestå av en utskottsmodell dvs, kommunstyrelse med
tillhörande tre utskott, allmänna utskottet, barn- och utbildningsutskottet samt
sociala omsorgsutskottet.
I föreliggande förslag finns angivet förslag till sammanträdestider för
kommunstyrelsen, allmänna utskottet, barn- och utbildningsutskottet,
sociala omsorgsutskottet samt kommunfullmäktige för år 2022. Det finns även
förslag till sammanträdestider för KTPR kommunala tillgänglighetssamt pensionärsrådet (Detta sammanträdesförslag beslutas av KTPR
själva).
Kommunkansliet föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

Anta förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen, allmänna utskottet,
barn- och utbildningsutskottet, sociala omsorgsutskottet samt
kommunfullmäktige för år 2022
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Anta förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen, allmänna
utskottet, barn- och utbildningsutskottet, sociala omsorgsutskottet samt
kommunfullmäktige för år 2022

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, 2021-08-12, se Dnr 533-2021
2. Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-27 § 91
Protokollsutdrag till: -Samtliga verksamheter
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Kf § 41

Dnr 534-2021

Delårsrapport 2021
Kommunfullmäktige beslutar
-

Godkänna Delårsrapport 2021

Bakgrund
Föreligger från Ekonomikontoret, Delårsrapport 2021, se Dnr 534-2021.
” Delårsbokslut juni 2021
Efter sex månader har kommunen ett resultat på 7,2 mkr och prognosen för helår är ett
resultat på +3,7 mkr.
Totalt går verksamheterna -1,9 mkr i prognos för helår och till det kommer
pensionskostnaderna som är höga 2021 med ett underskott på 2,4 mkr på helår.
Verksamheternas kostnader är påverkade av pandemin i form av inköp av
skyddsmaterial, högre sjukskrivningar mm men dessa kostnader kompenserad till del
av statsbidrag.
Skatteintäkterna är bättre än budget i och med att konjunkturen snabbt återhämtat sig
och ett överskott på 2,7 mkr förväntas i och med att sluträkningarna blir positivare än
budgeterat.
Bland de större investeringarna kan nämnas bredbandsutbyggnaden som uppgår till 4
mkr under första halvåret. Där kommer ersättning från Tillväxtverket komma och
belastningen för kommunen kommer inte vara den summan. Bland större projekt som
inte kommer igång under 2021 kan nämnas Strandskolan på 2,0 mkr. Tekniska
bedömer att del av den budgeten bör flyttas till 2022.”

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Godkänna Delårsrapport 2021

Beslutsunderlag
1. Delårsrapport 2021, Ekonomikontoret, 2021-08-01 se Dnr 534-2021
2. Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-27 § 95
3. Revisionsrapport samt utlåtande, 2021-09-17, se Dnr 534-2021
Protokollsutdrag till: -Samtliga verksamheter
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Kf § 42

Dnr 479-2021

Regionala kollektivtrafikmyndigheten för Norrbottens län revisionsrapport
samt årsredovisning 2020
Kommunfullmäktige
-

Godkänna Årsredovisning 2020 för Regionala kollektivtrafikmyndigheten i
Norrbottens län

-

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län samt dess
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret

Bakgrund
Föreligger revisionsrapport för regionala kollektivtrafikmyndigheten i
Norrbottens län för år 2020.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Godkänna Årsredovisning 2020 för Regionala kollektivtrafikmyndigheten i
Norrbottens län

-

Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län samt dess
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret

Beslutsunderlag
1. Revisionsrapport 2020 samt årsredovisning 2020” Regionala
kollektivtrafikmyndigheten för Norrbottens län revisionsrapport samt
årsredovisning 2020 med tillhörande bolags Revisionsrapporter samt
årsredovisningar”, 2021-07-04, se Dnr 479-2021
2. Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-23 § 96
Protokollsutdrag till: -RKM

Justerares signatur
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Kf § 43

Dnr 525-2021

Arbetsmiljöpolicy
Kommunfullmäktige beslutar
-

Att anta Arbetsmiljöpolicy

-

Att policyn fastställs att gälla fr.o.m. 2021-11-01

Bakgrund
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
· att föreslå kommunfullmäktige att anta Arbetsmiljöpolicy
· att föreslå kommunfullmäktige att policyn fastställs att gälla fr.o.m. 2021-11-01
· att ge kommundirektör i uppdrag att genomföra erforderliga fackliga
förhandlingar gällande förslag till Arbetsmiljöpolicy
Bakgrund
Enligt förordningen Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska
arbetsgivare ha en arbetsmiljöpolicy. Överkalix kommun har en Arbetsmiljö
och
miljöpolicy, som har många år på nacken. Bland annat har termer och
begrepp förändrats över tid och kommunen har därför behov av en aktuell
arbetsmiljöpolicy.
Ärende
Kommunkansliet har arbetat fram ett utkast till ny arbetsmiljöpolicy.
Dokumentet presenterades och diskuterades i centrala skyddskommittén vid
mötet 3 juni 2021. Bifogar förslag, bilaga Arbetsmiljöpolicy
Kommunstyrelsen beslutar:
-

Att föreslå kommunfullmäktige att anta Arbetsmiljöpolicy

-

Att föreslå kommunfullmäktige att policyn fastställs att gälla fr.o.m. 2021-1101

-

Att ge kommundirektör i uppdrag att genomföra erforderliga fackliga
förhandlingar gällande förslag till Arbetsmiljöpolicy
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2021-08-11, se Dnr 525-2021
2. Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-23 § 99

Protokollsutdrag till:
-Samtliga verksamheter
-Siv Larsson, personalchef
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Kf § 44

Dnr 535-2021

Laddinfrastrukturstrategi för Överkalix kommun
Kommunfullmäktige beslutar
-

Anta Laddinfrastrukturstrategi för Överkalix kommun efter redaktionella
ändringar i dokument

Bakgrund
”Inför KS 23/8
1. På uppdrag av Överkalix kommun har Sweco genomfört en miljöspendanalys, för att
ta
fram ett nuläge över kommunens klimatutsläpp. En miljöspendanalys ger en
övergripande bild över klimatutsläppen och presenteras i olika utsläppskategorier,
beroende på vart utsläppen har genererats. Klimatbelastande utsläpp i form av
koldioxidekvivalenter har beräknats för Överkalix kommuns verksamhet.
Koldioxidekvivalenter är ett sammanvägt mått på utsläpp av växthusgaser som tar
hänsyn
till att olika växthusgaser bidrar olika mycket till växthuseffekten och global
uppvärmning. Måttet koldioxidekvivalenter för en växthusgas anger hur mycket fossil
koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma påverkan på klimatet.
Miljöspendanalysen är baserat på år 2019 och utgår från aktiviteter och produkter som
kommunen betalat pengar för. Som underlag för beräkningen har kommunens
resultatrapport använts för inköpta varor & tjänster, samt resultatrapport för
avskrivningar. För att göra beräkningen för de utsläpp som sker indirekt från
fjärrvärme
och el, har specifikt data på köpta kWh använts från kommunen och därefter översatts
till utsläpp i koldioxidekvivalenter. Sedan presentationen av miljöspendanalysen (som
en
del av er deltog i) har vi fått en fått en uppdaterad rapport med vissa kompletteringar
som vi efterfrågat.
Vi kommer gå in lite på innehållet och även på hur vi kan använda oss av den för att
arbeta vidare med hållbarhet och klimatfrågorna.
2. För att visa hur andra kommuner har gått tillväga för att utreda en övergång mot en
fossilfri kommunal fordonsflotta, kommer vi gå igenom följande rapport från Kramfors
kommuns kommunorganisation. Där samhällsavdelningen fick av
Produktionsförvaltningen i uppdrag att utreda en fossilfri kommunal fordonsflotta
inom Kramfors kommunorganisation. Följande rapport innehåller utredningen, samt
förslag påtillvägagångssätt för omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Syftet med
utredningen är att identifiera samt kostnads- och utsläppsberäkna olika alternativ på
en fossilfri fordonsflotta, i syfte att hitta en lämplig väg som balanserar
kostnadseffektivitet med största möjliga reduktion av utsläpp av växthusgaser och
andra trafikrelaterade utsläpp. Utredningen är utförd av Sofia Larsson,
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Hållbarhetsutvecklare och Stefan Välijeesiö, Samhällsplanerare vid Enheten för
Näringsliv och Utveckling, Samhällsavdelningen,
Kommunledningsförvaltningen.
3. I projektet Stratus har vi tillsammans med Bio Fuel Region tagit fram en
Laddinfrastrategi. Syftet med en strategi för utbyggnad av laddinfrastruktur för
elfordon har är att definiera Överkalix kommuns roll och strategiska inriktning inom
området. Detta för att kunna nå visionen om att resor och transporter ska ske med
miljöklassade bränslen och fordon. Laddinfrastrategi biläggs Överkalix befintliga
översiktsplan.
Förslaget i strategin avser en första grundläggande nivå av infrastruktur för att
möjliggöra resor i och genom kommunen med elbil. Strategin föreslås följas upp och
uppdateras i samband med nästa tillfälle då en uppdatering görs av översiktsplanen.
Utvecklingen av laddbara fordon går snabbt och behovet av laddinfrastruktur förväntas
därför successivt att öka. Samtidigt innebär ett ökat antal fordon ett bättre
affärsmässigt underlag för privata aktörer som erbjuder laddning, vilket på sikt
kommer att underlätta etablering”

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Anta Laddinfrastrukturstrategi för Överkalix kommun

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2021-08-16, se Dnr 2021-08-16, se Dnr 535-2021
2. Kommunstyrelsen protokoll 2021-08-23 § 100

Protokollsutdrag till: -Samtliga verksamheter

Justerares signatur
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Kf § 45

Dnr 536-2021

Turistisk plan för utveckling av turism i Överkalix kommun 2022–2026
Kommunfullmäktige beslutar
-

Anta Turistisk plan för utveckling av turism i Överkalix kommun 2022–2026

Bakgrund
Under åren 2020-2021 driver Överkalix kommun projektet ”Överkalix, platsen är
utmärkt för turism”. Ett av målen är att, tillsammans med besöksnäringen, kommunen,
föreningar och andra turismaktörer, ta fram en Turistisk plan som ska ligga till grund
för den turistiska utvecklingen i kommunen.
Syftet med den Turistiska planen är att peka ut riktningen för hur utvecklingen av
turism med fokus på naturbaserad turism ska ske. Planen gäller under åren 2022-2026
och belyser nuläget såsom förutsättningar i kommunen, samt innehåller vision och
målbilder som beskriver hur Överkalix kan bli mer kraftfull, attraktiv och
konkurrenskraftig som destination och utvecklas enligt en långsiktig plan som gynnar
besökaren, besöksnäringen, medborgare och kommunen. Genom att arbeta långsiktigt
och konsekvent kommer Överkalix kommun att locka fler besökare, som stannar
längre, återvänder, konsumerar mer och rekommenderar platsen för andra.
Den Turistiska planen ska kompletteras med en Handlingsplan som innefattar
strategier och prioriterade åtgärder inom turismutveckling, vilken förväntas vara
färdigställd under slutet av 2021. Därefter kommer ett genomarbetat underlag finnas
för att exempelvis kunna söka finansiella medel för utvecklande av de utpekade
prioriterade åtgärderna.
Sammanfattning/slutsats
Den Turistiska planen är framtagen och utarbetad tillsammans med flertalet aktörer
som på olika sätt berörs av turism. En genomarbetad Turistisk plan som är politiskt
förankrad är en förutsättning för att turism ska kunna utvecklas på ett långsiktigt och
hållbart sätt. Naturbaserad turism ses som en av landsbygdens framtidsnäringar och är
således en viktig källa som möjliggör för fler jobbtillfällen, ökad inflyttning och därmed
en mer hållbar och levande kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens AU föreslår Kommunstyrelsen att fatta beslut om att:
• Anta Turistisk plan för utveckling av turism i Överkalix kommun 2022–2026
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fatta beslut om att:
• Anta Turistisk plan för utveckling av turism i Överkalix kommun 2022–2026
Bilagor
Bilaga 1 – Turistisk plan för utveckling av turism i Överkalix kommun 2022–2026
Bilaga 2 – TEM® 2019. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av
turismen i Överkalix kommun

Justerares signatur
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Kommunstyrelsen beslutar
− änskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 13 september 2021
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-

Anta Turistisk plan för utveckling av turism i Överkalix kommun 2022–2026

Beslutsunderlag
1. Turistisk plan 2022-2026, 2021-08-16, se Dnr 536-2021
2. Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-23 § 101
3. Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13 § 110

Protokollsutdrag till: -Bo Häggroth, näringslivsstrateg
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Kf § 46

Dnr 808-2020

Ny valdistriktsindelning

Kommunfullmäktige beslutar
Hemställan görs hos länsstyrelsen att besluta om följande;
- Ny valdistriktsindelning för Överkalix kommun enligt bifogad karta
Bilaga 2 0ch 3

Bakgrund
Valnämnden har i beslut 2019-06-20 § 28 gett uppdrag till kommunkansliet att
inkomma med förslag till ny valdistriktsindelning att gälla fr.o.m. nästa val år 2022. Ett
förslag ska vara klart för beslut i kommunfullmäktige hösten år 2021. Överkalix
kommun har idag två valdistrikt, Överkalix övre och Överkalix nedre valdistrikt. Vid
EU-valet 2019 hade Överkalix övre valdistrikt 970 röstberättigade och Överkalix nedre
valdistrikt 1712 röstberättigade.
Enligt vallagens 4 kap 1§ ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000
eller fler än 2 000 röstberättigade. Ändring valdistriktsindelning måste fattas av
kommunfullmäktige senast enligt vallagens 7 kap 18 § senast den 1 december året före
det år då beslutet skall tillämpas första gången, dvs året före som ordinarie val till
riksdag, landsting samt kommun skall genomföras. På förslag av kommunfullmäktige
skall länsstyrelsen besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Att slå ihop till ett
distrikt innebär att Överkalix kommun skulle ha ca 2600 röstberättigade vilket är för
stort att ha. Antalet röstande i nedre valdistrikt är ungefär desamma och har varit det
senaste valen medans antalet röstberättigade i det övre valdistriktet minskar mellan
valåren.
Den nuvarande valdistriktsindelningen framgår i bilaga 1.
Nytt förslag till valdistriktsindelning framgår i bilaga 2-3.
Förslag på ny gräns i centralorten Bränna samt södra Tallviksområdet finns enligt
bilaga 2-3. Där är tanken att gränsen mellan de två valdistrikten dras längs med hela
Storgatan samt över Brännabron.
Med detta förslag blir det en jämnare fördelning av röstberättigade i de två
valdistrikten då ca 300 -400 röstberättigade överförs från Överkalix nedre till Överkalix
övre valdistrikt.
-Det skulle innebära mellan ca 1200-1300 röstberättigade i vardera distrikt.
-Det ger även möjlighet att använda kommunförvaltningen, eller annan central lokal
folkets Hus, som vallokal för de båda valdistrikten då gränsdragningen mellan
distrikten går längs med Storgatan. ”Allt under samma tak”.
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- Säkerheten ökar när det gäller både hantering, förvaring och transport av röster.
- Snabbare kommunikation mellan valdistrikten, valadministrationen och valnämnden.
- Alla har sin Vallokal i Bränna
- Förslaget möjliggöra även bättre samordning av resurser både vad gäller lokaler,
röstmottagare m.m.
Eftersom vallokalen för Överkalix övre valdistrikt i detta fall skulle flyttas från Gyljen
till Bränna finns möjlighet att anordna förtidsröstning i den tidigare vallokalen i Gyljen
samt Lansjärv under valdagen, förtidsröstning i Jockfall, Allsån samt Svartbyn som
tidigare år.
Uppdraget innebär att få en jämnare fördelning av röstberättigade i valdistrikten, och
som tidigare nämnts se över möjligheten att ha våra två vallokaler i samma byggnad,
öka säkerheten vad gäller förvaring, hantering och transport av röster, få bättre
tillgänglighet till lokaler, möjliggöra samordning med resurser både vad gäller lokaler
och röstmottagare m.m. En nackdel är att vallokalen försvinner i Gyljen. Men kan
istället användas som röstmottagningsställe under valdagen.
Kommunkansliets förslag

-Hemställan görs hos länsstyrelsen att besluta om följande;
- Ny valdistriktsindelning för Överkalix kommun enligt bifogad karta

Valnämndens förslag

-Hemställan görs hos länsstyrelsen att besluta om följande;
- Ny valdistriktsindelning för Överkalix kommun enligt bifogad karta

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
-Hemställan görs hos länsstyrelsen att besluta om följande;
- Ny valdistriktsindelning för Överkalix kommun enligt bifogad karta
Beslutsunderlag

1. Kommunkansliet Förslag på ny valdistriktsindelning, 20201105, se Dnr 8082020
2. Valnämndens protokoll 2021-08-26 § 2
3. Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-13 § 119
Protokollsutdrag till: -Länsstyrelsen i Norrbottens län, -Valnämnden ,- Anna-Lena Eriksson kommunsekreterare
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Kf § 47
Valärende
Kommunfullmäktige beslutar
-

Godkänna Leif Nilsson (s) Svartbyvägen 184, 956 92 Överkalix uppsägelse av
förtroendeuppdrag i Överkalix från och med den 1 januari 2022 enligt
följande:
Kommunstyrelsens ledamot, vice ordförande i kommunstyrelsen, ledamot tillika
ordförande i sociala omsorgsutskottet, ersättare i barn och utbildningsutskottet,
ersättare i Överkalix Värmeverk AB:s styrelse, ersättare i Norrbottens kommuners
styrelse, huvudman Sparbanken Nord, ordinarie ledamot i E-nämnden Norrbotten,
ombud i Investeringar i Norrbotten AB bolagsstämma, ersättare i bolagsstämma i
NENET AB, ombud i bolagsstämma Filmpool Nord AB och ersättare i
bolagsstämma IT Norrbotten AB

-

Godkänna ersättare Cenneth Pettersson (s) Nybyn Bergvägen 14, 956 92
Överkalix uppsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare kommunstyrelsen
från och med den 1 januari 2022

-

Godkänna ersättare Carina Tornbergs (s) Kangis 31, 956 91
Överkalixuppsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare sociala
omsorgsutskottet från och med den 1 januari 2022

-

Utse Niclas Hökfors (s) Byträskvägen 38 956 93 Överkalix till, vice ordförande i
kommunstyrelsen, ersättare i Norrbottens kommuners styrelse, ordinarie ledamot i
E-nämnden Norrbotten, ordinarie ledamot i E-nämnden Norrbotten från och med

1 Januari 2022
-

Utse Cenneth Pettersson (s) ) Nybyn Bergvägen 14, 956 92 Överkalix till
ledamot i kommunstyrelsen samt ordförande i social omsorgsutskottet från
och med 1 januari 2022

-

Ute Carina Tornberg (s) Kangis 31, 956 91 Överkalixtill ordinarie ledamot i
sociala omsorgsutskottet, samt vice ordförande i sociala omsorgsutskottet
från och med 1 januari 2022

-

Utse Caroline Sjödin Larsson (s) Västra Rödupp 71 ,956 92 Överkalix till
ersättare i sociala omsorgsutskottet från och med 1 januari 2022
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-

Utse Anette Landin (s) Hultet 90, 956 93 Överkalix ersättare i barn och
utbildningsutskottet från och med 1 januaria2022

-

Utse Robert Karlsson (s) Västra Nybyvägen 29, 956 92 Överkalix till ersättare i
Överkalix Värmeverks ABs styrelse
från och med 1 Januari 2022

-

Utse Susanna Karlsson (s) Västra Nybyvägen 29, 956 92 Överkalix till huvudman
Sparbanken Nord från och med 1 Januari 2022

-

Utse Stefan Granlund (c) Ruonavägen 63, 956 93 Överkalix till ersättare i
Överkalix fastighet AB styrelse från och med 27 september 2021

Bakgrund
Kommunfullmäktiges valberedning genom Robert Karlsson (s) ordförande
föreslår att kommunfullmäktige beslutar utse:
Dessa avsägningar och nyvalda ledamöter/ersättare gäller från och med den 1 januari
2022
Avsägningar
KS ledamot, Su ledamot. BU ersättare, Överkalix Värmeverk ersättare, Norrbottens
kommuners styrelse ersättare, Sparbanken Nord huvudman, E-nämnden Norrbotten
ordinarie, Investeringar i Norrbotten AB bolagsstämma ombud, NENET AB
bolagsstämma ersättare, Filmpool Nord AB bolagsstämma ombud och IT Norrbotten
AB bolagsstämma ersättare.
(S) Leif Nilsson
Ersättare i Kommunstyrelsen
(S) Cenneth Pettersson
Vice ordförande Sociala utskottet
(S) Cenneth Pettersson
Ersättare Sociala utskottet
(S) Carina Tornberg
Ledamöter
Ledamot kommunstyrelsen
Vice ordförande Kommunstyrelsen
Ledamot Sociala utskottet
Ordförande Sociala utskottet
Vice Ordförande Sociala utskottet
Ersättare Sociala utskottet
Ersättare Barn och utbildningsutskottet
Ersättare Överkalix värmeverk
Ordinarie Ledamot E-Nämnden
Ersättare ombud/ägarrepresentant
NENET AB bolagstämma
Ersättare ombud ägarrepresentant i
It Norrbotten AB bolagsstämma
ombud ägarrepresentant i Investeringar
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(S) Cenneth Pettersson
(S) Niclas Hökfors
(S) Carina Tornberg
(S) Cenneth Pettersson
(S) Carina Tornberg
(S) Carolin S Larsson
(S) Anette Landin
(S) Robert Karlsson
(S) Niclas Hökfors
(S) Niclas Hökfors
(S) Niclas Hökfors
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i Norrbotten AB bolagsstämma
(S) Niclas Hökfors
Ombud/ ägarrepresentant Filmpool nord
AB bolagsstämma
(S) Niclas Hökfors
Sparbanken Nord 1 huvudman (representant vid årsstämma samt extra
sparbanksstämma) mandatperiod 2018-2022
(S) Susanna Karlsson
Gäller från och med 27 september 2021
Ersättare i styrelsen Överkalix Fastigheter AB
(C) Stefan Granlund

Cenneth Pettersson (s) Begär härmed om entledigande uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen och vice ordförande i sociala omsorgsutskottet från årsskiftet 202112-31.
Carina Tornberg (s) Begär härmed om entledigande från mina uppdrag som ersättare i
i sociala omsorgsutskottet från 2021-12 31
Protokollsutdrag till: -Berörda förtroendevalda ,- Lönekontoret, berörda verksamheter
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