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Kf § 13

Dnr 2022-000056

Information
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Godkänna informationen

Sammanfattning av ärendet
Sara Karlsson, Leader Polaris medverkar och informerar om deras
verksamhet. Leader polaris jobbar med att samordna ideella, privata och
offentliga verksamheter för att stärka den lokala utvecklingen.

Delgivningar samt delegationer bilaga 1
---Anna-Greta Brodin, kommundirektör informerar om:
-Påverkan på kommun vad gäller Ukrainakriget
-Aktuell Covid-19 läge
-Budgetarbete för Budget 2023 pågår.
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Kf § 14

Dnr 2022-0000701.1.1

Motioner
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Uppta motionen till beredning

Sammanfattning av ärendet
Motion- Kristina Olofsson (v) "Gör vårdyrket mer attraktiva och förbättra
därmed chansen till en tryggad kompetensförsörjning"

Beslutsunderlag
Motionn Kristina Olofsson (v) ” Gör vårdyrket med attraktiva och förbättra
därmed chansen till en tryggad kompetensförsörjning”
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Kf § 15

Dnr 2022-000071

Interpellationer, enkla frågor
Inga interpellationer eller enkla frågor har inkommit till dagens sammanträde
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Kf § 16

Dnr 2017-0002022.3

Motion angående rökfri arbetstid för kommunanställda.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

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

Anse motionen besvarad

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

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
-Anta motionen att rökfri arbetstid för anställda inklusive politiker införs
-Optimal hjälp och motivation till rökavvänjning ska erbjudas
-En handlingsplan tas fram för implementering och genomförande
Alternativt beslutas att:
-resurser avsättas för en aktiv satsning på frivilliga hälsofrämjande insatser
riktad till all personal där rökavvänjning ingår som en del

Beslutsunderlag
Beslutsunderlag
Utredning rökfri arbetstid 2022-03-07
Konsekvenser avseende ekonomi, jämställdhet, miljö samt barnperspektivet
Konsekvenser avseende ekonomi
I en rapport från Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund har
kostnaden för rökning räknats fram till 31,5 miljarder kronor för samhället
varje år (2015 års siffror). Beräkningen inkluderade såväl kostnader för hälsooch sjukvård som kostnader för förlorad produktion, både till följd av
frånvaro från arbetet och minskad produktion i hemmet, som kan tillskrivas
rökning.
Det går att göra teoretiska beräkningar av kostnaden för kommunen, här
framräknat på en av SCB angiven medellön för Överkalix på 26 600 kronor år
2020.
När det gäller sjukfrånvaro finns studier som visar på att en tobaksrökare i
genomsnitt är sjuk åtta dagar mer än en icke rökare per år, siffran framstår
som rimlig utifrån de kostnader som finns för samhället. Kostnad för
frånvaron blir i medeltal cirka 14 000 kr/år. Här kan beaktas att rökningen
minskat de senaste åren och att det antagligen kan leda till att antalet
sjukdagar minskar något.
För rökpauserna åtgår också arbetstid, gjorda beräkningar visar på att 30
minuter om dagen åtgår till rökning, ofta räknas kostnaden utifrån det. Då
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även en icke rökare bör ha pauser är det rimligare att utgå från en lägre siffra.
Om tiden räknas utifrån 15 minuter om dagen blir kostnaden 16 095 kr/år.
Totalt skulle en rökare hypotetiskt kosta cirka 30 100 46 000 kronor per
rökare och år, beroende på hur tidsåtgången räknas.
Jämställdhet
Bland ungdomar är det fler flickor än pojkar som börjar röka en enligt
nationell statistik, ett tobaksberoende som riskerar att ge en försämrad
ekonomi och hälsa. Genom att jobba med rökfri arbetstid och rökavvänjning
ges de som är i ett tobaksberoende bra möjligheter att få hjälp att bryta det.
Om rökningen på arbetsplatser minskar, minskar också antalet rökande
förbilder, ingen bör introduceras i rökning på sin arbetsplats.
Miljö
Varje steg i den globala tobaksförsörjningskedjan orsakar påverkan på miljön.
Tobaksodling konkurrerar om odlingsmark med grödor som är nödvändiga
för människors försörjning. I produktionsprocessen förorenas ekosystem
genom utsläpp av giftiga ämnen. Transporterna bidrar till ytterligare
klimatpåverkan. Fimparna sprider stora mängder miljögifter och plast.
Tobak kan genom sin påverkan i alla produktionsled kopplas till de flesta av
Agenda 2030:s mål.
Barnperspektivet
Fakta som redovisas av den ideella föreningen Tobaksfakta visar att rökning
påverkar gravida och barn.
Drygt 11 procent av alla spädbarn i Sverige utsätts för tobaksrök i hemmet.
Passiv rökning ökar risken för infektioner i luftvägar och öron, kan orsaka
eller försämra astma och påverka utveckling av lungkapaciteten hos barn.
Mer än fem procent av gravida kvinnor i Sverige röker fortfarande vid
inskrivningstillfället till mödrahälsovården. Forskningen visar att såväl
rökning som snusande under graviditeten medför allvarliga hälsorisker för
barnet och för mamman. Tobaksbruk ökar risken för bland annat
havandeskapsförgiftning, för tidig födsel, låg födelsevikt och plötslig
spädbarnsdöd.
92 procent av alla vuxna tobaksbrukare har börjat i tonåren eller tidigare. Det
visar A Non Smoking Generations nya rapport Unga behöver en tobaksfri
skoltid (2021) baserad på en årlig Novusundersökning av ungas attityder till
tobak. Rapporten gör det tydligt att unga måste skyddas mot tobak.
Ur barnens perspektiv är det viktigt att tobaksrökning kan begränsas.

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

- Anse motionen besvarad

Beslutsunderlag
Motion angående rökfri arbetstid för kommunanställda
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Kf § 17

Dnr 2022-000110

Motion, Öppettiden Ungdomsgården.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Återremittera ärendet till kommunstyrelsen

Ärendet skall beslutas med kompletteringar avseende svar om verksamhet för
ungdomsgården sommaren 2022 till nästkommande kommunfullmäktige
sammanträde

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

Beslutsunderlag
Motion Öppen tiden ungdomsgården

Yrkanden
Ethel Landström (sd) yrkar på återremiss "att motionen ej anses besvarad då
ej svar om Sommaren 2022 inkommit"
Leif Nilsson (s) biträder yrkande om återremiss "samt att motionen behandlas
med ett svar om sommaren 2022 vid nästkommande sammanträde"
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Kf § 18

Dnr 2022-0001081.1.1

Redovisning av motioner under beredning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Godkänna redovisning av motioner under beredning

Sammanfattning av ärendet
Motion- Trädgårdsavfall
Beslutsunderlag
1. Motion, 20201130, se Dnr 712-2020
2. Kommunfullmäktiges protokoll 20201130
3. Allmänna utskottets protokoll 2021-03-01 § 17
4. Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-12 § 29
5. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-04-26 § 5
6. Allmänna utskottets protokoll 2021-10-11 § 88
7. Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15 § 128
8. Kommunfullmäktiges protokoll 2021-11-29 § 55
9. Allmänna utskottets protokoll 2022-03-21 § 17
10.Kommunstyrelsens protokoll 2022-04-11 § 22
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Kf § 19

Dnr 2022-000187

Angående medborgarinitiativ
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Samtliga medborgarinitiativ skall beslutas politiskt

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige 201902 beslutade följande:

- Att möjligheten att lämna medborgarförslag som det i dag hanteras ändras
till möjlighet att lämna medborgarinitiativ
- Upphäva kommunfullmäktige 20070924 § 47 § 47 beslut
- Att uppdra till kommunkansliet att genom information på hemsida samt i
reklamguiden informera medborgarna i Överkalix kommun och kommunens
verksamheter om möjligheten för medborgarna att lämna in
medborgarinitiativ
- Att möjligheten att lämna in medborgarinitiativ införs från och med 1 juni
2019.

I utredningen gjordes den bedömningen att en avstämning bör göras vid
halvårsskiftet 2020 för att se över antalet inkomna medborgarinitiativ, var
initiativen tagit vägen. Anledningen till att möjligheten att ändra från
medborgarförslag som Kommunfullmäktige beslutade 20070924 § 47 till
medborgarinitiativ var att:
Många medborgarförslag hamnadei långbänk i flera år utan att något svar
kunna lämnats. Detta då de i princip ska beslutas av styrelsen eller nämnd
innan dem är besvarade processen från att ett förslag väcks av en medborgare
till dess att beslut fattats, och har i flera fall idag dragit ut på
handläggningstiden”.
Förslag till ny rutin:
Samtliga medborgarinitiativ skall upptas till beredning i Allmänna utskottet
då de kommer in till kommunen
Därefter skickas initiativet vidare till den verksamhet som initiativet berör.
En bekräftelse skickas till medborgaren att kommunen mottaget initiativet
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samt information om vilken förvaltning som ansvarar för handläggningen.
Initiativet handläggs därefter i sedvanlig ordning av en handläggare innan det
vid behov förs upp till nämnd/styrelse/fullmäktige med förslag till beslut.

Två gånger (april, november) per år kommer kommunfullmäktige att delges
samtliga inkomna medborgarinitiativ

Förslag till beslut

- Samtliga medborgarinitiativ skall upptas till beredning i Allmänna utskottet
- Medborgarinitiativen följer därefter gängse handläggning

Beslutsunderlag
Samtliga bilagda medborgarinitiativ samt tidigare beslut och utredningar i
ärendet

Yrkanden
Leif Nilsson (s) yrkar på att samtliga medborgarinitiativ skall beslutas av
politiken

Propositionsordningar
Ordförande Leif Nilssons (s) yrkande mot beredningens yrkande

Omröstningsresultat
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Leif Nilssons (s) yrkande
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Kf § 20

Dnr 2022-0002032.6

Taxa automatiska brandlarm inom Räddningstjänsten
Norrbottens geografiska område
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Fastställa taxa för automatiska brandlarm anslutna till räddningstjänsten.

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

Beslutsunderlag
Syftet till taxan för automatiska brandlarm anslutna till räddningstjänsten är
att Länets räddningstjänster vill förenkla hantering av automatiska
brandlarmsobjekt, debitering av anslutningsavgift, årsavgift och avgift för
onödigt larm. Det nya systemet ger en mer rättvis modell med en prislista
som är nationell motsvarande ”ersättning vid utförd restvärdesräddning”.
Räddningstjänstens avgifter baseras på räddningstjänstens faktiska
merkostnader ifrån automatiska brandlarm. Avgifterna är lika för alla
automatlarmsobjekt i samtliga länets kommuner och indexregleras årligen.
Taxa
Vid upprättande av nytt avtal debiteras kunden en anslutningsavgift, därefter
(från andra avtalsåret) kommer en årlig avgift debiteras. Beräkning för
indexuppräkning genomförs årligen av försäkringsbranschens
restvärdesräddning och baseras från 2020-04-21.

Samtliga avgifter är exkl. moms.

Anslutningsavgift, första avtalsåret
Avgiften täcker Räddningstjänstens kostnader för administration vid
upprättande och tecknade av avtal som en ny anslutning av ett automatiskt
brandlarm medför. Förslag till räddningstjänstens anslutningsavgift: 4 499
kronor.

Årsavgift, från och med andra avtalsåret
Avgiften som är lika för alla anläggningsägare täcker Räddningstjänstens
kostnader för administration, debitering, uppföljning av efterlevnaden av
avtal etc som en ansluten automatisk brandlarmanläggning medför. Förslag
till räddningstjänstens årsavgift: 2 581 kronor.

Avgift för onödigt larm
Avgift för onödigt larm kommer att faktureras den faktiska kostnaden över
vad en utryckning kostar samt administrativ kostnad detta medför. Avgiften
ska täcka de fasta kostnaderna för en utryckning med räddningstjänstens
operativa personal samt administrativt arbete, där följande poster omfattas.
Förslag till räddningstjänstens avgift för onödiga larm: 5 028 kronor.
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Om anläggningsägaren meddelar motbud innan räddningstjänstens
framkomst kommer halv avgift att debiteras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

18(34)

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2022-04-25
Kommunfullmäktige

Kf § 21

Dnr 2022-0001542.4

Årsredovisning 2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Godkänna Årsredovisning 2021

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

Förvaltningen föreslår allmänna utskottet lämna årsredovisning 2021 till
kommunstyrelsen för beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

19(34)

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2022-04-25
Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021
Verksamhetsberättelse kommunledning 2021
Verksamhetsberättelse Socialtjänst 2021
Verksamhetsberättelse Tekniska 2021
Verksamhetsberättelse Barn och utbildning 2021
Verksamhetsberättelse Bygg och miljö 2021
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Kf § 22

Dnr 2022-000323

Grundläggande granskning av Norrbottens E-nämnd
2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Godkänna granskning i revisionsrapport 2021 för Norrbottens e-nämnd 2021

Godkänna revisionsberättelse för Norrbottens e-nämnd 2021 samt bevilja
förtroendevalda ansvarsfrihet

Sammanfattning av ärendet
I egenskap av förtroendevalda revisorer i Överkalix kommun har vi
genomfört en årlig grundläggande granskning av nämndens ansvarsutövande.
För år 2021 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 revisions-PM.
Vår sammanfattande bedömning är att e-nämndens ansvarsutövande under
2021 har varit tillräcklig. Vi baserar vår bedömning på framförallt följande
iakttagelser
• Granskningen har omfattat tillgänglig dokumentation; reglemente,
verksamhetsplan 2021, verksamhetssummering för 2020 och 2021 samt
protokoll från 2020-06-24 t o m 2021-12-16.
• Nämnden kan i rimlig grad verifiera att nämndens verksamhet har bedrivits
på ett ändamålsenligt sätt under verksamhetsår 2021
• Nämnden kan i rimlig grad verifiera att nämndens verksamhet har bedrivits
på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021.
• Nämnden kan verifiera att den interna kontrollen inom granskade områden
har varit tillräcklig under verksamhetsår 2021.

Mot bakgrund av granskningsresultatet lämnar vi följande
rekommendationer:
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• Säkerställa att årshjul upprättas i enlighet med nämndens åtgärdsplan samt
att direktiv för rapportering till nämnden inkluderas i årshjulet.
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Kf § 23

Dnr 2022-000324

Revision av årsredovisningen för Stiftelsen
Överkalixbostäder för år 2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna granskning av årsredovisning i revisionsrapport 2021 för Stiftelsen
Överkalixbostäder år 2021
Godkänna revisionsberättelse för Stiftelsen Överkalixbostäder år 2021
samt bevilja förtroendevalda ansvarsfrihet

Sammanfattning av ärendet
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Överkalixbostäder
för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild
av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar
enligt denna sed
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den
icke-kvalificerade revisorns
ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag
som auktoriserad
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att
den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar
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även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av
stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera stiftelsen,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att
göra något av detta.
Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)
och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än
för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som
har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.
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• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och
rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor
som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta
verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i
årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger
en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den icke-kvalificerade revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt stiftelselagen och därmed enligt god
revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av
stiftelsens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens förvaltning för Stiftelsen Överkalixbostäder för år 2021.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med
stiftelselagen,
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stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad
revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och
stiftelseförordnandet.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande,
är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om
någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande,
eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller
årsredovisningslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den
auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns
professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha
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särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande.
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Kf § 24

Dnr 2022-0002581.1.3

Revisionsberättelse för år 2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Godkänna revisionsberättelse för år 2021

Sammanfattning av ärendet
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 2021”.
Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelsen har bedrivit verksamheten på
ett ändamålsenligt sätt. Kommunstyrelsen har dock bedrivit verksamheten på
ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer sammantaget att bygg- och miljönämnden inte helt bedrivit sin
verksamhet på ett ändamålsenligt från ekonomisk synpunkt tillfredställande
sätt.
Vi bedömer att Norrbottens E-nämnden har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
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Vi bedömer att kommunstyrelsens interna kontroll inte helt har varit
tillräcklig. Vidare bedömer vi att nämndernas interna kontroll har varit
tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt
med de finansiella mål som fullmäktige har fastställt och inte helt förenligt
med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i årsbudget 2022-2024.
Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning av den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för 2020.

Vi tillstyrker, att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder
samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021.

Monika Eliasson (l) ordförande för revisorerna föredrar ärende

Kristina Åhl (s) kommunfullmäktiges ordförande yrkar bifall till Revisorernas
förslag
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Kf § 25

Dnr 2022-0002591.1.3

Ansvarsfrihet styrelse och nämnder verksamhetsår
2021
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

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

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna tillstyrker i Revisionsberättelserna för år 2021 att styrelse,
nämnder samt att de enskilda förtroendevalda i dessa organ 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: Leif Nilsson, Niclas Hökfors, Sarah Karlsson,
Daniel Henriksson Otto Larsson, Cenneth Pettersson, Per-Erik Olofsson,
Roland Andersson, Ethel Landström, Veronica Andersson, Robert Karlsson,
Susanna Karlsson, Leif Grape, Maria Edfast, Kristina Olofsson, Bengt-Erik
Rolfs, Tea Pahikka Aho, Anneli Nilsson, Carina Tornberg,
2.
Bygg- och miljönämnden Veronica Andersson, Robert Karlsson,
Gunnar Liljebäck
Kristina Åhl (s) kommunfullmäktiges ordförande yrkar bifall till revisorernas
förslag
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Kf § 26

Dnr 2019-000072

Framtidens äldreboende
Beslut
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
Att KF i april 2022 att besluta om ett nytt äldreboende i centralorten

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

Att arbetet med ramprogrammets framtagna fortlöpande redovisas till KS

Ledamöterna Anneli Nilsson (V) Sarah Karlsson (C), Daniel Henriksson (v)
Per-Erik Olofsson (C), Gunnar Liljebäck Cc) Kristina Olofsson (V), Christina
Hjelm (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-15, att uppdra till teknisk chef samt
kommundirektör att förhandla med Region Norrbotten gällande köpeskilling
av fastigheten Tallvik 13:32, 13:79, samt återkomma med besked om
köpeskilling i slutet av februari 2022.
Vederbörande har under året vid ett flertal tillfällen försökt att påbörja en
dialog med regionens tjänstemän i frågan. I synnerhet efter KS beslutade
uppdrag i november 2021 har ett flertal försök att påbörja förhandling med
regionen utförts. Region Norrbotten meddelade i augusti 2021, att man ställde
sig positiva till en försäljning, dock ville man först utföra en värdering av
fastigheten, vilket tekniska avdelningen bekräftade var helt i sin ordning. Vid
den senaste kontakten (20/1) med regionens fastighetschef framkom att de
fortfarande inte utfört någon värdering, vilket medför att det inte är sannolikt
med slutförhandlad köpeskilling till slutet av februari.
Förslag till beslut
Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om att flytta
datum för slutförhandlad köpeskilling till slutet av april 2022
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Yrkande
Anne Jakobsson(s): Yrkar bifall till beredningens förslag
Bengt-Erik Rolfs (S):
-Yrkar på att att kommunstyrelsens föreslår att KF i april 2022 att besluta om
ett nytt äldreboende i centralorten
-Att ett ramprogram tas fram tillsammans med personal,
omvårdnadspersonal, skyddsombud samt olika samt olika
intresseorganisationer. Ramprogrammet syftat till att förkorta projektets
planeringstid och säkerställa att alla funktioner kommer att finnas med för
verksamheten och för de boende.
-Att arbetet med ramprogrammets framtagna fortlöpande redovisas till KS
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Anne Jakobssons (s) och Bengt-Erik Rolfs
(s) skilda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt BengtErik Rolfs (s) yrkande.
Votering begärs. Kommunstyrelsen beslutar bifalla följande voteringsordning:
Votering
JA-röst – Beredningens förslag.
NEJ-röst – Bengt-Erik Rolfs förslag
Omröstningsresultat
Med 5 JA-röster och 6 NEJ-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med
Bengt-Erik Rolfs yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Att KF i april 2022 att besluta om ett nytt äldreboende i centralorten
- Att ett ramprogram tas fram tillsammans med personal,
omvårdnadspersonal, skyddsombud samt olika samt olika
intresseorganisationer. Ramprogrammet syftat till att förkorta projektets
planeringstid och säkerställa att alla funktioner kommer att finnas med för
verksamheten och för de boende.
-Att arbetet med ramprogrammets framtagna fortlöpande redovisas till KS
Anne Jakobsson (s), Sara Söderberg(s), Sarah Karlsson (c), Per-Erik Olofsson
(C), Kristina Olofsson (V), reserverar sig mot beslutet till förmån för Anne
Jakobssons yrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-02-24, ,se Dnr 2019-72
Ledamots skrivelse

Yrkanden
Sarah Karlsson (c), Kristina Olofsson (v) yrkar på återremiss se bilaga
Leif Nilsson (s), Ethel Landström (sd) Bengt-Erik Rolfs (s) yrkar på att
ärendet skall behandlas idag samt kommunfullmäktige beslutar bifalla
beredningens förslag se bilaga

Propositionsordningar
Ordförande ställer Sarah Karlssons (C) yrkande om återremiss för röstning
och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering begärs. Kommunfullmäktige beslutar bifalla följande
voteringsordning:
Ja-röst: Bifall till Leif Nilssons (S) yrkande om bifall till beredningens förslag.
NEJ-röst: Avslag till Sarah Karlssons (C) återremissyrkande.
Ordförande ställer därefter proposition på förslagen om bifall till
beredningens förslag
Att Att KF i april 2022 att besluta om ett nytt äldreboende i centralorten
Att ett ramprogram tas fram tillsammans med personal,
omvårdnadspersonal, skyddsombud samt olika samt olika
intresseorganisationer. Ramprogrammet syftat till att förkorta projektets
planeringstid och säkerställa att alla funktioner kommer att finnas med för
verksamheten och för de boende.
Att arbetet med ramprogrammets framtagna fortlöpande redovisas till KS

Omröstningsresultat
18 JA-Röster 7 NEJ- Röster till återremiss samt bifall till beredningens förslag

Reservation
Sarah Karlsson (c), Per-Erik Olofsson (c), Gunnar Liljebäck (c), Christina
Hjelm (c), Kristina Olofsson (v), Daniel Henriksson (v) samt Anneli Nilsson
till förmån för Sarah Karlsson (c) förslag
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Kf § 27

Dnr 2021-000704

Valärende, för resterande del av mandatperiod 20182022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Utse Ivar Isaksson till vice överförmyndare

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberednings ordförande Robert Karlsson (s) föreslår
kommunfullmäktige besluta utse:
Ivar Isaksson till vice överförmyndare.
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