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Ks § 66 Dnr 2022-0000562.1 

Information 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av delgivningar 

Bilaga 1 

-------------------- 

Redovisning av delegationsbeslut 

Bilaga 2 

-------------------- 

Protokoll för kommunstyrelsens utskott Sociala omsorgsutskottet (Su), Barn- 
och utbildningsutskottet (Bu) och Allmänna utskottet (Au): 

AU 20220517 §§ 40-47 

BU 20220518 §§ 17-24 

SU 20220524 §§ 41-46 

-------- 

Pärm redovisat från personalkontoret för delegationer fr.o.m. 

2022-05-17 t.o.m. 2022-06-07 

------------------ 

Anna-Greta Brodin kommundirektör informerar om: 

 

- Information från kommundirektörsträffar 

- Frågor angående cybersäkerhet med anledning av NATO ansökan   

- Ukrainakriget, påverkan, migration flyktingströmning 

- Gemensam organisation för gymnasieintag förfrågan från Norrbottens 
kommuners styrelse 
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- Sommaren 2022 svårigheter med bemanning vikarie situation inom vård och 
omsorgen  

  särskilt hemtjänst 

--------------- 

Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens ordförande: 

 

- Grupp från OECD medverkar. tillväxt och utveckling påverkats med 
anledning av pandemin 

- Information från Norrbottens kommuners styrelsemöte, 
kompetensförsörjning,   

  samverkansavtal hjälpmedel samt att man vill se på fler områden på 
samverkan 

- Information om arbete och mål och riktlinjer för minoritetsspråkets arbete  

 

--------- 

Siv Larsson, information om arbetsmiljö, utbildning för chefer om 
arbetsmiljö, rehab sjukfrånvaro, tillväxt och olycksfall, system om arbete med 
olycksfall 

-------- 

Rune Ekholm teknisk chef informerar om projekt arbete om ny brandstation, 
återkommer till kommunstyrelsen med förslag till beslut hösten 2022 

 

------ 

Jenny Liljebäck socialchef informerar från " Dialogmöte Framtidens 
äldreomsorg 220223 " 
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Ks § 67 Dnr 2022-0003152.4 

Konsekvensanalyser inför budget 2023-2027 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Godkänna samtliga konsekvensanalyser 2023 efter föredragen budget 2023-
2027 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheterna har tagit fram konsekvensanalyser utifrån de föreslagna 
budgetramarna. Analyserna innehåller även investeringsbehov den närmaste 
åren.  

Budgeten för 2023 kommer beredas i kommunstyrelsen i juni för att därefter 
antas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Konsekvensanalys 2023 Kommunledningskontoret 

Konsekvensanalys 2023 Tekniska kontoret 

Konsekvensanalys 2023 Barn och utbildning 

Konsekvensanalys 2023 Social omsorg 

Konsekvensanalys 2023 Bygg och miljö 
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Ks § 68 Dnr 2022-0002542.4 

Budget 2023-2027 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Godkänna årsbudget 2023-27 investeringramar samt mål till 
kommunfullmäktige för beslut . 

Sammanfattning av ärendet 

Budgeten för 2023 bygger på Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
beräkning av skatter och statsbidrag med justering för befolkning. Jämfört 
med det budgetunderlag som skickades ut till verksamheterna för att de 
skulle ta fram konsekvensanalyser har vissa förändringar skett. Det nya 
pensionsavtalet kommer bli dyrare än vad som kalkylerades i april, första 
kvartalets befolkningssiffror visade på ett mycket sämre utfall än vad som låg 
till grund för budgeten och den inflationen påverkar kostnadsläget. Med 
hänsyn taget till dessa påverkan på budget hamnar kommunen på ett 
underskott på närmare 6 mkr. För att klara budgeten föreslås sparkrav läggs 
ut, 1,2 mkr för kommunledning, 0,3 mkr för tekniska avdelningen, 0,4 mkr för 
barn & utbildning och 0,8 mkr för sociala omsorgsverksamheten. Utöver 
detta minskas finansieringens pensionskostnader med 3,5 mkr till totalt 6,5 
mkr.  

Med dessa åtgärder hamnar kommunen på ett noll-resultat i budgeten och 
når inte den ekonomiska målsättning som finns. Det kommer inte finnas 
något utrymme för oförutsedda med denna budget. 
 

Beslutsunderlag 

Budget 2023  
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Ks § 69 Dnr 2022-0003482.6 

Delegation Utfärdande av eldningsförbud 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Att delegera beslut om utfärdande och upphävande av eldningsförbud till 
Överkalix kommunstyrelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid varma och torra förhållanden finns möjlighet för en kommun att meddela 
föreskrifter om förbud mot eldning utomhus samt liknande förebyggande 
åtgärder för att förebygga brand.  Denna rätt regleras i Lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) 10 kap 1§ och Förordningen om skydd mot olyckor (FSO) 2 kap 
7§. 

FSO 2 kap 7§: 

En länsstyrelse och en kommun får meddela föreskrifter om förbud helt eller 
delvis mot eldning utomhus samt om liknade förebyggande åtgärder mot 
brand. 

Sveriges kommuner och Regioner anser i sin tolkning av föreskriften och 
kommunallagen att ett eldningsförbud är ett normgivande beslut som i 
grunden ska fattas av fullmäktige men att beslutet bedöms kunna delegeras 
till nämnd om det är reglerat i reglemente eller särskilt beslut i fullmäktige.  

Eldningsförbud utfärdas normalt endast under korta perioder när 
brandrisken är mycket hög. Handläggningen måste ske skyndsamt och det är 
av stor vikt att beslutet kan handläggas utan dröjsmål. Att avvakta till ett 
fullmäktige- eller nämndsmöte är därför inte möjligt vid den här typen av 
ärenden. 

 

Räddningschefen föreslår att kommunfullmäktige i Överkalix kommun 
delegera beslut om utfärdande och upphävande av eldningsförbud till 
Överkalix kommunstyrelse. 

Beslutsunderlag 

Utskrift av mail från Johan Gert, SKR där Sveriges kommuner och Landsting 
ger sin tolkning av regleringen av utfärdande av eldningsförbud. 
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Ks § 70 Dnr 2022-0004292.9 

Förslag till Samverkan med Övertorneå kommun 
angående Överförmyndarverksamhet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Att uppdra till kommundirektören att i samverkan med Övertorneå 
kommuns kommunförvaltning teckna ett samverkansavtal avseende 
överförmynderihandläggning enligt bilaga men med start från och med 2022-
09-01 

Sammanfattning av ärendet 

Efter en intresseförfrågan har en utredning gällande 
överförmynderisamverkan initierats och genomförts av Övertorneå kommun. 
Kommunledningsförvaltningen i Överkalix inklusive kommunens 
överförmyndare har deltagit i utredningen.  

Utredningsförslaget har presenterats i KS 22-05-16. Kommundirektören fick 
då i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag till beslut 
som omfattar överförmynderihandläggning. Men att inte i nuläget gå vidare 
med frågan om en gemensam överförmynderinämnd. 

Eftersom kommunens handläggare går i pension redan nu i sommar så är 
förslaget till beslut att teckna ett samverkansavtal från hösten 2022. 
Nuvarande handläggare kommer att gå in och stötta upp vid behov fram till 
den 1/9     

Att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att i samverkan med 
Övertorneå kommuns kommunförvaltning teckna ett samverkansavtal 
avseende överförmynderihandläggning enligt bilaga men med start från och 
med 2022-09-01 

Beslutsunderlag 

Se utredningsunderlag ” Utredning gällande överförmynderisamverkan” 
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Ks § 71 Dnr 2022-0003442.8 

Lägesrapport för 2021 avseende projektet HoL 
Development 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Att godkänna rapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

Heart of Lapland ekonomisk förening driver projektet HoL Development med 
finansiering från de fem kommunerna i området; Haparanda, Kalix, Pajala, 
Överkalix och Övertorneå samt Sparbanken Nord – Framtidsbanken. 
Projektet är en förlängning av HoL Development 2018–2020 och pågår 2021-
01-01—2022-12-31. 

 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

Beslutsunderlag 

Under 2021 har HL deltagit i 7 st mässor/säljworkshops, varav 6 digitala och 1 
fysisk. Tillsammans har de genererat totalt 155 möten med turoperatörer. De 
har arrangerat 14 st visningsresor, varav 8 fysiska och 6 digitala och totalt 
genomfört 48 fysiska företagsvisningar under resorna. Under året har de haft 
11 pressresor från bl.a. SE, IT, DK, US, UK (ex Fiskeliv SVT, Fly Lords, New 
Yorker, Bonnier, TV2 DK, Fieldsport). 7 digitala kampanjer har nått totalt 2 
331 440 exponeringar, utöver 2 tryckta annonser (Aftonbladet & Glad Sommar 
Norrbotten). 

HL har haft rådgivning med 76 olika företag/organisationer och genomfört 6 
st workshops i allt från Affärsplan för tillväxt till Google My Business & 
Google Maps. Totalt har de haft 174 deltagare i workshops och nätverks-
träffar. De har genomfört 3 destinationsråd med representanter från alla 5 
kommuner och hållit en rad gästföreläsningar till bl.a. Arctic Hospitality 
Leader, Kiruna Fishing School och Affärsutvecklare besöksnäring. Tillsam-
mans med företagen har de tagit fram en campingbroschyr och redaktionellt 
material till Nordic Outdoor Adventure. De har även påbörjat arbetet med att 
ta fram checklistor, grafiskt material och dokumentation som företagen kan 
använda för att både stärka och kommunicera sitt arbete med hållbarhet 
gentemot säljled och slutkonsument. 
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Utöver det deltar de i olika referensgrupper, bl.a. Överkalix - Platsen är 
utmärkt för turism. De har lämnat remissyttranden i frågor som berör 
besöksnäringen (ex. vid strategiarbetet för Leader Polaris eller revidering av 
Regionala Trafikförsörjningsprogrammet med RKM) och samarbetar med 
relevanta aktörer (såsom Montane Lapland Arctic Ultra). 
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Ks § 72 Dnr 2022-000110 

Motion, Öppettiden Ungdomsgården. 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Anser motionen besvarad 

Sammanfattning av ärendet 

Förtydligande svar på motionen från utredaren angående verksamheten på 
ungdomsgården sommaren 2022 

 

Vi kommer att ha ungdomsgården öppen 1 gång per vecka förutom 
marknadsveckan under sommarlovet 2022. 

Vecka 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 och 32. 

Beslutsunderlag 

Motion Öppettider 
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Ks § 73 Dnr 2022-000450 

Föreningsstöd Överkalix IF 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Att utbetala ett föreningsstöd med en ersättning av 210 tkr/år till Överkalix 
idrottsförening. 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsenheten har tillsammans med tekniska avdelningen 
genomfört et antal förhandlingar med ÖIF gällande dels drift/skötsel av 
idrotts/fritidsanläggningar, dels ersättning för de ideella arbeten som 
föreningen utför. 

Det som avser drift/skötsel av anläggningar kommer framgent att utföras i 
egen regi av kommunens egna verksamheter. Kvarstår dock att besluta om 
ersättning för de ideella arbeten som föreningen utför.   

Kultur- och fritidsenheten föreslår kommunstyrelsen fatta beslut om att 
utbetala ett föreningsstöd med en ersättning av 2o0 tkr/år till Överkalix 
idrottsförening 

Beslutsunderlag 

ÖIF har inkommit med sammanställningar av de ideella arbeten som 
föreningen utför vid tre tillfällen. 

* 2021-08-29, 195 800 kr 

* 2022-04-25, 239 000 kr 

* 2022-05-16, 220 000 kr, vilket är det senaste beloppet de lagt fram efter 
slutförda förhandlingar. 

Kultur- och fritid har tillsammans med tekniska avdelningen erbjudit 200 000 
kr, detta med tanke på att en stor del av de ideella insatser föreningen 
presenterat är åtgärder som utförs inom den egna verksamheten ex. skötsel 
av is under egna matcher och läger, städning efter egna aktiviteter, etc. 

Yrkanden 

Niclas Hökfors (s), Sarah Karlsson (c), Leif Grape (m) mfl yrkar på att 
överkalix If får 210 000 kr/år i föreningsstöd. 
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Ks § 74 Dnr 2022-000460 

Medborgarinitiativ Hastighetssänkande åtgärder på 
Bagarvägen. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Uppdra till bygg och miljönämnden att återkomma med svar till 
kommunstyrelsens sammanträde 22 augusti 2022 

Sammanfattning av ärendet 

En medborgare har lämnat in ett medborgarinitativ om hastighetssänkande 
åtgärder Bagarvägen. 
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Ks § 75 Dnr 2022-0004883.0 

Medborgarinitiativ, Att man gör Blåskoleparken 
mysigare med planteringar bänkar m.m 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Uppdra till Rune Ekholm teknisk chef att återkomma med svar till 
kommunstyrelsens sammanträde 22 augusti 2022 

Sammanfattning av ärendet 

En medborgare har lämnat in ett medborgarinitiativ "Att man gör 
Blåskoleparken mysigare med planteringar bänkar m.m" 
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Ks § 76 Dnr 2022-0004672.1 

Aktivitetsplan för folkhälsoarbetet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Att anta framtagen aktivitetsplan för folkhälsoarbetet 2022 – 2025. 

Sammanfattning av ärendet 

Aktivitetsplanen bygger på aktuella kartläggningar, handlingsplaner och 
överenskommelser som berör arbetet med folkhälsa samt drog- och 
brottsförebyggande arbete. Planen bygger på bedömningar på vilka 
aktiviteter som kommunen kan genomföra tillsammans med andra aktörer. 

Arbetet med aktivitetsplanen utgör en viktig del i arbetet mot kommunens 
övergripande mål, 

1. Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med 
och påverka 

2. En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice 

       Andra målet har också som delmål att vi ska jobba med folkhälsa  

2.2 Kommunens invånare ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och 
jämställd hälsa. 

Med arbetet kommer även ett flertal Agenda 2030 mål att beröras.  

Aktivitetsplanen utgår från en nulägesbeskrivning som har tagits fram under 
2021 gällande folkhälsan i Överkalix. Utifrån planen beslutade kommunens 
arbetsgrupp för ”Trygghet & hälsa” 2021-05-24 om två prioriterade områden 
att jobba med: 

1. Livsstil - Fysisk aktivitet och kost 

2. Utbildning 

Nulägesbeskrivningen visar på hög tal för insjuknade i hjärtinfarkt vilket visar 
på att det finns orsak att jobba med området och de underliggande faktorer 
som kan påverka hjärthälsan. 

Ett betydelsefullt område att arbeta med är drog- och tobaksförebyggande 
arbete, dels för att ge barn och unga möjlighet till en bra och trygg uppväxt 
men också för att det påverka hälsan negativt och då bland annat när det 
gäller hjärt- och kärlsjukdomar. 
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Att klara gymnasiet är en ”skyddsfaktor” för god hälsa. Ofullständiga betyg är 
en ”riskfaktor” för en sämre hälsa och ökar också risken för att hamna i 
missbruk eller kriminalitet. Utöver aktiviteter som föräldrautbildningar och 
insatser för att motivera till fortsatta studier kommer Barn- och 
utbildningsutskottet att ta fram en egen hälsoplan. 

Flera av de aktiviteter som är lämpliga att satsa på i det lokala arbetet finns 
redan inplanerade via Folkhälsoråd Östra Norrbottens handlingsplan för 
förebyggande arbete gällande ungdomars nyttjande av alkohol, narkotika, 
dopning, tobak och spel, ANDTS, men också via kommunens och polisens 
gemensamt framtagna medborgarlöften. 

Folkhälsoråd Östra Norrbottens handlingsplan för ANDTS, samt 
Medborgarlöfte för 2021 – 2023 finns med som bilagor. 

Aktivitetsplanen kommer att revideras vid behov mot aktuella 
överenskommelser och mot kommunala och nationella mål. 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta framtagen aktivitetsplan för 
folkhälsoarbetet 2022 – 2025. 

Beslutsunderlag 

Aktivitetsplan 2022 – 2025 för en jämlik folkhälsa 

Bilaga för implementering av Aktivitetsplan 2022 – 2025 för en jämlik 
folkhälsa 

Folkhälsa i Överkalix kartläggning 2021-06 

 



 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

18(21) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ks § 77 Dnr 2022-000474 

Årsredovisning 2021 samt Revisionsberättelse 2021 - 
Protokoll bolagsstämma Överkalix Värmeverk AB 2022-
05-12  

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Godkänna årsredovisning samt granskning av årsredovisning i 
revisionsrapport 2021, revisionsberättelse 2021 för Överkalix Värmeverk AB 
2021 

 

Bevilja de enskilda förtroendevalda i Överkalix Värmeverk AB ansvarsfrihet. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger protokoll från bolagsstämma Överkalix värmeverk. med 
tillhörande årsredovisning 2021, granskningsrapport 2021 samt med följande 
revisionsberättelse 2021. 

 



 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

19(21) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ks § 78 Dnr 2022-000475 

Årsredovisning 2021 samt Revisionsberättelse 2021 - 
Årsstämmaprotokoll Överkalix Fastighet AB 2022-05-20 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Godkänna årsredovisning samt granskning av årsredovisning i 
revisionsrapport 2021, revisionsberättelse 2021 för Överkalix Fastighets AB 
2021 

 

Bevilja den enskilda förtroendevalda i Överkalix Fastighets AB ansvarsfrihet. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger protokoll från bolagsstämma Överkalix Fastighets AB. med 
tillhörande årsredovisning 2021, granskningsrapport 2021 samt med följande 
revisionsberättelse 2021. 

 



 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

20(21) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ks § 79 Dnr 2022-0004365.8 

Patientsäkerhetsverktyg 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Att implementera och tillämpa analysverktyg för patientsäkerhet med 
tillhörande genomförande stöd.  

 

Att implementering påbörjas under 2023 samt att det är i drift från och med 1 
januari 2024 

Sammanfattning av ärendet 

Nationellt har man tagit fram en handlingsplan för patientsäkerhet som 
huvudmannen, Överkalix kommun, bör arbeta utifrån för att öka 
patientsäkerheten. Från denna handlingsplan bör kommunen ta fram en egen 
handlingsplan samt integrera patientsäkerhetsarbetet med 
arbetsmiljöarbetet. Detta kan genomföras genom Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR’s) analysverktyg för patientsäkerhet med tillhörande 
genomförandestöd för utveckling av patientsäkerhetsarbete i kommunen. 
Därför föreslås att detta ska implementeras och tillämpas inom sociala 
omsorgsutskottets verksamheter, med start under året 2023. 

 

Föreslå till kommunstyrelsen att besluta om att implementera och tillämpa 
analysverktyg för patientsäkerhet med tillhörande genomförande stöd.  

 

Att implementering påbörjas under 2023. 

Beslutsunderlag 

Patientsäkerhetsverktyg – underlag för beslut 

Film gällande patientsäkerhetsverktyget (länk finns i ovan nämnda bilaga) 

 



 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

21(21) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ks § 80 Dnr 2022-0002785.8 

Uppföljning handlingsplan avseende 
läkemedelshantering 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Att godkänna redovisad uppföljning av handlingsplan avseende 
läkemedelshantering. 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2019 genomförde PwC på uppdrag av kommunens revisorer en 
granskning av läkemedelshanteringen. I granskningen framkom ett antal 
förbättringsområden som Kommunstyrelsen besvarade 2020-02-10 med 
protokoll KS § 17, innehållande tjänsteskrivelse med återkoppling kring dessa 
förbättringsområden.  

 

Utifrån dessa punkter togs en handlingsplan fram för att säkra 
läkemedelshanteringen.  

 

Föreslå till kommunstyrelsen att godkänna redovisad uppföljning av 
handlingsplan avseende läkemedelshantering 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan, redovisad till Sociala omsorgsutskottet 2020-12-10 (DNR 2020-
881). 

Uppföljning av handlingsplan maj 2022  

Återkoppling gällande förbättringsområden i granskning av 
läkemedelshantering 

 

 


