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Rune Ekholm, teknisk chef § 9,12 

 

Justerare Susanna Karlsson  

Justeringens plats och tid Kommunkansliet  
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Paragrafer §§ 9-15 

 Anna-Lena Eriksson  

 Ordförande 

  

 Anne Jakobsson  
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 Susanna Karlsson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Allmänna utskottet 

Sammanträdesdatum 2022-03-07 
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§ 9 Dnr 2022-000056 

Information 

Allmänna utskottet beslutar 

Godkänna information 

Sammanfattning av ärendet 

Anna-Greta Brodin kommundirektör informerar om: 

- Corona läget information  

- Säkerhetspolitiska läget, arbete med krigsorganisation 

- Flyktingvåg pga. krig i Ukraina, inventering pågår 

- Brist på bränsle, arbetskraft, avtal om bränsleleverans till Överkalix 
Värmeverk AB från Ryssland uppsagd mm 

- Remiss från sociala omsorgsutskottet ”samsjuklighetsdirektivet ”till 
kommunstyrelsen  

-Information Mountain Lappland Artic Ultra 

-Information personal, anställningar 

----- 

Rune Ekholm teknisk chef 

-Påbörjat arbete/förstudie med projekt vattenredundans Gyljen, 
Vännäsberget, Hedensbyn beräknas vara klar hösten 2022 

-Påbörjat arbete med förstudie ny brandstation 
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§ 10 Dnr 2022-000105 

Inför ansökan medfinansiering Leader Polaris 
programperiod 2023-2027 

Beslut 

Positiv inställd till att avsätta medel i budget samt att medverka i 
Leader Polaris kommande programperiod åren 2023-2027 

Sammanfattning av ärendet 

Leader Polaris har lämnat in en ansökan om medfinansiering i Leader 
Polaris för programperioden 2023-2027. I juni/juli 2022 avser Leader 
Polaris att ansöka om kommunal medfinansiering till kommande 
programperiod 2023-2027. Sommaren är ingen bra tid på året för att 
väcka dessa frågor och därför vill vi med denna skrivelse ge er i 
kommunerna förberedande information, innan den formella ansökan 
skickas in senare i år. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om medfinansiering, 2022-02-11, se Dnr 2022-15 

 

Beslut delges: Leader Polaris 
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§ 11 Dnr 2022-000110 

Motion, Öppettiden Ungdomsgården. 

Beslut 

Översända till Sara Söderberg kultursamordnare för utredning 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger motion angående öppettider Ungdomsgården från Roland 
Andersson (sd). Kommunfullmäktige 20220228 § 3 har beslutat uppta 
motionen 

Beslutsunderlag 

1. Motion, 2022-02-10, se Dnr 2022-110 

2. Kommunfullmäktiges protokoll 2022-02-28 § 3 

 

 

Beslutet delges: Sara Söderberg kultursamordnare 
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§ 12 Dnr 2019-000072 

Framtidens äldreboende, Se även sn dnr Sn 186-2018 

Allmänna utskottets förslag  

Att kommunstyrelsen beslutar om att flytta datum för slutförhandlad 
köpeskilling till slutet av april 2022. 

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 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse,2022-0224, ,se Dnr 2019-72 

 



 

Allmänna utskottet 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

8(12) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-07 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr 2022-000126 

Delegation anbud Visselblåsarfunktion 

Allmänna utskottet beslutar 

Att delegera beslutanderätten att tilldela (anta anbud) i upphandlingen 
Visselblåsarfunktionen till kommunstyrelsens ordförande Anne 
Jakobsson (s) eller Anna-Greta Brodin kommundirektör 

Sammanfattning av ärendet 

Upphandlingen omfattar en extern mottagarfunktion för 
visselblåsarfunktion i enlighet med Lag (2021:890) om skydd för 
personer som rapporterar om missförhållanden, ibland kallad för 
visselblåsarlagen. Sista anbudsdag: 2022-03-28. Avtalstid: 1,5 år (+1 år, 
+1 år) med början 2022-06-01. 

Överkalix kommun genomför upphandlingen tillsammans med 5 andra 
kommuner (Övertorneå, Kalix, Hapranda, Pajala och Arvidsjaur). 
Värdet av upphandlingen är svår att uppskatta. Det finns en risk att det 
sammanlagda värdet av upphandlingen, 6 kommuner och 3,5 års totala 
avtalstid, kan hamna över LOU’s direktupphandlingsgräns (sedan 
2022-02-01: 700 tkr). Kommunstyrelsens delegationsordning ger inte 
rätt för kommundirektören eller personalchef att fatta 
tilldelningsbeslut som överstiger direktupphandlingsgränsen, utan 
beslut ska fattas av AU(eller KS). Varje deltagande kommun ska var för 
sig fatta tilldelningsbeslut. Det här kräver en del koordinering av 
besluten innan tilldelningsbeslutet kan meddelas anbudsgivare och för 
att avtalsspärren (överprövningsfrist) ska börja löpa.  

En delegering av beslutanderätten till ordförande möjliggör en 
snabbare/flexiblare beslutshantering. Det här i sin tur möjliggör 
snabbare   avtalsskrivning och införande av Visselblåsarfunktionen 

Beslutsunderlag 

1.Tjänsteskrivelse, 2022-02-28, se Dnr 2022-126 

Beslutet delges 

Kommunstyrelsen 

Arvidsjaur, Haparanda, Pajala, Kalix samt Övertorneå kommun 
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§ 14 Dnr 2022-000041 

Inbjudan att medverka i utredning av ett fördjupat samarbete 
gällande räddningstjänst. 

Allmänna utskottets förslag  

Att föreslår kommunstyrelsen att besluta att Överkalix kommun inte 
medverkar i utredningen av gemensam organisation – 
Räddningstjänstförbund. 

Sammanfattning av ärendet 

Gällivare kommuns miljö-, bygg och räddningsnämnd 2021- 10-05 och i 
Kiruna kommuns kommunstyrelse 2021-08-30 inbjuds samtliga 
kommuner i RÄDDSAM NORD att delta i en utredning av ett fördjupat 
samarbete gällande räddningstjänst med gemensam organisation för 
verksamheten - Räddningstjänstförbund. Kommuner som inte 
medverkar i RÄDDSAM NORD har också fått inbjudan för kännedom 
och bjuds in, om intresse av medverkan finns. 

Lagstiftningen Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) som redan 
i sin ursprungsform påtalar vikten av samverkan mellan kommunerna 
och myndigheter för att hantera sitt ansvar för att kunna genomföra 
effektiva räddningsinsatser och det förebyggande arbetet har 
förändrats från och med årsskiftet 2022. I den förändrade LSO styrs 
kommunernas verksamhet genom en utökad föreskriftsrätt från 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) inom flera 
områden, däribland ledning av räddningsinsats. 

De senaste dryga 10 åren har en utvecklad ledningssamverkan varit 
navet i samverkan mellan räddningstjänsterna med en 
räddningsledningscentral RÄDDSAM NORD i Luleås brandstation 
samlokaliserad med SOS Alarm AB.  

I Norrbotten är följande kommuner samverkansparter i RÄDDSAM 
NORD Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, 
Pajala, Överkalix och Övertorneå. I Västerbotten Robertsfors, 
Skellefteå, Umeå, Vindeln, Bjurholm, Nordmaling och Vännäs. Piteå 
och Älvsbyns kommun avser att ansluta under 2022.  

En bra samverkan sker idag inom RÄDDSAM NORD. Intentionen 
inom samverkanskommunerna i RÄDDSAM NORD är att ytterligare 
fördjupa samverkan under 2022. 
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Utredningen ska visa hur kommunerna på bästa sätt organisatoriskt 
och operativt kan samverka för att optimalt utnyttja de samlade 
resurser som finns för att tillsammans lösa de krav som ställs på 
kommunernas verksamhet kring räddningstjänst och förebyggande 
arbete enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003: 778), Lagen om 
brandfarlig och explosiva varor (SFS 2010: 1011) och annan tillämplig 
lagstiftning. 

Efter genomförd utredning ska deltagande kommuner ha ett tydligt 
beslutsunderlag att ta ställning till inför beslut om medverkan i ett 
räddningstjänstförbund.  

Utredningsarbetet ska starta senast 2022-05-01 och vara avslutat senast  

2022-12-31. 

Utredningen ska visa hur kommunerna på bästa sätt organisatoriskt 
och operativt kan samverka för att optimalt utnyttja de samlade 
resurser som finns för att tillsammans lösa de krav som ställs på 
kommunernas verksamhet kring räddningstjänst och förebyggande 
arbete enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003: 778), Lagen om 
brandfarlig och explosiva varor (SFS 2010: 1011) och annan tillämplig 
lagstiftning. 

Efter genomförd utredning ska deltagande kommuner ha ett tydligt 
beslutsunderlag att ta ställning till inför beslut om medverkan i ett 
räddningstjänstförbund.  

Utredningsarbetet ska starta senast 2022-05-01 och vara avslutat  

senast  

2022-12-31. 

 

Räddningschefen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen att besluta 

1.att Överkalix kommun inte medverkar i utredningen av gemensam 
organisation – Räddningstjänstförbund. 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor, 2022-02-28, 2022-41 
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§ 15 Dnr 2022-000128 

RÄDDNINGSSAMVERKAN NORD Överenskommelse 
om samverkan 

Allmänna utskottets förslag  

Att Kommunstyrelsen i Överkalix beslutar att teckna regional 
överenskommelse om samverkan för räddningstjänsten.  

•I och med tecknandet av den nya överenskommelsen så upphör 
tidigare skrivelse ”Överenskommelse om samverkan inom 
räddningstjänsten i Norrbotten” från 2015 att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsterna i Norrbotten har drivit samverkan inom ramen 
för en länsövergripande överenskommelse som tecknades 2015. Inom 
ramen för detta har de flesta räddningstjänster i Norrbotten 
gemensamt drivit en Inre Befälsfunktion, som har suttit samgrupperad 
på SOS-centralen i Luleå. Till funktionen har allt fler 
räddningstjänstorganisationer även i Västerbotten anslutit sig. Denna 
funktion har agerat som central räddningsledare för alla 
räddningsinsatser i samverkansområdet. 

 

Utifrån den statliga utredningen ”En effektivare Kommunal 
räddningstjänst” (SOU 2018:54) och dess implementering i ny 
utformning av Lag om skydd mot olyckor (SFS 2021:1141) ska 
kommunerna numera ständigt upprätthålla en övergripande ledning av 
verksamheten.  

Kraven på hur denna övergripande ledning ska utformas ges dels i 
lagstiftningen, dels i bindande föreskrifter och utgör en väsentlig 
ambitionsnivåhöjning för den kommunala räddningstjänsten. För att 
organisera räddningstjänsten med högre gemensam ledningsförmåga 
och för att göra detta kostnadseffektivt sker frivillig regionalisering och 
”klusterbildning” av räddningstjänstorganisationer. Därigenom kan 
räddningstjänsterna med gemensamma krafter möta dessa högre 
förväntningar på ledning av verksamheten.  

 

Fördelning av kostnader för det gemensamma ledningssystemet ska 
baseras på en rörlig del baserad på ingående parts invånarantal och en 
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grundavgift, enligt kompletterande överenskommelse för ekonomi i 
Räddningssamverkan Nord. Grundavgiften består av systemets fasta 
kostnader som är: Administrativ personal och verksamhet, 
lokalkostnader, teknikdrift och teknikinvestering. Den rörliga avgiften 
består av systemets kostnader för gemensamma ledningsfunktioner 
och gemensam verksamhet. Vid bestämmande av parts andel ska 
invånarantalet per den 1:a januari året innan aktuellt budgetår läggas 
till grund för beräkningen. 

 

Den föreslagna överenskommelsen avser omfatta 19 kommuner och, i 
skrivande stund, ca 475 000 invånare, från Kiruna i Norr till 
Nordmaling i söder.  

Syftet med en ny regional överenskommelse om samverkan för 
räddningstjänsten är att reglera de övergripande formerna för 
räddningstjänstsamverkan mellan parterna och att uppnå en gränslös 
räddningstjänst, samt en gemensam ledning i ett 
räddningsledningssystem. Samverkansstrukturen benämns 
Räddningssamverkan Nord 

Räddningstjänstens förslag till beslut 

 

Kommunstyrelsen i Överkalix beslutar att teckna regional 
överenskommelse om samverkan för räddningstjänsten.  

 

•I och med tecknandet av den nya överenskommelsen så upphör 
tidigare skrivelse  

 

”Överenskommelse om samverkan inom räddningstjänsten i 
Norrbotten” från 2015 att gälla. 

Beslutsunderlag 

1.Tjänsteskrivelse med tillhörande bilagor, 2022-02-28, se Dnr 2022-128 

 

 


