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Au § 28 Dnr 2022-000056 

Information 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

 

Godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Anna-Greta Brodin kommundirektör informerar om:  

-Ukrainakriget, kvot för mottagande av  

flyktingar från Ukraina. 

-Kvartalsrapport kvartal 1 2022 

-Vårproposition 2022  

-Budget 2023 

-Val 2022 

-Visselblåsarfunktion ska igång 

-Återgått till en annan organisation inom bygg- och miljönämnden 

-Folkhälsoarbete pågår 

- Remiss angående bosättningslagen 

 

Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens ordförande informerar om  
Trafikverkets beslut om ombyggnation Morjärv Svartbyn E1O 
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Au § 29 Dnr 2022-0002601.1.1 

E-signering av kommunala protokoll  

Beslut 

Allmänna utskottets förslag 

 

Att signera de kommunala protokollen via e-signering fr.o.m. 1 januari 2023 

 

Bevara 1 utskriftsformat i arkivbeständigt papper tillsammans med 
signeringsbeviset 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av digitaliseringens framväxt samt uppgradering av 
ärendehanteringssystemet Ciceron är det möjligt att idag signera de 
kommunala protokollen via BankID. 

 

Förslag till beslut 

 

- Att signera de kommunala protokollen via e-signering fr.o.m. 1 september 
2023 

- Bevara 1 utskriftsformat i arkivbeständigt papper tillsammans med 
signeringsbeviset 

Beslutsunderlag 

Tjänsteksrivelse ”E-signering av kommunala protokoll” 
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Au § 30 Dnr 2022-000262 

Ansökan lotteritillstånd Överkalix Jaktvårdskrets 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

 

Bevilja Överkalix jaktvårdskrets ansökan om registreringlotteri enligt spellag 
2018:1138 6 kap 9 § för perioden 20220502-20270501 i enlighet med bifogade 
villkor som gäller för registreringslotterier 

Sammanfattning av ärendet 

Överkalix jaktvårdskrets har lämnat in ansökan om registreringlotteri enligt 
spellag 2018:1138 6 kap 9§ för perioden 20220502-20270501:  

Villkor för registreringslotteri enligt spellag 6 kap 9§: 

* Den totala omsättningen får under en 5 års period får max uppstiga till 33 
1/3 basbelopp, ca 1,5 mkr-Basbeloppet/prisbasbeloppför år 2022 är 49 300 
kronor samt att värdet av en kontantvinst i ett registreringslotteri enligt 6 
kap. 9 § spellagen (2018:1138) får uppgå till högst ett prisbasbelopp 

*Värdet av vinsterna i lotteriet ska motsvara minst 35 procent och högst 50 
procent av insatsernas värde i lotteriet.                                                                                                                  

* Ansökan om lotteritillstånd skall inlämnas av huvudstyrelsen oavsett 
sektion som tillhandahåller lotteriet 

* Med ansökan skall beslut från huvudstyrelsen att anordna lotteriet biläggas 

* Lotteriföreståndare för varje lotteri ska vara ledamot i huvudstyrelsen 

* Försäljningstiden för varje lotteri uppgår till 3 månader (i undantagsfall 
kommer en försäljningstid på 4 månader att godkännas) 

* Senast 14 dagar efter avslutat lotteri skall lotteriets avkastning redovisas i 
bokföringen och kontrolleras av utsedd kontrollant 

* Överkalix kommun kommer att debitera föreningen en av avgift på 3 
procent av insatsbeloppet efter redovisat lotteri för att ersätta kontrollanten 

* Varje lotteri som startas skall vara fört direkt på ett konto så att Överkalix 
kommun lätt kan kontrollera och följa upp eran lotteriförsäljning 

* Överkalix kommuns lotterikontrollant sak var informerad innan varje 
enskilt lotteri startas 

för att kunna ta del av det och sedermera godkänna det. 
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* Inom 2 månader efter avslutat lotteri skall lotteriet redovisas till Överkalix 
kommuns lotterikontrollant 

* Tillstånd för försäljning av lotter får ej ske i andra kommuner än Överkalix 
kommun 

För övrigt hänvisar Överkalix kommun spellagen 2018:1138 samt 

spelförordning 2018:1475. 

*Anvisad lotterikontrollant är Roger Nilsson, Svartbyvägen 145, 956 93 
Överkalix 

Beslutsunderlag 

Ansökan av registreringslotteri enligt spellagen 2018:1138 6 kap 9 § 

Överkalix Jaktvårdskrets 
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Au § 31 Dnr 2022-0001971.1.2 

Angående tillfälligt öppnande av skalskydd 
förvaltningsbyggnaden 

Beslut 

Allmänna utskottets förslag 

 

Att skalskyddet tillfälligt skall vara öppet under förtidsröstningsperioden 24 
augusti t.o.m 11 september 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund  

  

Kommunfullmäktige 2018-11-26 § beslutade att:  

- Att förvaltningsbyggnaden ska låsas permanent 1 december 2018 och framåt  

Se Dnr 100-2018,689-207 

Valnämnden diskuterar frågan och finner att mot bakgrund av det enorma 
flöde av förtidsröstande samt om röstmottagningens utformning möter stora 
hinder att ha skalskyddet aktiverat under förtidsröstningsperioden.  

Det beräknas komma cirka 1200-1500 förtidsröstande till kommunens 
förvaltningsbyggnad för att rösta. 

Valnämndens förslag till kommunstyrelsen   

- Att skalskyddet tillfälligt skall vara öppet under förtidsröstningsperioden 24 
augusti t.o.m 11 september 2022 

Beslutsunderlag 

Valnämndens protokoll 20220316 § 12 
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Au § 32 Dnr 2022-000310 

Inlämnade Medborgarinitiativ  

Beslut 

Alllmänna utskottet beslutar 

Översända medborgarinitiativ Dnr 2022-304 Kulturhus/äldreboende till Rune 
Ekholm för utredning samt skriftligt förslag till beslut till kommunstyrelsens 
sammanträde 22 augusti 2022 

 

Översända medborgarinitiativ Dnr 2022-292 Bar/Cafe till Sara Söderberg för 
utredning samt skriftligt förslag till beslut till kommunstyrelsens 
sammanträde 22 augusti 2022 

 

Översända medborgarinitiativ Dnr 2022-292 Bättre Badhus för utredning 
samt skriftligt förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde 22 
augusti 2022 

 

Översända medborgarinitiativ Dnr 2022-290 Nånstans att vara på när 
ungdomsgården ej är öppen till Sara Söderberg för utredning samt skriftligt 
förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde 22 augusti 2022 

 

Översända medborgarinitiativ Dnr 2022-289 Busstransport från Svartbyn till 
Niclas Hökfors för utredning samt skriftligt förslag till beslut till 
kommunstyrelsens sammanträde 16 maj 2022 

 

Översända medborgarinitiativ Dnr 2022-288  Körskola/elektriker/högskolatill 
Niclas Hökfors för utredning samt skriftligt förslag till beslut till 
kommunstyrelsens sammanträde 16  maj 2022 

 

Översända medborgarinitiativ Dnr 2022-287 Nya fotbollsmål/nya skolbänkar 
samt körkortslektioner till Maria Hjelm Skolchef  för utredning samt skriftligt 
förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde 22 augusti 2022 

Översända medborgarinitiativ Dnr 2022-286,805, 807, 784 motorgård, garage 
att skruva i till Sara Söderberg för utredning samt skriftligt förslag till beslut 
till kommunstyrelsens sammanträde 22 augusti 2022 
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Medborgarinitiativen 2021-822,821,820,807,805,786,785, som berör isbana 
anses färdigbehandlade 

 

Medborgarinitiativen 2021-778, 147 gratis mensskydd anses färdigbehandlad 

 

Översända medborgarinitiativ Dnr 626-2019 som berör motocrossbana till 
Sara Söderberg för utredning samt skriftligt förslag till beslut till 
kommunstyrelsens sammanträde 22 augusti 2022 

 

Översända medborgarinitiativ Dnr 2022-135 angående sandning och grusning 
till Rune Ekholm  för utredning samt skriftligt förslag till beslut till 
kommunstyrelsens sammanträde 22 augusti 2022 

 

Översända medborgarinitiativ Dnr 2022-135 Enkla trappsteg med räcke vid 
älven till Rune Ekholm för utredning samt skriftligt förslag till beslut till 
kommunstyrelsens sammanträde 22 augusti 2022 

 

Översända medborgarinitiativ Dnr 2022-192 Upplyst tall strandpromenaden 
till Rune Ekholm för utredning samt skriftligt förslag till beslut till 
kommunstyrelsens sammanträde 22 augusti 2022 

 

Översända medborgarinitiativ Dnr 2022-416  Hundrastgård till Rune Ekholm 
för utredning samt skriftligt förslag till beslut till kommunstyrelsens 
sammanträde 22 augusti 2022 

 

Översända medborgarinitiativ Dnr 2022-396,395, 543, angående slyröjning 
promenadväg till Rune Ekholm för utredning samt skriftligt förslag till beslut 
till kommunstyrelsens sammanträde 22 augusti 2022 

 

Översända medborgarinitiativ Dnr 2022-460, 459 2021-339 konstnärlig 
utsmyckning, blåskoleparken till Sara Söderberg kulturansvarig för utredning 
samt skriftligt förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde 22 
augusti 2022 

 

Översända medborgarinitiativ Dnr 2019-678 sänkt hastighet vid skolområdet 
Bulandsgatan till Harri Kylmänen för utredning samt skriftligt förslag till 
beslut till kommunstyrelsens sammanträde 22 augusti 2022 
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Sammanfattning av ärendet 

Föreligger en hel det medborgarinitiativ sammanfattade i en lista 

Beslutsunderlag 

Samtliga inlämnade medborgarinitiativ 
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Au § 33 Dnr 2022-0003152.4 

Konsekvensanalyser inför budget 2023-2027 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

 

-Godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Anna-Greta Brodin, kommundirektör föredrar konsekvensanalys inför budget 
2023 
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Au § 34 Dnr 2022-0002642.8 

Rapport projekt Grelsbyberget och Strandpromenaden 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Godkänna rapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

Projekten Grelsbyberget och Strandpromenaden har föregåtts av projekt 
Besökslandet, som bl.a. utvecklade idén om att bygga en strandpromenad 
längs med Kalixälv, som även skulle sträcka sig runt Bränna centrum. År 2019 
tillkom idén att även rusta upp lederna på Grelsbyberget. Arbetet med att 
bygga och rusta lederna (Strandpromenaden, Grelsbyberget) startade 2019 
och färdigställdes i december 2021. 

I bifogade rapport, Redovisning leder, beskrivs ärendet och dess 
genomförande. 

Beslutsunderlag 

På Grelsbyberget har det byggts gångväg ca 800 m, från viadukt (Bränna-
bergsvägen) fram till gångbar stig som börjar vid/mittemot Överkalix Fri-
skola. Stigen har i vissa avsnitt förbättrats, t.ex. med kortare spång, sly- och 
trädröjning, städning etc. Lederna kan användas höst och sommartid. På 
försök har gula och röda lederna varit gångbara under vintertid, 2020–2021 
och 2021–2022, något som har varit väldigt uppskattat. Ca 1 km av 
Strandpromenaden, från Hansavan till Värmeverket, har byggts om och 
rustats upp. Det har även byggts två nya rastplatser och 4 st pausplatser, samt 
satts upp sopkorgar längs med leden. Under 2020 har det slyröjts längs med 
Kalixälv mellan Gamla Färjeläget – Värmeverket och mellan Älvens förskola – 
Poxkroken. 

Total kostnad för projektet: 1 087 979 sek. Kommunens kostnad: 0 kr. 
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Au § 35 Dnr 2022-000141 

Begäran om yttrande Överkalix kommun, Ansökan 
avser en luftledning från Messaure till Svenska 
landsgränsen i Torne älv höjd Risudden.  

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

 

Inge yttrande angående "Ansökan luftledning från Messaure till Svenska 
landsgränsen i Torne älv höjd Risudden" till energimarknadsinspektionen 

Sammanfattning av ärendet 

Yttrande över ansökan om nätkoncession ärende nr.  2021-102856 

 

Överkalix kommun lämnar följande yttrande avseende rubricerat ärende: 

 

•Ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och 
områdesbestämmelser 

•Ledningen passerar ej nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet 

•Vi anser även att de skyddsåtgärder sökande avser att vidta är tillräckliga. 

 

Generellt innebär byggnationen av en kraftledning av aktuell storlek ett 
relativt stort ingrepp i vår kommun dels i form av att den mark som tas i 
anspråk inte går att använda för andra ändamål, dels att den skog som 
avverkas skulle i annat fall bidra till kolsänka genom sin förmåga att binda 
koldioxid. En kraftledning är också negativt för turism- och besöksnäring 
vilket är en kraftigt växande näring i vår kommun.  

Det mest negativa med byggnationen av kraftledningen är dock att alla vi 
medborgare i Överkalix ser ytterligare en kraftledning som skickar elström 
genom vår kommun samtidigt som överföringskapacitet av elektricitet till vår 
kommun är så låg att vi tvingas tacka nej även till mindre etableringar. Denna 
brist i överföringskapacitet innebär att vi inte kommer att klara av att 
uppfylla de miljömål som Sveriges riksdag fattat beslut om. I dagsläget är det 
tveksamt om vi ens kommer att kunna erbjuda tillräcklig kapacitet för att 
elektrificera lätta fordon. I Överkalix har vi en stor transport- och 
entreprenadnäring i förhållande till vår storlek. Dessutom går väg E10 genom 
vår kommun vilket medför att en stor mängd transporter till exempel gruvan 
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i Pajala samt de enorma satsningarna i Malmfälten passerar vår kommun. Vi 
kommer inte att kunna erbjuda elektrifiering till dessa grupper med 
nuvarande situation av överföringskapacitet. Vi tycker därför att det är ett 
ytterst rimligt krav att en ny transformatorstation etableras för att möjliggöra 
en ökad kapacitet för kommunens effektuttag. Svenska Kraftnät åläggs att 
öka överföringskapaciteten till vår kommun som en kompensation för den 
stora inverkan som byggnation av en kraftledning innebär. Ett sådant 
förfarande, med en kompensa-tion vid byggnation av kraftledningar till 
kommunerna som idag har brister i överföringskapaciteten, torde väsentligt 
underlätta framtida nödvändiga utbyggnad av elnätet samt starkt bidra till att 
alla kommuner ges möjlighet att klara den miljöomställning som Sveriges 
riksdag fattat beslut om. 
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Au § 36 Dnr 2022-0003422.1 

Dialogmöte med Överkalix kommuns bolag samt 
Stiftelsen Överkalixbostäder 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar  

 

Godkänna informationen från Överkalix kommuns bolag samt Stiftelsen 
Överkalixbostäder 

Sammanfattning av ärendet 

Överkalix Värmeverk AB Jonas Pahikka Aho ordf, Bengt-Erik Rolfs Peter 
Andersson VD deltar  

Peter Andersson VD  Överkalix Värmeverk AB Genomgång av Årsredovisning 
2021 med en budget i balans,  investeringar, samt framtida förväntningar för 
bolaget.  

Diskussion angående taxesättningen för bolaget diskuteras. Att det endast 
ska tillämpas 1 gång per år. Ordförande i Överkalix Värmeverk AB motsätter 
sig det som idag tillämpas. 

Stiftelsen Överkalixbostäder Per-Erik Olofsson VD informerar om Stiftelsen 
Överkalixbostäder budget samt verksamhet, lägenhetsbestånd, vakansgrad, 
bilplatser, underhåll som går mot en ökad standard i lägenheterna, 
Årsredovisning 2021 med en budget i balans, samt investeringar samt 
förväntningar av bolagen.  

Överkalix Fastighets AB Per-Erik Olofsson VD medverkar och informerar om 
deras budget samt verksamhet, Årsredovisning 2021 med en budget i balans, 
samt investeringar samt förväntningar av bolagen 

Anna- Greta Brodin kommundirektör informerar  att Bolagen framgent måste 
tidigarelägga sina årsstämmor för att de ska ha paritet med när 
kommunkoncernens årsredovisning beslutas i kommunfullmäktige 
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Au § 37 Dnr 2022-000329 

Motion, Gör vårdyrken mer attraktiva och förbättra 
därmed chansen till en tryggad kompetensförsörjning. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

 

Uppdra till Siv Larsson personalchef att utreda motionen 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger motion "Gör vårdyrken mer attraktiva och förbättra därmed 
chansen till en tryggad kompetensförsörjning" 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Au § 38 Dnr 2022-000110 

Motion, Öppettiden Ungdomsgården. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

 

Uppdra till Sara Söderberg kultur och fritidsansvariga att lämna förtydligande 
svar i motionen till kommunstyrelsen sammanträde 7 juni 2022 

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.  

 

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen att lämna svar till kommunfullmäktiges nästkommande 
sammanträde 

Motionen återremitteras i syfte att lämna motionären svar avseende 
verksamhet ungdomsgården sommaren 2022 

Beslutsunderlag 

Motion Öppen tiden ungdomsgården 

 



 

Allmänna utskottet 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

19(19) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-02 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Au § 39 Dnr 2019-000072 

Framtidens äldreboende 

Beslut 

Allmänna utskottets förslag 

 

Att socialchefen får i uppdrag att ta fram ramprogrammet enligt fattat beslut 
i kommunfullmäktige 20220425 § 26. Arbetet skall löpande redovisas på varje 
möte till kommunstyrelsen 

Arbetet med detta startar 1 augusti 2022 

 

Sarah Karlsson (C) samt Kristina Olofsson (V) reserverar sig mot beslutet 

Sammanfattning av ärendet 

På kommunfullmäktige 20220425 § 26 fattades beslut att ett ramprogram 
skall tas fram tillsammans med personal, omvårdspersonal, skyddsombud 
samt olika intresseorganisationer. Ramprogrammet syftar till att förkorta 
projektet planeringstid och säkerställas 

att alla funktioner kommer att finnas med för verksamheten för de boende. 
Att arbetet med ramprogrammets framtagna fortlöpande redovisas. 

 Att en studieresa arrangeras till Kronans vård och omsorgsboende och 
Björknäsgårdens äldreboende för beslutet i kommunfullmäktige 20220525 § 
26 uppräknade grupper samt politiker i kommunstyrelsen 

 

Yrkanden 

Sarah Karlsson (c) och Kristina Olofsson (v) yrkar avslag till beslut med 
hänsyn till reservation i kommunfullmäktige 2022-04-25 § 26 

 

 


