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Ks § 110 Dnr 2022-000056 

Information 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Godkänna informationen 

     

Bakgrund 

Bilaga 1 delgivningar delegationer 
 
----- 
BU protokoll 20220823 §§53-57 
SU protokoll 20220825 §§32-38 
--- 
 
Information från Anna-Greta Brodin kommundirektör: 
• Sommaren 2022  
• Arbetsmiljöverket har varit på besök, uppföljande besök 

kommer att genomföras 
• Personalsituation Chefstillsättningarna  
• Bilpark, beställning av elbilar lång leveranstid brist på 

tjänstebilar  
• Covidläget  
• Arbete med nära vård pågår  
• Valet 2022 
 
Information från Siv Larsson, personalchef: 
• Arbetsmiljö – sjukfrånvaro samt tillbud/olyckor jan-aug 2022 

redovisas  
• Arbetsmiljöverkets uppföljning av inspektion genom besök 

under sep-22, systematisk arbetsmiljöarbete, åtgärder, 
handlingsplan, årlig uppföljning, åtgärder i 2 verksamheter. 

• Sommarens bemanning; ansträngt läge.  

Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsen ordförande information angående:   

• Angående manifest mot sabotage av valplakat 
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Ks § 111 Dnr 2022-000559 

Missiv till medlemmar i kommunförbundet Norrbottens 
Läns Kollektivtrafikmyndighet för att kunna fatta beslut 
om ansvarsfrihet för direktionen RKM avseende 2021. 

Beslut 

 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Godkänna årsredovisning för regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) 

 

Bevilja samtliga förtroendevalda i regionala kollektivtrafikmyndigheten med 
deras tillhörande organ ansvarsfrihet.     

Bakgrund 

Regionala kollektigtrafikmyndigheten har lämnat in ett Missiv till 
medlemmar i kommunförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet 
för att kunna fatta beslut om ansvarsfrihet för direktionen RKM avseende 
2021.  

Revisionsberättelse för år 2021 : Vi tillstyrker att respektive fullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma    

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 2021 samt Årsredovisning Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten samt bilagor för hela koncernen     
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Ks § 112 Dnr 2022-000631 

Gemensamma riktlinjer för missbruks och 
beroendevården samt psykiatrin i Överkalix kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att anta de gemensamma riktlinjerna för missbruks och beroendevården 
samt psykiatrin i Överkalix kommun     

Bakgrund 

En arbetsgrupp med representanter från kommunens Socialtjänst, 
vuxenpsykiatrin och primärvården har fått uppdrag att utveckla ett förslag på 
samarbetsdokument som kan reglera övergripande samarbetsformer kring 
psykisk ohälsa och missbruks- och beroendevården i Överkalix kommun. 
Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och 
förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Överkalix kommun, 
samt psykiatrin i Östra Norrbotten, kan samarbeta och avgränsa sitt arbete 
kring målgrupperna. Riktlinjerna sammanfattas under samma rubriker som 
de nationella riktlinjerna har upprättat:  

• prevention och tidiga insatser 

• bedömning och dokumentation 

• psykosocial behandling och läkemedelsbehandling 

• särskilda individer med missbruks- och beroendeproblematik 

• samsjuklighet 

 

Sociala omsorgsutskottet föreslås besluta om att ge förslag åt 
kommunstyrelsen att anta de gemensamma riktlinjerna.  

Sociala omsorgsutskottet beslutar 

Uppdra till Britt-Marie Veräja att revidera redaktionella ändring i dokument 

Att föreslå kommunstyrelsen att anta de gemensamma riktlinjerna för 
missbruks och beroendevården samt psykiatrin i Överkalix kommun  
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Ks § 113 Dnr 2022-000615 

Ej verkställda beslut kvartal 2 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Med godkännande överlämna redovisad statistikrapport till 
kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande beslut 20220401-
20220630 

 

- Delge beslut till kommunfullmäktige     

Bakgrund 

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen, SoL och lag om stöd och service till 
funktionshindrande, LSS skyldighet att kvartalsvis till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt kommunernas revisorer 
rapportera gynnande biståndsbeslut som inte verkställs inom tre månader 
från beslutsdatum, samt gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts 
inom tre månader. 

 

Sociala omsorgsutskottets förslag 

 

Med godkännande överlämna redovisad statistikrapport till 
kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande beslut 20220401-
20220630 

 

- Delge beslut till kommunfullmäktige    

Beslutsunderlag 

Bilaga ej verkställda beslut kvartal 2 2022     
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Ks § 114 Dnr 2019-000072 

Framtidens äldreboende, Se även sn dnr Sn 186-2018 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Godkänna informationen      

Bakgrund 

En förstudie om framtagande av ett nytt SÄBO i centralorten pågår 

Påbörjat arbete med förstudier, framtagande av "ramprogram" eller 
"funktionsprogram" 

Haft en första överlämning av uppgifter till det företag som ska se över möjlig 
placering, ritning för nybyggnation under augusti 2022. 

Funderingar utifrån frågeunderlag: 

Tillagningskök?, Utförande-våningsplan? Oklart om vi får utrymme på två 
plan, kan bli fler. 

Markgeo/ tomtutredning är slutförd godkänd mark att bygga på    

 



 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

10(31) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-13 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ks § 115 Dnr 2022-000357 

Turordningslistor 

Beslut 

 kommunstyrelsen beslutar 

- Godkänna informationen  

 

-  Uppdra till Jenny Liljebäck socialchef samt Siv Larsson, personalchef att     
    fortsätta arbeta   enligt de sju punkterna i tjänsteskrivelse upprättad 2021-   
    09-09, utredningsförslag utifrån beslut i Kommunstyrelsen § 92, 2021-08-   
      23. 
 

-  Eftersom inga hinder föreligger enligt LAS §25-26, och AB §35 om att   
ha skilda turordningslistor för undersköterskor respektive     
vårdbiträden, skall vakanta rader erbjudas undersköterskor  

 

- Återrapportera ärendet till kommunstyrelsens sammanträde i februari 2023     

Bakgrund 

Återrapport turordning  

Dnr 2020-000439 samt kommunstyrelsens sammanträde 2022-08-22 § 92  

Sammanfattning av ärendet 

Utredning av turordning vid företrädesrätt har genomförts, kontakter har 
tagits med facklig organisation. Lag och avtal medger separata turordningar 
för undersköterskor respektive vårdbiträden. 

Bakgrund  

Kommunstyrelsen har beslutat att anta av socialchef framlagt förslag till 
fortsatt arbete i 7 punkter, för att öka andelen undersköterskor i vård och 
omsorgsverksamhet, specifikt äldreomsorgen. 

Ärendebeskrivning 

Enligt ovan nämnda tjänsteskrivelse ska arbetsrättsliga möjligheter 
undersökas under 2022, om tillvägagångssätt att vid erbjudande om 
företrädesrätt till återanställning i första hand ge erbjudande till personer 
med undersköterskeutbildning. Arbetsgivaren ställer upp krav för anställning 
som undersköterska vilket är att ha genomförd och godkänd 
undersköterskeutbildning. 
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Kontakter har tagits med bland annat arbetsrätts- och 
förhandlingsavdelningen vid SKR. Socialchef och personalchef har även haft 
en första kontakt i frågan med lokala företrädare för Kommunal.  

Under hösten 2022 har överläggning i ärendet genomförts med Kommunal. 
Arbetsgivaren ville stämma av tolkningen av lag och kollektivavtal. Parterna 
samtalade om LAS § 25-26 och AB (Allmänna bestämmelser) § 35 Turordning 
och företrädesrätt.  

Vid överläggningen konstaterade parterna att LAS och AB medger att 
turordna undersköterskor och vårdbiträden var för sig, varpå frågan inte 
behöver utredas ytterligare. 

Konsekvenser avseende ekonomi, jämställdhet, miljö samt 
barnperspektivet 

Inga kända konsekvenser 

Förslag till beslut 

- godkänna informationen samt 

- fortsätta att arbeta enligt de sju punkterna i tjänsteskrivelse upprättad 2021-
09-09, Utredningsförslag utifrån beslut i Kommunstyrelsen § 92, 2021-08-23.    
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Ks § 116 Dnr 2022-000652 

Sammanträdesplan för år 2023 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Anta förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen, allmänna 
utskottet, barn- och utbildningsutskottet, sociala omsorgsutskottet samt 
kommunfullmäktige för år 2023     

Bakgrund 

Kommunfullmäktige 2018-06-25 beslutade att anta ny politisk organisation, 
med inriktning att träda ikraft efter val till kommunfullmäktige 2018-09-09. 
Detta i syfte att bestå av en utskottsmodell dvs, kommunstyrelse med 
tillhörande tre utskott, allmänna utskottet, barn- och utbildningsutskottet 
samt sociala omsorgsutskottet.  

 

I föreliggande förslag finns angivet förslag till sammanträdestider för 
kommunstyrelsen, allmänna utskottet, barn- och utbildningsutskottet, 
sociala omsorgsutskottet samt kommunfullmäktige för år 2022. Det finns 
även förslag  till sammanträdes tider för KTPR kommunala tillgänglighets- 
samt pensionärsrådet (Detta sammanträdesförslag beslutas av KTPR själva). 

  

Anta förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen, allmänna 
utskottet, barn- och utbildningsutskottet, sociala omsorgsutskottet samt 
kommunfullmäktige för år 2023"[Skriv text här]"     

Beslutsunderlag 

Sammanträdesplan för år 2023     
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Ks § 117 Dnr 2022-000659 

Inlösen pensioner  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Föreslå kommunfullmäktige besluta att lösa in intjänad pensionsrätt 
motsvarande 15 mkr. På beloppet tillkommer löneskatt. Finansiering av 
beslutet sker via den överskottsfond kommunen har hos Skandia, en 
minskning av det överskott som kommunen har 2022 samt genom att 
använda medel från resultatutjämningsreserven. 
     

Bakgrund 

På grund av inflationen kommer basbeloppet öka och med den även 
utbetalningar av pensioner. För att minska belastningen för de närmaste åren 
har Skandia på kommunens uppdrag räknat fram vilka pensioner som kan 
lösas in för att få effekt på kostnaderna 2023 och framåt. Skandia har två 
förslag, ett där vi försäkrar 56 personers pensionsrätt. Kostnaden 2022 blir 
15 014 005 kronor plus löneskatt. I detta förslag minskar den årliga 
pensionsutbetalningen med 1 124 112 kronor plus löneskatt. Det andra 
förslaget omfattar 41 individers pensionsrätt, kostnaden för 2022 blir 
10 136 637 kr plus löneskatt. Den årliga kostnadsminskningen blir 848 436 
kronor. 

Finansiering för 2022 skulle vara dels det prognostiserade överskottet på 6 
mkr, en överskottsfond som kommunen har hos Skandia som kan användas 
till pensionsutbetalningar på 3,6 mkr. Överskjutande del blir ett underskott 
men kan täckas av RUR:en om kommunfullmäktige beslutar detta.     

Beslutsunderlag 

Underlag Skandia 10 respektive 15 mkr 

Listor individer 10 respektive 15 mkr   

Konsekvenser avseende ekonomi, jämställdhet, miljö samt 
barnperspektivet 

Ekonomiskt kommer det detta år, 2022, innebära ett sämre resultat men för 
de närmaste åren minskar kostnaderna.  

Beslutet delges 

Ekonomiavdelning 

Personalavdelning 
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Ks § 118 Dnr 2022-000660 

Ny rutin för uppföljning  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiga besluta 

 

Anta ny rutin för uppföljning och revideringar i Styrmodell för Överkalix 
kommun. 

 

Uppdra till Erik Nilsson, handläggare att revidera styrmodell samt redovisa 
förändringen till nästkommande kommunstyrelse sammanträde     

Bakgrund 

På grund av att halvårsuppföljningen kommer mitt i sommaren och att 
reglerna blivit mycket tydligare om att en uppföljning ska vara styrelsen till 
handa inom två månader behöver en översyn av Styrmodell för Överkalix 
kommun göras. De flesta kommuner har idag gått över till tertial-uppföljning 
med en uppföljning per sista april samt sista augusti. Det blir då 
augustiuppföljningen som med dagens regler är den med revision.  

Fördelar med förändringen är framför allt att det underlättar att få fram 
dokumentet inom tidsram till kommunfullmäktige. En annan stor fördel är i 
samband med augustiprognosen kommer stora delar av sommarens 
kostnader med vilket gör prognosen säkrare. 

De nackdelar som finns med en nyordning är en mindre samordnad 
uppföljning per år och den uppföljning med revision, augusti-uppföljningen 
kommer inte komma till kommunfullmäktige förrän i oktober vilket gör det 
svårt att vidta åtgärder så sent på året om detta behövs. 

Konsekvenser avseende ekonomi, jämställdhet, miljö samt barnperspektivet 

Ekonomi: säkrare uppföljningar som kommer senare på året och gör det 
svårare att åtgärda eventuella fel. 

Förslag till beslut 

Anta ny rutin för uppföljning och revideringar i Styrmodell för Överkalix 
kommun. 

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag 

Styrmodell för Överkalix kommun     
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Ks § 119 Dnr 2022-000661 

Utredning socialtjänsten 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Att verksamheterna fortsätter arbetet med effektivisering /digitalisering och 
att ta fram en plan för långsiktig personalförsörjning     

Bakgrund 

Verksamheten fick i uppdrag att undersöka orsaken till socialtjänstens 
kostnadsutveckling. En utredning har genomförts och den visar att de största 
orsakerna till kostnadsutvecklingen sedan 2017 är verksamhetsutökning. 
Under 2022 är det främst inom hemtjänst samt personlig assistans. Tidigare 
2018-2020 har IFO hart en stor ökning av kostnaderna för ekonomiskt bistånd 
samt placeringar. 

 

De senaste åren har även personalförsörjningen blivit ett stort problem och 
kostnader för övertid samt inhyrd personal är betydande för flera 
verksamheter.    

Beslutsunderlag 

Utredning socialtjänstens kostnader     
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Ks § 120 Dnr 2022-000641 

Gemensam gymnasieantagning BU 2022-08-23 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att ställa sig bakom beslutet att Luleå kommun blir huvudman för gemensam 
antagningsorganisation där Västerbotten kan ansluta     

 

Bakgrund 

Gemensam gymnasieantagning  

 

Genomgång av förslaget till gemensam antagning till gymnasiet.  

Norrbottens Kommuner har beslut att rekommendera medlemskommunerna 
att ställa sig bakom beslutet att Luleå Kommun blir huvudman för gemensam 
antagningsorganisation där Västerbotten kan ansluta. 

  

Överkalix avser att följa Kalix tidsplan och ansluta 2024. "[Skriv text här]"     

Beslutsunderlag 

"[Skriv text här]"      
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Ks § 121 Dnr 2022-000289 

Medborgarinitiativ Buss-transport från Svartbyn 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Avslå medborgarinitiativet  

 

Uppdra till Niclas Hökfors (s) kommunstyrelsens vice ordförande att arbeta 
vidare med frågan om samåkningsapp     

 

Bakgrund 

Förslagsställaren föreslår att kommunen skall införa extra bussar efter skolan. 
Vill kunna åka in till Bränna på kvällar och helger mellan 16.00 – 23.00 och 
efter UG.  

Undertecknad föreslår att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens 
sammanträde 22 augusti 2022. 

Arbete med framtagande av "samåknings app" pågår. 

    

Beslutsunderlag 

Utredning avseende kostnad för extra bussar pågår samtidigt som 
möjligheten till att understödja tillskapandet av en skjutsgrupp/samåknings 
APP undersöks.     
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Ks § 122 Dnr 2019-000678 

Medborgarinitiativ - Sänkt hastighet vid skolområdet 
Bulandsgatan 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Översända ärendet att ärendet tas upp i Bygg- och miljönämnden för beslut 
om ändring av hastigheten i kommunens lokala trafikföreskrift  

 

Anse medborgarinitiativet besvarat     

Bakgrund 

Det har inkommit ett medborgarförslag om sänkt hastighet till 30 km/h, 
alternativt farthinder på Bulandsgatan, skolområdet. 

Motiveringen är att vissa fordon håller hög hastighet trots att många barn 
vistas i området. 

Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen fatta beslut om att ärendet 
tas upp i Bygg- och miljönämnden för beslut om ändring av hastigheten i 
kommunens lokala trafikföreskrift."[Skriv text här]"     

Beslutsunderlag 

Bulandsgatan är trafikerad dagtid till hotellet, campingen och till 
skolområdet med bland annat hämtning/avlämning av skolbarn samt 
varuleveranser till skolköket. I förslaget omnämns farthinder som en 
alternativ lösning, vilket inte är att rekommendera på grund av den tyngre 
trafiken som finns där med varuleveranser, renhållningsfordon, snöröjning 
mm. Sådana hinder kan försvåra framkomligheten för dessa fordon. 

Vad gäller hastighetssänkning så kan detta genomföras efter hela gatan, 
alternativt från gräns där skolområdet börjar och till vändplanen där 
hämtning/lämning samt leveranser sker.  

För att kunna sänka farten till 30 km/ h krävs beslut av Bygg- och 
miljönämnden gällande ändring av hastigheten i kommunens lokala 
trafikföreskrift. Bulandsgatan är för övrigt reglerad med förbud mot 
fordonstrafik under vissa delar av dygnet, detta för att campingen med dess 
gäster har sett det som störande med fordonstrafik under kvällstid. 

Denna ändring genererar inte i några större investeringar då det enbart 
handlar om att skylta om vägen med eventuell ny hastighetsbegränsning.     
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Ks § 123 Dnr 2022-000488 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde i november 2022 

 

Uppdra till Rune Ekholm att inkomma till nästa kommunstyrelse 
sammanträde med förslag till beslut     

Bakgrund 

Föreligger Medborgarinitiativ Att man gör Blåskoleparken mysigare med 
planteringar bänkar m.m    
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Ks § 124 Dnr 2022-000460 

Medborgarinitiativ Hastighetssänkande åtgärder på 
Bagarvägen. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde i november 2022 

 

Uppdra till Anton Hansson bygg- och miljönämnden att inkomma till nästa 
kommunstyrelse sammanträde  i november med förslag till beslut 

Bakgrund 

Medborgarinitiativ Hastighetssänkande åtgärder på Bagarvägen.    
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Ks § 125 Dnr 2022-000009 

Medborgarinitiativ, Ett inhägnat område för hundar. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Uppdra till Rune Ekholm teknisk chef att inkomma med kostnader för att 
skapa en hundrasthage vid ICA supermarket för allmänheten till allmänna 
utskottets sammanträde 10 oktober 2022 

 

Delegera till Allmänna utskottet 10 oktober att fatta beslut i ärendet.  

Anse medborgarinitiativet besvarat.     

Bakgrund 

Föreligger Medborgarinitiativ, Ett inhägnat område för hundar. 

 

Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen ta beslut om att fortsätta 
utreda alternativt avsluta ärendet.    
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Ks § 126 Dnr 2021-000416 

Medborgarinitiativ Hundrasthage tillgänglig för 
allmänheten. Ärendenummer 379245 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Uppdra till Rune Ekholm teknisk chef att inkomma med kostnader för att 
skapa en hundrasthage vid ICA supermarket för allmänheten till allmänna 
utskottets sammanträde 10 oktober 2022 

 

Delegera till Allmänna utskottet 10 oktober att fatta beslut i ärendet.  

Anse medborgarinitiativet besvarat.         

Bakgrund 

Medborgarförslag har inkommit med önskemål om hundrastgård. 
Utformning föreslås med ett ca 2 m högt stängsel och storlek ca 30 x 40 m. 

Förslag på placering, Grelsbyn vid hundklubben, strandängarna eller vid ICA. 

 

Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen ta beslut om att fortsätta 
utreda alternativt avsluta ärendet.    

Beslutsunderlag 

Delar att ta hänsyn till vid anläggande av hundrastgård är placering, 
parkeringsmöjligheter och tillgänglighet. Innebär att kostnad för anläggande 
är beroende av dessa faktorer. Utöver investeringskostnad tillkommer 
kostnad för drift/skötsel, ex. i det fall snöröjning skall utföras. I det fall 
hundrastgård upprättas behöver Tekniska avdelningen ekonomiska medel för 
anläggande samt utökade medel i driftbudget för skötsel.     
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Ks § 127 Dnr 2020-000543 

Medborgarinitiativ - Röjning Tallvik-Kalix älv 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar 

 

Uppdra till Rune Ekholm tekniska kontoret att utreda ärendet samt utreda 
möjlighet av extern finansiering 

 

Återkomma med svar till kommunstyrelsens sammanträde i november 2022     

Bakgrund 

Föreligger Medborgarinitiativ - Röjning Tallvik-Kalix älv    
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Ks § 128 Dnr 2022-000292 

Medborgarinitiativ Bar/Cafè 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Uppdra till Sara Söderberg kultursamordnare att fortsätta utreda ärende samt 
återkomma med skriftligt förslag till kommunstyrelsens sammanträde     

Bakgrund 

Föreligger medborgarinitiativ bar och cafe 

Kultur- och fritidskontoret har påbörjat ett arbete med att försöka hitta en 
lösning för en sådan mötesplats som efterfrågas i medborgarinitiativet. En 
plats där ungdomar och alla andra medborgare kan ses även på kvällar. Där 
man kan fika, hänga, umgås och med möjligheten till olika aktiviteter.  Det är 
ett planeringsarbete som redan pågår. Förslaget är att kommunen använder 
sig av de tomma lokalerna i företagsbyn och att vi där etablerar olika 
aktiviteter som E-sport, Makers Place, någon fysisk aktivitet, en 
konstutställningslokal med mera. Detta kommer att ta tid varför ber jag få 
uppdraget att fortsätta med detta arbete för att sedan kunna presentera ett 
förslag för politiken.  

Förslag till beslut: att Sara Söderberg får i uppdrag att fortsätta utredningen 
av möjligheten att använda företagsbyn som en mötesplats för unga och 
gamla fortsätter.    
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Ks § 129 Dnr 2021-000395 

Medborgarinitiativ, promenadstigen, Bulandet, 
Lillberget  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att riva och deponera spången samt tillskjuta ekonomiska medel för 
ändamålet. 

Anse medborgarinitiativet besvarat     

Bakgrund 

Ett medborgarinitiativ har inkommit med önskemål att spången som går över 
våtmarken mellan fotbollsplanen och den nu avvecklade stenåldersbyn ska 
renoveras och återställas. 

Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen fatta beslut om att riva och 
deponera spången samt tillskjuta ekonomiska medel för ändamålet.    

Beslutsunderlag 

Spången är i dåligt skick, den är byggd av oimpregnerat virke som till stora 
delar har ruttnat. Spången är heller inte förankrad, vilket innebär att den 
flyttas vid högt vatten. En återställning innebär i princip nybyggnation vilket 
medför en hög kostnad, utöver detta tillkommer årlig kostnad för skötsel.  

 

Spången har i dagsläget ingen större tjänlighet i och med att stenåldersbyn är 
avvecklad. 

Tekniska avdelningen anser att spången bör rivas och deponeras, detta 
innebär dock en kostnad på ca 30 – 50 tkr."[Skriv text här]"      
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Ks § 130 Dnr 2022-000287 

Medborgarinitiativ, Nya fotbollsmål, nya skolbänkar, 
körkortslektioner 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Anse medborgarinitiativet besvarat     

 

Bakgrund 

Ett medborgarinitiativ har inkommit med tre förslag. 
 
- Att köpa in nya fotbollsmål 
 
Verksamheten har sett över målen på Strandskolan och de bedöms vara i bra 
skick förutom näten. Verksamheten kommer att köpa in nya nät till ht22. 
 
- Att köpa in nya skolbänkar 
 
Verksamheten har i investeringsplanen för BU en plan för att klassrummen 
på Strandskolan får nya bänkar. Inköp planeras under ht22. 
 
-  Körkortslektioner 
 
Verksamhetens lektioner och ämnen styrs av nationella styrdokument där 
körkortslektioner inte ingår så det är inte aktuellt. 
 
Att verksamheten har besvarat medborgarinitiativets tre förslag. 
    

Beslutsunderlag 

Besluten är hanterade i verksamheten. 

Frågan om körkortslektioner styrs av nationella styrdokument för skolan     
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Ks § 131 Dnr 2022-000286 

Medborgarinitiativ motorgård 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Uppdra till Sara Söderberg kultursamordnare att fortsätta att utreda 
medborgarinitiativet samt återkomma till kommunstyrelsens sammanträde 7 
november 2022 med ett skriftligt svar     

Bakgrund 

Föreligger medborgarinitiativ 

3 ungdomar har kommit in med medborgarinitiativ om en motorgård. 

Jag har fått ett tips om en verkstad i Gyljen där jag tänker ta kontakt med 
ägaren. 

Jag har även bett ungdomarna komma in med förslag på hur den här 
motorgården skulle skötas, vem som ska vara ansvarig och hur man ska 
förebygga stölder och vandalisering. 

 

Förslag till beslut: Sara Söderberg får uppdraget att fortsätta utredningen. 
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Ks § 132 Dnr 2021-000805 

Medborgarinitiativ Isbana på Tallviksavan och garage 
till ungdomarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Uppdra till Sara Söderberg kultursamordnare att fortsätta att utreda 
medborgarinitiativet samt återkomma till kommunstyrelsens sammanträde 7 
november 2022 med ett skriftligt svar.     

Bakgrund 

Föreligger medborgarinitiativ 

 

Isbanan är redan genomförd o kommer att fortsätta iordningställas    
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Ks § 133 Dnr 2021-000807 

Medborgarinitiativ vill ha en isbana och ett garage att 
skruva i. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Uppdra till Sara Söderberg kultursamordnare att fortsätta att utreda 
medborgarinitiativet samt återkomma till kommunstyrelsens sammanträde 7 
november 2022 med ett skriftligt svar.     

Bakgrund 

Föreligger medborgarinitiativ 

Isbanan är redan genomförd under föregående år  och kommer att fortsättas 
iordningställas 

Beslutsunderlag 

"[Skriv text här]"      
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Ks§ 134 Dnr 2019-000626 

Medborgarinitiativ, Angående Motorcrossbana 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Anse medborgarinitiativet besvarat     

Bakgrund 

Föreligger medborgarinitiativ 

Jag har pratat med ungdomarna på ungdomsgården Ulven och det fanns 
inget intresse för en motorkrossbana från deras sida. 

 

Dessutom finns det i dagsläget inga finansiella resurser på Kultur & Fritid till 
att bygga en motorkrossbana. 

 

Förslag till beslut: Ingen fortsatt utredning och ärendet anses besvarat. 
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Ks § 135 Dnr 2020-000460 

Medborgarinitiativ - Konstnärlig utsmyckning 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Anse medborgarinitiativet besvarat     

Bakgrund 

Föreligger medborgarinitiativ 

Kommunen inte möjlighet att anordna någon landscapegarden inne i Bränna. 

 

Förslag till beslut: Ärendet anses besvarat.    

 

 


