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Ks § 136 Dnr 2022-000056 

 
Information 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Godkänna informationen 
     

Bakgrund 
Bilaga 1 delgivningar delegationer 
 
----- 
AU protokoll 20221010 §§48-60 
BU protokoll 20221011 §§ 53-57 
SU protokoll 20221013 §§ 32-38 
--- 
 
Information från Anna-Greta Brodin kommundirektör: 
• Planeringsdagar inför 2023-2024 mycket redan gjort  
• Digitalisering arbete med ny webbsida samt med intranätet för 

Överkalix kommun pågår 
• Migrationsverket, fördelning av flyktingar till kommunerna  
• Kommunerna ska ansvara för förpackningsinsamling dvs 

ansvara för återvinningsstationerna  
• 2023-2024 sämre ekonomiska förutsättningar för kommunerna, 

arbete med detta pågår 
 
Information från Siv Larsson, personalchef: 
• Arbetsmiljö – sjukfrånvaro samt tillbud/olyckor jan-okt 2022 

redovisas  
• SAM arbete med chefer riskfaktorer samt ledarskap 
 
------ 
Revisorernas samt representant från PWC deltar och ställer frågor inför den 
årliga ansvarsprövningen av kommunstyrelsens verksamhet.  se DNR 2022-
829 
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Ks § 137 Dnr 2022-000797 

Komplettering kommunstyrelsens delegationsordning 
GDPR 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Uppdatera kommunstyrelsens delegationsordning med tillägg i kapitel Övrigt  
1.1.62  Undertecknande av Person Uppgifts Biträdesavtal (PUB) till delegat 
"kontaktperson Övergripande GDPR frågor" 

     

Bakgrund 

Beskrivning av ärende 

Den praktiska kontakten mellan kommunens nämnder gällande GDPR frågor 
hanteras av utsedd kontaktperson för övergripande GDPR frågor. För att 
minska belastning på Personuppgiftsansvariga (Nämnd) bör delegation ges 
till utsedd kontaktperson övergripande GDPR frågor gällande 
undertecknande av Person Uppgifts Biträdesavtal (PUB Avtal). 

Förslag till Beslut 

IT kontoret föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att uppdatera kommunens 
delegationsordning kapitel Övrigt med punkt 1.1.62 enligt följande 

 

 Övrigt Regel-verk  Delegat  Anmärkning  

 

1.1.62 Undertecknande av Person Uppgifts Biträdesavtal (PUB Avtal)
 Kontaktperson för övergripande GDPR frågor     
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Ks § 138 Dnr 2022-000488 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Hänskjuta ärendet till Kommunstyrelsens sammanträde 5 december 2022 

 

Uppdra till berörd handläggare att lämna in tydligare tjänsteskrivelse 
"undertecknad med berört namn och titel" i systemet     

 

Bakgrund 

Föreligger medborgarinitiativ att göra Blåskoleparken trivsammare med 
planteringar, bänkar m.m 

En upprustning av Blåskoleparken har även initierats av kommunens 
kultur/fritidssamordnare. Åtgärderna består i första skedet av att uppföra en 
ny scen på lämpligare plats inom området. I dagsläget finns möjligheter att 
erhålla bidrag med upp till 90% av kostnader för utförandet. I planerna för 
parken ingår även åtgärder i paritet med rubricerat medborgarinitiativ. 

Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen fatta beslut om att ge i 
uppdrag till tekniska avdelningen att i samverkan med kultur/fritidsansvarig 
fortgå med parkområdets utveckling.    
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Ks § 139 Dnr 2022-000460 

Medborgarinitiativ Hastighetssänkande åtgärder på 
Bagarvägen. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen sammanträde 5 december 2022 

 

Uppdra till berörd handläggare att lämna in tydligare tjänsteskrivelse 
"undertecknad med berört namn och titel" i systemet     

 

Bakgrund 

Föreligger medborgarinitiativ hastighetssänkande åtgärder på Bagarvägen    
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Ks § 140 Dnr 2020-000543 

Medborgarinitiativ - Röjning Tallvik-Kalix älv 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 5 december 2022 

 

Uppdra till berörd handläggare att lämna in tydligare tjänsteskrivelse 
"undertecknad med berört namn och titel" i systemet"[Skriv text här]"      

 

Bakgrund 

Medborgarinitiativ har inkommit gällande Röjning Tallvik-Kalix älv. 

 

Tekniska avdelningen har under sommaren upphandlat och utfört röjning i 
Tallvik samt Grelsbyn. Tekniska har dock inga budgeterade medel för detta 
ändamål vilket innebär att åtgärderna belastat fastigheters underhållsbudget. 

Rubricerat ärende hör samman med ärende 2021–000396, vilket tekniska 
avdelningen redovisade till KS den 22/8–2022.Tekniska avdelningen föreslår 
kommunstyrelsen fatta beslut om att ärendet är färdigbehandlat.  

Tekniska avdelningen föreslår även kommunstyrelsen fatta beslut om att 
tillskjuta ekonomiska medel med 100–150 tkr till avdelningens budget för 
årliga röjningsåtgärder.  
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Ks § 141 Dnr 2022-000292 

Medborgarinitiativ Bar/Cafè 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar 

 

Att Sara Söderberg kulturhandläggare när hon får kontakt med Karl Sergel 
inkommer med ett förslag på hur vi skulle kunna nyttja lokalen i företagsbyn 

 

Anse medborgarinitiativet besvarat     

 

Bakgrund 

Min ursprungliga tanke med mötesplatsen på våning 2 i företagsbyn var 
primärt en E-sporthall, en del för fysisk aktivitet, ett utställningsrum för 
konst med mera, en del markers space, ett café. Det centrala skulle vara E-
sporthallen varför Karl Sergel med sin erfarenhet av att skapa en sådan här 
miljö skulle ge mig förslag på hur vi skulle kunna utnyttja lokalen för olika 
aktiviteter, främst E-sport och fysisk aktivitet, utifrån en ritning han fått 
mejlat till sig. 

Då jag inte får tag i honom kommer jag ingen vart i denna fråga.  

förslag till beslut: 

Att Sara Söderberg när hon får kontakt med Karl Sergel inkommer med ett 
förslag på hur vi skulle kunna nyttja lokalen i företagsbyn    
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Ks § 142 Dnr 2022-000286 

Medborgarinitiativ motorgård 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

Avslå medborgainitiativet. 

 

Uppdra till berörd handläggare att lämna in tydligare tjänsteskrivelse 
"undertecknad med berört namn och titel" i systemet     

 

Bakgrund 

Jag har pratat med ungdomarna som skickat in medborgarförslaget och ställt 
frågan ifall de skulle kunna tänka sig att ha ett visst ansvar för motorgården. 
Svaret blev nej. De kommer att flytta från kommunen för att studera. Jag fick 
inte heller något intresse från ungdomarna när jag ställde frågan på 
ungdomsgården. 

Förslag till beslut: Avslag på medborgainitiativet. Då ungdomarna inte visat 
något intresse för att till viss del ta ansvar för en Motorgård och Kultur och 
Fritid inte har några resurser för detta i dagsläget ser jag inte det som möjligt 
att genomföra detta.    
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Ks § 143 Dnr 2021-000805 

Medborgarinitiativ Isbana på Tallviksavan och garage 
till ungdomarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 5 december 2022 

 

Uppdra till berörd handläggare att lämna in tydligare tjänsteskrivelse 
"undertecknad med berört namn och titel" i systemet     

Bakgrund 

Jag har pratat med ungdomarna som skickat in medborgarförslaget och ställt 
frågan ifall de skulle kunna tänka sig att ha ett visst ansvar för motorgården. 
Svaret blev nej, då de kommer att flytta från kommunen för att studera. Jag 
fick inte heller något större intresse från ungdomarna när jag ställde frågan 
på ungdomsgården. 

Efter de första förslagen om is-bana beslutades att det ska plogas upp på 
Hansavan varje vinter när underlaget gör det möjligt. Önskemål på att den 
ska göras lite större och med fler och större kurvor kommer att tillgodoses nu 
vintern 2022/2023.    
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Ks § 144 Dnr 2021-000807 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 5 december 2022 

 

Uppdra till berörd handläggare att lämna in tydligare tjänsteskrivelse 
"undertecknad med berört namn och titel" i systemet     

 

Bakgrund 

Jag har pratat med ungdomarna som skickat in medborgarförslaget och ställt 
frågan ifall de skulle kunna tänka sig att ha ett visst ansvar för motorgården. 
Svaret blev nej, då de kommer att flytta från kommunen för att studera. Jag 
fick inte heller något större intresse från ungdomarna när jag ställde frågan 
på ungdomsgården. 

Efter de första förslagen om is-bana beslutades att det ska plogas upp på 
Hansavan varje vinter när underlaget gör det möjligt. Önskemål på att den 
ska göras lite större och med fler och större kurvor kommer att tillgodoses nu 
vintern 2022/2023.    
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Ks § 145 Dnr 2022-000788 

Medborgarinitiativ förslag plogar upp isbanan på Avan i 
år igen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 5 december 2022 

 

Uppdra till berörd handläggare att lämna in tydligare tjänsteskrivelse 
"undertecknad med berört namn och titel" i systemet     

 

Bakgrund 

Vill att isbanan plogas upp igen denna vinter 

Efter de första förslagen om is-bana beslutades att det ska plogas upp på 
Tallviksavan varje vinter när underlaget gör det möjligt. Önskemål på att den 
ska göras lite större och med fler och större kurvor kommer att tillgodoses nu 
vintern 2022/2023. 

Förslag tillbeslut: Medborgarinitiativet anses besvarat.    
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Ks § 146 Dnr 2022-000684 

Utökad borgen för Stiftelsen Överkalixbostäder 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Att Överkalix kommun såsom för egen skuld ingår borgen för Stiftelsens 
Överkalixbostäders låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 60 
mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader             

 

Bakgrund 

Bakgrund 

Stiftelsen Överkalixbostäder önskar härmed att Överkalix kommun såsom för 
egen skuld ingår borgen för Stiftelsens Överkalixbostäders låneförpliktelser 
upp till ett högsta lånebelopp om 60 mkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 

Borgen uppgår i dagsläget till 55 mkr, d v s en ökning med 5 mkr. Det ökade 
lånebehovet beror på arbetet med att standardförbättringar genom bl. a 
fönsterbyten. Stiftelsen uppvisar har en låg vakansgrad.    

Allmänna utskottets förslag 

Att Överkalix kommun såsom för egen skuld ingår borgen för Stiftelsens 
Överkalixbostäders låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 60 
mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader           

Beslutsunderlag 

Begäran om borgen från Stiftelsen Överkalixbostäder 
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Ks § 147 Dnr 2022-000765 

Försäljning mark till Dans Åkeri 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att avslå Dans Åkeris pris- och åtgärdsförlag för industritomt 7:9 med hänsyn 
till nedan beskrivet beslutsunderlag, 

Uppdra till tekniska avdelningen att fortsätta förhandlingar med Dans Åkeri. 
Målsättning är att nå en slutuppgörelse med etablering på ett lämpligare 
område.     

 

Bakgrund 

Dans Åkeri har inkommit med förfrågan gällande förvärv av industritomt 
Tallvik 7:9. Tekniska avdelningen fick under senare halvan av fjolåret en 
förfrågan av Dans Åkeri gällande förvärv av industritomt 7:9 (”Kinatomten”). 
Enligt entreprenören skulle markyta användas som flisupplag till värmeverket 
samt utöva beredning av flis.  

Med anledning av detta har ett flertal möten hållits mellan tekniska 
avdelningen och företaget. Med tanke på den typ av verksamhet 
entreprenören har för avsikt att bedriva finns risk att olägenheter för övriga 
aktörer på området uppstår, exempelvis är närmaste granne ett företag som 
tillverkar hundfoder. Således kan det föreligga en löpande risk för Dans Åkeri 
att tvingas upphöra med verksamheten ifall den skulle orsaka störningar för 
övriga företag inom området. 

Därför ansåg tekniska avdelningen att det vore fördelaktigare om 
flishanteringen bedrivs i ytterkant av industriområdet eller helst på en yta 
som är mer avskild från övriga verksamheter och bebyggelse. 

Tekniska avdelningen har med anledning av ovanstående erbjudit råmark i 
ytterkant av detaljplanerat industriområde alternativt att avyttra Tallvik 6:23 
som vore än mer fördelaktigt för den typ av verksamhet entreprenören har 
för avsikt att bedriva.  

 

Dans Åkeri önskade dock en kostnadsuppgift på Tallvik 7:9 under föregående 
år, tekniska avdelningen svarade att enligt kommunens prislista skulle priset 
bli ca 750 000 tkr. Entreprenören återkom 2021-11-11 med prisförslag på 400 
tkr. 
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Tekniska avdelningen valde dock att fortsätta förhandlingar om alternativ 
placering med tanke på ovan beskrivna argument samt av den anledningen 
att det vore fördelaktigt för kommunen med denna typ av etablering. 

 

I samband med pågående förhandlingar gällande alternativa placeringar har 
dock Dans Åkeri återkommit med det pris- och åtgärdsförslag (bilaga 1) som 
de presenterade 2021-11-11, med önskan att kommunstyrelsen prövar detta. 

 

Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om att avslå 
Dans Åkeris pris- och åtgärdsförlag för industritomt 7:9 med hänsyn till 
nedan beskrivet beslutsunderlag, samt ge Tekniska avdelningen i uppdrag att 
fortsätta förhandlingar med Dans Åkeri. Målsättning är att nå en 
slutuppgörelse med etablering på ett lämpligare område.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse tekniska avdelningen     
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Ks § 148 Dnr 2022-000809 

Budgetprognos 2022 kvartal 3  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Godkänna budgetprognosen samt lämna kvartalsrapporten budgetprognos 
2022 kvartal 3 med godkännande till handlingarna.     

 

Bakgrund 

Sammanfattning av ärendet 

En uppföljning efter årets tre första månader är gjord. Uppföljningen visar på 
att kommunen kommer klara nå budgeten även om sociala omsorgsutskottet 
har ett stort underskott. Enligt prognos nås samtliga finansiella mål och 
många av de aktiviteter som görs för att uppnå verksamhetsmässiga mål är 
påbörjade.  

Inom investeringarna är bredband den största och bedömningen nu är att 
ramarna kommer hållas.    

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning kvartal 3 2022     
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Ks § 149 Dnr 2022-000716 

Avgifter social omsorgsutskottets 
verksamhetsområden år 2023 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Anta förslag 2 vad gäller avgifter för hemtjänsten samt anta andra övriga 
förslagen i dokumentet ”Avgifter sociala omsorgsutskottets 
verksamhetsområden år 2023”  i sin helhet 

Ledamot Marianne Sandström (sd) reserverar sig mot beslutet till förmån för  
eget lagt förslag     

 

Bakgrund 

Sammanfattning av förslag i dokument ”Avgifter 2023”. 
Förslag att utreda vidare och komma med förslag till beslut inför sociala 
omsorgsutskottets sammanträde 8 december 2022, för att sedan föreslå 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige nya avgifter för 2023. 
 
Hemtjänsten 
Att övergå till nivåer istället för timdebitering. 
Införa debitering för insatsen avlösning i hemmet. 
Se över debitering utifrån HSL-uppdrag.  

Hemsjukvård 
Ta bort avgiftsbefrielse för personer över 85 år  
Införa avgift för läkemedelsskåp 
 

Särskilt boende 
Införa avgift för sänglinne, badlakan och handdukar på Tallviksgården. 
Flytta ut avgift för förbrukningsartiklar utanför omvårdnadsavgiften och ta 
bort minskningen av avgiftsutrymmet.  
 
Att socialchef utreder vidare och kommer med förslag inför sociala 
omsorgsutskottets sammanträde 8 december 2022, för att sedan föreslå 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige nya avgifter för 2023. 
 
Ledamot Mariann Sandström (sd) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med avgiftsförslag 1 i förslag avgifter 
för hemtjänst. 
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Ledamot Sarah Karlsson (c) mfl yrkar på att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med avgiftsförslag 2 i förslaget om 
hemtjänstavgifter. 

Kommunstyrelsens ordförande Niclas Hökfors (s)  ställer proposition på 
förslagen alternativ 1 samt 2 avgifter för hemtjänst och finner att 
kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med 
avgiftsförslag 2 hemtjänstavgifter med nivåer. 

Kommunstyrelsens ordförande Niclas Hökfors (s) ställer därefter proposition 
på samtliga övriga avgiftsförslag vart och en i dokument  ”Avgifter sociala 
omsorgsutskottets verksamhetsområden år 2023”  i sin helhet och finner att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta förslaget 

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse avgifter 2023 

SN 20150318 § 29 kommunala avgifter     
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Ks § 150 Dnr 2022-000747 

Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Anta förslag "Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning"       

 

Bakgrund 

Bakgrund 
Föreligger Revidering av riktlinjer god ekonomisk hushållning för Överkalix 
kommun    
Beslutsunderlag 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning  
 
Allmänna utskottets förslag  
Anta förslag "Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning"     
    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning”     
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Ks § 151 Dnr 2022-000798 

Tilläggsbudget bredband 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Utbyggnaden av bredband har pågått under en period och för att klara detta 
föreslås  

 

Att en budgetering från tekniskas investeringsram med motsvarande 2 317 tkr 
förs över till bredbandsutbyggnaden med en tilläggsbudget på 1 183 tkr. 

 

Att budgeten för 2023-2024 ökas med 800 tkr ytterligare till 2,4 mkr årligen.     

 

Bakgrund 

Ärendet  

Bredbandsutbyggnaden som pågått sedan 2018 har idag behov av extra medel. 
För att betala de investeringar som redan är utförda kommer ytterligare 3,5 
mkr behövas för ortsammanbindande nät under 2022. För att få dessa pengar 
har tekniska avdelningen sett över sina investeringsmedel för 2022 och 
kommit fram till att 

 

Tekniska avdelningen 

Investeringsramen är 18 551 tkr 

Till årsskiftet prognostiseras de att använda 13 969 tkr 

Till påbörjade projekt måste de överföra 2 265 tkr till 2023. 

 

Övrig ram, 2 317 tkr förs över till bredbansprojektet ortsammanbindande nät.  

För att täcka upp de 1 183 tkr som saknas föreslås en tilläggsbudget på 1 183 
tkr. 

För 2023 och 2024 finns ett antal projekt på gång. Totalt finns projekt 
motsvarande 7 600 tkr. Bidrag till projekten är på 2 257 tkr och i 
investeringsbudgeten finns för dessa två år budgeterat 1 600 tkr årligen. Om 
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denna budget förstärks med 800 tkr årligen till 2 400 tkr kommer det vara 
möjligt att fortsätt utbyggnad till Kypasjärvi samt Svartberget. 

 

Förslag till beslut 

Utbyggnaden av bredband har pågått under en period och för att klara detta 
föreslås  

Att en budgetering från tekniskas investeringsram med motsvarande 2 317 tkr 
förs över till bredbandsutbyggnaden.  

Att budgeten för 2023-2024 ökas med 800 tkr ytterligare till 2,4 mkr årligen. 

Beslutet delges 

IT-avdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Tekniska avdelningen    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelsen ”Tilläggsbudget bredband”     
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Ks § 152 Dnr 2022-000254 

 
 
Budget 2023-2027 
Beslut 
Kommunstyrelsens förslag ftill kommunfullmäktige 
 
Godkänna redovisning av årsbudget 2023-27 investeringsramar samt mål  
 
Ledamot Marianne Sandström (sd) reserverar sig till förmån för eget lagt 
förslag     

 
Bakgrund 
Bakgrund 
Föreligger Årsbudget 2023-2027.    
 
Allmänna utskottets förslag 
 
Godkänna redovisning av årsbudget 2023-27 investeringsramar samt mål     
 
Ledamot Marianne Sandström (sd) yrkar på det av SKR rekommenderade 
PO-påslaget på 44,53 procent fördelas ut på verksamheterna inom ramen för 
budgeten för 2023. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Niclas Hökfors (s) finner att det finns 2 förslag 
från kommunstyrelsens till kommunfullmäktige beslut 
 
1. Beredningens förslag 
2. Ledamot Mariannes Sandströms (SD) yrkande 
 
Ordförande ställer proposition på yrkande och finner att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige beslutar i enlighet med beredningens förslag    

Beslutsunderlag 

Budget 2023 november     

 



 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

24(36) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-07 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ks § 153 Dnr 2022-000729 

Skattesats år 2023 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Fastställa skattesatsen för 2023 till 22,80 skattekrona     

 

Bakgrund 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Skattesatsen för kommunen ska fastställas av kommunfullmäktige årligen 
senast november månads utgång. 

 

Förslag till beslut 

Fastställa skattesatsen för 2023 till 22,80 skattekrona    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Skattesats år 2023”     
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Ks § 154 Dnr 2022-000108 

Redovisning av motioner under beredning 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Godkänna redovisning av motioner under beredning  

 

Bakgrund 

Redovisning av motioner under beredning    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Redovisning av motioner under beredning” 

Motion ”Trädgårdsavfall”     
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Ks § 155 Dnr 2022-000805 

Regler för firmateckning  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Anta regler för firmateckning     

 

Bakgrund 

Ekonomiavdelningen har lämnat in ett förslag på revidering av Regler för 
firmateckning    

Beslutsunderlag 

Regler för firmateckning    
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Ks § 156 Dnr 2019-000072 

Framtidens äldreboende 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Godkänna informationen     

 

Bakgrund 

Ritningar på olika "Säbo" presenteras 

Diskussion om ramprogram diskuteras 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsmaterial ritningar förslag SÄBO     
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Ks § 157 Dnr 2022-000756 

Remiss Handlingsprogram Räddningstjänsten 2022-
2026 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Hänskjuta till nästkommande kommunstyrelsen att anta nytt förslag till  
handlingsprogram för räddningstjänsten 2022-2026 efter inkomna remissvar     

 

Bakgrund 

Föreligger ”Handlingsprogram för räddningstjänsten 2022-2026”.  

 

Allmänna utskottets förslag 

 

Anta handlingsprogram för räddningstjänsten 2022-2026     

Beslutsunderlag 

Remiss handlingsprogram för räddningstjänsten 2022-2026.     
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Ks § 158 Dnr 2022-000723 

Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Norrbottens län 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Ställa sig bakom Överkalix kommuns synpunkter avseende remiss från 
regionala kollektivtrafikmyndigheten avseende trafikförsörjningsprogram.         

 

Bakgrund 

Bakgrund 

Föreligger begäran om remissynpunkter avseende regionalt 
trafikförsörjningsprogram för RKM.  

Programmet syftar till att beskriva mål och inriktning för hus den framtida 
kollektivtrafiken i Norrbottens län ska se ut. 

- Samrådsmöten visat att förväntan finns om en utvecklad kollektivtrafik i 
länet där betydligt fler resor genomförs än idag.    

 

Allmänna utskottets förslag 

 

Ställa sig bakom Överkalix kommuns synpunkter avseende remiss från 
regionala kollektivtrafikmyndigheten avseende trafikförsörjningsprogram.     

    

Beslutsunderlag 

Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län     
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Ks § 159 Dnr 2022-000666 

Kvinnojouren Athena ansöker om föreningsstöd för år 
2022 och 2023 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Att inte utbetala ytterligare medel för år 2022.  

Att bevilja ett föreningsstöd om 50 000 kr för år 2023 som skall innefatta 
samtliga kostnader för deras verksamhet ex visa hyror mm.     

 

Bakgrund 

Kvinnojouren Athena har inkommit med ny ansökan om föreningsstöd för år 
2022 samt för år 2023 där de ansöker om ett stöd om 65 000 kr för 2022 samt 
100 000 kr för 2023. 

Sociala omsorgsutskottet har beslutat om ett föreningsstöd till kvinnojouren 
Athena om 35 000 kr för 2022.  

Under 2021 har nio nya kvinnor sökt hjälp via kvinnojouren och de har stöttat 
sammanlagt 13 kvinnor från Överkalix och Övertorneå. Under 2022, fram till 
juli månad har de haft kontakt med sex nya kvinnor och totalt hjälpt nio 
kvinnor.  

Överkalix kommun, Individ och familjeomsorgen, har en egen jourlägenhet 
där vi tidigare har haft ett samarbete med Kvinnojouren, men som 
Kvinnojouren valde att kliva av från och istället avsåg att ha en egen 
jourlägenhet. I dagsläget innebär det att det i Överkalix kommun finns två 
bostäder avsatta till jourboende för våldsutsatta. Enligt uppgift från Ifo-chef 
samt från Kvinnojour har ingen av dessa bostäder nyttjats till våldsutsatta 
under 2021 eller 2022. Därför skulle ett gemensamt jourboende i kommunens 
regi vara att föredra.  

Socialchef anser inte att det finns skäl att bevilja ytterligare föreningsstöd till 
Kvinnojouren för 2022 och att Kvinnojouren bör erhålla ett föreningsstöd om 
maximalt 35 000 kr för 2023.     

Beslutsunderlag 

Ansökan om bidrag kvinnojouren Athena Överkalix, 2022-09-01     

 



 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

31(36) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-07 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ks § 160 Dnr 2022-000712 

Ej verkställda beslut kvartal 3 2022 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Med godkännande överlämna redovisad statistikrapport till 
kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande beslut 20220701-
20220930 

-Delge beslut till kommunfullmäktige     

 

Bakgrund 

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 20220701-
20220930 

 

-Delge beslut till kommunfullmäktige 

     

Beslutsunderlag 

Ej verkställda beslut kvartal 3 2022     
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Ks § 161 Dnr 2022-000713 

Läkemedelsavvikelser 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

Att godkänna redovisning av inkomna avvikelser gällande 
läkemedelshantering. 

Uppdra till sociala omsorgsutskotts verksamheterna att inkomma med en 
fördjupad analys och handlingsplan kring följsamhet till rutiner gällande 
läkemedelshantering, avikelshantering och delegering, där åtgärder på kort 
och lång sikt presenteras.  

Resultat av djupanalys av läkemedelshanteringen skall delges 
kommunstyrelsen    

 

Bakgrund 

Enligt sociala omsorgsutskottets plan för egenkontroll ska 
läkemedelsavvikelser redovisas 2 gånger årligen till utskottet och 
kommunstyrelsen. Samt i den årliga Patientsäkerhetsberättelsen. 

Föreslår att sociala omsorgsutskottet godkänner redovisning av inkomna 
avvikelser gällande läkemedelshantering. 

Samt uppdrar till sociala omsorgsutskottet samt kommunstyrelsen att uppdra 
till verksamheterna att inkomma med en fördjupad analys och handlingsplan 
kring följsamhet till rutiner gällande läkemedelshantering, avikelshantering 
och delegering, där åtgärder på kort och lång sikt presenteras.     

Beslutsunderlag 

Redovisning av inkomna avvikelser gällande läkemedelshantering     
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Ks § 162 Dnr 2022-000785 

Handlingsplan suicidprevention- Beslut om 
rekommendation från Norrbottens Kommuner styrelse 

Beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Anta handlingsplan gällande suicidprevention enligt rekommendation från 
Norrbottens kommuners styrelse 

 

Att uppdra till aktuella aktörer inom kommunen, trygghet och hälsa, att 
arbeta vidare med den lokala handlingsplanen utifrån suicidprevention.
      

Bakgrund 

Ärendet avser den länsövergripande handlingsplanen för suicidprevention 
under åren 2020-2030. Psykisk ohälsa och suicidprevention är en 
kommunövergripande angelägenhet och det är viktigt att arbeta vidare med 
frågan på såväl länsövergripande nivå som lokalt.  

Inom kommunens samverkan trygghet och hälsa har en arbetsgrupp tillsatts 
tidigare att arbeta med frågan. Nu när handlingsplan för det länsövergripande 
arbetet antas, så finns förutsättningarna för denna arbetsgrupp att arbeta 
vidare. Här kan det även vara aktuellt att se över deltagare för att säkerställa 
att den lokala handlingsplanen omfattar kommunens samtliga medborgare.   

 

Förslag till beslut  

 

Anta handlingsplan gällande suicidprevention enligt rekommendation från 
Norrbottens kommuners styrelse 

Att uppdra till aktuella aktörer inom kommunen, trygghet och hälsa, att 
arbeta vidare med den lokala handlingsplanen utifrån suicidprevention.
     

Beslutsunderlag 

Beslut § 32 Politisk samverkansberedning, 2022-10-21 
Beslut § 44 Styrelsen Norrbottens Kommuner, 2022-10-21 
HPL suicidprevention Norrbotten 2022-2030, 2022-10-21     
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Ks § 163 Dnr 2022-000749 

Utbildningsplan barn och utbildningsutskottet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Hänskjuta ärende till kommunstyrelsen sammanträde 5 december 2022     

 

Bakgrund 

Bakgrund 

Skolchefen redogör för skolans utbildningsplan för sammanhåller utbildning 
för nyanlända.  

Barn- och utbildningsutskottet beslutar:  

föreslå KS att godkänna skolchefens förslag till Huvudmannens 
utbildningsplan för sammanhållen utbildning.          

Beslutsunderlag 

Bilaga Utbildningsplan       
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Ks § 164 Dnr 2022-000640 

Kulturplan 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde 5 
december 2022 

     

Bakgrund 

Föreligger ärende kulturplan   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsutskottets protokoll 20221011    

Kulturplan 2023–2025 (reviderad)  

Teateravtal      
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Ks § 165 Dnr 2022-000748 

Kvalitetsrapport barn- och utbildningsutskottet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

Godkänna information och kvalitetsrapport från barn- och 
utbildningsutskottet samt lägga ärendet till handlingarna     

 

Bakgrund 

Bakgrund 
Skolchefen informerar om kvalitetsarbete. Skolchef, rektor för grundskolan 
och rektor för förskolan redovisar rapporter för utskottet:  
 
o Förskolan  
o Grundskolan  
o SFI/VUX/språkintro  
o Huvudman  
 
Beslut 
Barn- och utbildningsutskottet beslutar:  
Godkänna information och lämna ärendet vidare till KS. 
     

Beslutsunderlag 

Kvalitet Förskolan  
Kvalitet Grundskola  
Kvalitet Huvudman  
Kvalitet SFI/Språkintro          
 

 


