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Plats och tid Smtr 2 Förvaltningsbyggn., måndag 22 aug. 2022 kl 09:00-12.00-13.00-15.00 

Beslutande Ledamöter 

Anne Jakobsson (S), Ordförande 
Niclas Hökfors (S), vice ordförande 
Cenneth Pettersson (S) 
Sarah Karlsson (C)  
Kristina Olofsson (V) 
Sarah Söderberg (S) kl 09.00-10.30-13.00-
15.00 

 
Leif Grape (M) 
Per-Erik Olofsson (C) 
Roland Andersson (Sd) 
Bengt-Erik Rolfs (S) 

 Carina Tornberg (S)ersättare för Sarah 
Söderberg 10.30.12.00 
Robert Karlsson (S) ers. för Susanna 
Karlsson  

 
 

Övriga närvarande Anna-Greta Brodin, kommundirektör via 
Teams 
Maria Abrahamsson, nämndsekreterare 
Rune Ekholm teknisk chef §§ 85,86 
Siv Larsson, personalchef § 86 
Jenny Liljebäck, socialchef §92 
Magnus Mörtling IT-chef § 88 
 

 

Justerare Kristina Olofsson 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2022-08-29 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 85-109 

 Maria Abrahamsson  

 Ordförande 

  

 Anne Jakobsson  

 Justerare 

  

 Kristina Olofsson  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-08-22 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-01 Datum då anslaget tas ned 2022-09-23 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 
 

Underskrift 

  

 Anna-Lena Eriksson  
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Närvarolista 

  

  

 Ledamöter 

Anne Jakobsson (S), Ordförande 
Niclas Hökfors (S), vice ordförande 
Cenneth Pettersson (S) 
Sarah Karlsson (C)  
Kristina Olofsson (V) 
Sarah Söderberg (S) kl 09.00-10.30-13.00 
Carina Tornberg (S)ersättare för Sarah Söderberg 10.30.12.00 
Robert Karlsson (S) ers. för Susanna Karlsson 
Leif Grape (M) 
Per-Erik Olofsson (C) 
Roland Andersson (Sd) 
Bengt-Erik Rolfs (S) 

 

 

   

 Övriga närvarande 

  

  
Anna-Greta Brodin, kommundirektör via Teams 
Maria Abrahamsson, nämndsekreterare 
Rune Ekholm teknisk chef §§ 85,86 
Siv Larsson, personalchef § 86 
Jenny Liljebäck, socialchef §92 
Magnus Mörtling IT-chef § 88 
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Ks § 85 Dnr 2022-000624 

Anbud infodring spillvattenledning Ängesån 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

KS beslutar i enlighet med förslaget.  

Punkten direktjusteras. 

  

Bakgrund 

Förslag till beslut 

Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta anbud för 
rubricerad upphandling från BDX Miljö AB, samt att ge Rune Ekholm i 
uppdrag att teckna avtal.  

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Överkalix kommun är av Bygg- och miljönämnden den 2020-04-22 förelagda 
att åtgärda tillflödet av tillskottsvattnet i ledningarna till 
avloppsanläggningen. Med anledning av detta utfördes en utredning som 
sedermera utmynnade i en projektering för anbudsinfordran. Åtgärdsmetod 
är att infodra de befintliga ledningarna. 

"[Skriv text här]"     

Beslutsunderlag 

Tekniska avdelningen har begärt in anbud enligt rubricerat.  

Vid anbudstiden utgång hade tre anbud lämnats avseende aktuell 
upphandling, dessa fördelat enligt följande: 

1. BDX Miljö AB, Anbudssumma 868 700 kr ex moms. 

2. Aarsleff Pipe Technologies AB, Anbudssumma 1 250 163 kr ex 
moms. 

3. NoDig Nordics AB, Anbudssumma 1 243 180 kr ex moms. 

 

Då BDX Miljö AB inkommit med det anbud som är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga förordar Tekniska avdelningen att tilldela entreprenaden till 
dem.     
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Ks § 86 Dnr 2022-000056 

Information 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

Godkänna informationen     

Bakgrund 

Bilaga 1 delgivningar delegationer 
----- 
BU protokoll 20220615 §§ 24-31 
SU protokoll 20220616 §§ 47-52 
--- 
Information från Rune Ekholm teknisk chef: 
• Försäkringsärende (Tekniska kontoret) regresskrav från 

försäkringsbolag till kommunen.  
• Inköp av pistmaskin  
• Sprängning i Lappbergsbacken, direktupphandling   
• Bygga 2 st reservkraftverk  
• Åtgärda föreläggande FMC  
• Ombyggnad lift, Lappbergsbacken  
• Åtgärder bibliotek, ventilation o golv  
 
Information Anne Jakobsson(s) kommunstyrelsens ordförande: 
• Skadegörelse valplakat  
• Förvaltningsrättens dom Mål nr 904-2021 se Dnr 157-2021 
• Sommaren 2022 situationen på samhället 
 
Information från Anna-Greta Brodin kommundirektör: 
• Upphandling av elevhälsosystem gemensamt för Norrbotten 
• Nytt ekonomisystem, bättre säkerhet  
• Digitalisering för SOC, nyckelfria lås och trygghetskameror  
• Nytt HR-system  
• Ärendesystem  
• Ny/uppdaterad hemsida  
• Nya kablar, säkrare o stabilare Internetåtkomst  
• Checklistor för nya digitala system, chefer o medarbetare  
• Ukraina och flyktingar  
• Covidläget  
• Summering av sommaren; störningar, skadegörelse, mm   
• Nya medarbetare  
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Information från Cenneth Pettersson (s) ledamot tillika valnämndens 
ordförande 
• Angående riksdags, region- samt kommunalval 2022  
 
Information från Siv Larsson personalchef: 
• Arbetsmiljö – sjukfrånvaro samt tillbud/olyckor jan-jun 

redovisas  
• Arbetsmiljöverket, besök under sep-22  
• Sommarens bemanning; ansträngt läge  
• Nya löneavtalet, löneförhandling pågår      
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Ks § 87 Dnr 2022-000362 

Riktlinjer anhörigstöd Socialtjänsten 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Att anta riktlinjerna anhörigstöd enligt förslag     

Bakgrund 

Sammanfattning av ärendet 

Förslag riktlinjer för anhörigstöd inom Socialtjänsten 

Inom Socialnämndens ansvarsområde ingår enligt Socialtjänstlagen (SoL) ge 
stöd för de personer som vårdar en närstående och anhöriga som i övrigt har 
behov av stöd på grund av en närståendes sjukdom eller funktionsvariation.  

Förslag till riktlinje har utarbetats för att reglera hur anhörigstödet ska 
tillämpas inom Överkalix kommun. Riktlinjen är nämndens vägledande 
principer för det stöd som de anhöriga har rätt till. Syftet med riktlinjen är att 
vara ett stöd för verksamheternas och anhörigkonsulenternas arbete samt för 
att säkerställa att det sker ett likvärdigt anhörigstöd oavsett vilken 
verksamhet som ger stödet. Sociala omsorgsutskottet föreslås besluta att 
föreslå kommunstyrelsen att anta riktlinjerna enligt förslag  

 

Beslut 

Sociala omsorgsutskottets förslag  

Att föreslå kommunstyrelsen att anta riktlinjerna enligt förslag 
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Ks § 88 Dnr 2022-000602 

Skrivelse angående Inköp av nya skrivare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

Att Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 
anslag och ge IT kontoret i uppdrag att köpa in och hantera nya skrivare till 
kommunens verksamheter enligt nedan.     

Bakgrund 

Beskrivning av ärende 

Överkalix kommun har en mycket ålderstigen skrivarpark. Alla verksamheter 
har mer eller mindre problem i sin verksamhetsutövning på grund av detta. 
Därtill kommer säkerhetsaspekter. 

De skrivare som är i drift nu är 10 år gamla och har nått sin tekniska 
livslängds slut för många år sedan. Försök att upphandla nya har gjorts men 
överklagats i så stor omfattning att egen upphandling omöjliggjorts.  

Sedan en tid tillbaka har SKRs inköpscentral, ADDA, ett ramavtal för skrivare 
på plats vilket möjliggör för Överkalix Kommun att göra ett avrop. 

I och med ny teknik som så kallad ”Follow me Print” ökas säkerheten 
markant samtidigt som antalet enheter kan minskas med cirka 50% från 
nuläge. 

Ekonomi 

Kostnadsläge för service och förbrukning på nuvarande skrivarpark uppgår 
till cirka 140kkr/år. 

Nya skrivare, färre till antal, har ett inköpspris på cirka 930kkr och 
avskrivningstiden är 6 år. 

Årskostnad för avskrivning blir således 155kkr oaktat finansiella kostnader. 

Investering ca 930kkr – avskrivning 155kkr/år 

Löpande kostnad cirka 30kkr/år 

Sammantaget ger det en ökad kostnad med cirka 45kkr/år 

Organisation 

För att effektivisera administrationen föreslås att alla skrivare i Överkalix 
kommun hanteras avtalsmässigt av IT-Kontoret och kostnaden nycklas ut till 



 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

10(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-22 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

verksamheterna utifrån nyttjande. Service sköts av leverantör och felanmälan 
sköts av verksamheterna. 

 

Förslag till Beslut 

IT kontoret rekommenderar att Kommunstyrelsen föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja anslag och ge IT kontoret i uppdrag 
att köpa in och hantera nya skrivare till kommunens verksamheter enligt 
nedan.    
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Ks § 89 Dnr 2022-000601 

Återvisning Bredbandsprojekt Etapp 5 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Ärendet utgår från dagordningen     

Bakgrund 

Beskrivning av ärende 

Etapp 5 bredbandsutbyggnad har ej påbörjats. De områden som omfattas av 
stödet är Alsjärv, Kypasjärvi, Lansån samt Miekojärvi. 

Den ekonomiska prognosen för fullföljande ser mindre bra ut. När stödet 
söktes användes projektering från 2016 vilket i praktiken baserats på 
kostnadsuppskattningar från 2015. 

Entreprenadkostnaderna har ökat högst avsevärt sedan medel beviljats 2017-
10-30  

Det beviljade stödet på 70% dock högst 2 256 900 kronor kommer ingalunda 
att räcka för att täcka 70% av nuvarande entreprenörskostnader för 
färdigställande.  

De stöd som nu ger från PTS har 100% stöd för passerade byggnader. Det går 
inte att söka nya stödmedel för områden som redan beviljats stöd av någon 
annan myndighet. Om Överkalix Kommun återvisar projektet kan det bli 
möjligt för Kommunen och andra aktörer att sök 

 

Förslag till Beslut 

IT kontoret föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att ge IT chef i uppdrag att 
återvisa projektet ”Bredband till byn - Etapp 5” till Jordbruksverkets andra 
stödformer för Bredbandsutbyggnad. 

   

     

 



 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

12(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-22 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ks § 90 Dnr 2022-000627 

Delårsbokslut juni 2022.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisning samt föreslå 
kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna.     

Bakgrund 

Resultatet efter 6 månader visar på ett överskott på 13,3 mkr. Prognosen för 
hela året är +1,3 mkr. Jämfört med årsbudgeten är det prognostiserade 
resultatet 5,7 mkr sämre. De stora avvikelserna finns inom sociala 
omsorgsutskottet samt pensionerna.  

Pensionerna påverkas dels av ändrade livslängdsantagande men även av 
inflationen som gör att basbeloppet ökar mer än förväntat. 

Socialtjänsten har en ökad volym inom främst hemtjänst och omsorg vilket 
lett till högre kostnader. Medicinska teamet har haft höga kostnader för 
inhyrd personal som föranletts av personalbrist och svårigheter att rekrytera. 
Även andra verksamheter inom socialtjänsten har haft det problemet.  

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen i Överkalix att 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.   

Beslutsunderlag 

Rapport Överkalix kommun 

Rapport Kommunledning 

Rapport Tekniska avdelningen 

Rapport Barn och utbildning 

Rapport Social omsorg 

Rapport Bygg och miljö     

 



 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

13(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-22 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ks § 91 Dnr 2022-000105 

Ansökan medfinansiering Leader Polaris 2023-
2027Inför ansökan medfinansiering Leader Polaris 
programperiod 2023-2027 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Medfinansiera Leader Polaris för åren 2023-2027 på 915 000 kr fördelat på 
en femårsperiod 2023–2027, samt 54 000 kr enligt den ansökan om 
medfinansiering för framtagande av ny utvecklingsstrategi som tillställdes 
kommunerna 3 juni 2021.     

Bakgrund 

Under det senaste året har en ny utvecklingsstrategi arbetats fram för Leader 
Polaris område:  

kommunerna Jokkmokk, Gällivare och Överkalix. Nuvarande programperiod 
går mot sitt slut och från  

år 2023 är det möjligt att jobba vidare med lokal utveckling utifrån den nya 
utvecklingsstrategin och  

dess två övergripande målsättningar: 

1. Skapa attraktiva livsmiljöer där människor vill arbeta, leva, bo och besöka 

2. Skapa hållbara och smarta lösningar för att stärka platsen samt välmående 
hos människorna 

 

BUDGET  

Varje utvecklingsstrategi kopplas ihop med en budget som ska finansiera 
genomförandet av  

programperioden. Leader Polaris har tilldelats en totalbudget på 40 mnkr 
som ska användas till att stötta lokala utvecklingsprojekt. Budgeten ska, 
precis som föregående programperiod,  

medfinansieras till 33 % av övrigt offentligt stöd (ÖOS). 

67 % 26 800 000 kr Stöd från EU + statliga medel 

33 % 13 200 000 kr Medfinansiering övrigt offentligt stöd 
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Medfinansiering söks från Region Norrbotten och de kommuner som 
leaderområdet omfattar. Den kommunala medfinansieringen bygger på ett 
grundbelopp på 200 000 kr, samt befolkningsandel per kommun enligt SCB 31 
december 2021. Fördelningen mellan finansiärer är upplagd enligt följande: 

 

Finansiär Total per år i 5 år 

Region Norrbotten 47 % 6 200 000 kr 1 240 000 kr  

Gällivare kommun 31 % 4 035 000 kr 807 000 kr  

Jokkmokks kommun 9 % 1 250 000 kr 250 000 kr  

Överkalix kommun 7 % 915 000 kr 183 000 kr  

Ofinansierat/projekt* 6 % 800 000 kr 160 000 kr  

100 % 13 200 000 kr 2 640 000 kr  

*Det kommer krävas att projekten hämtar in extra ÖOS under 
programperioden, utöver vad som söks nu, för att alla tilldelade medel ska 
kunna nyttjas. 

 

ANSÖKAN MEDFINANSIERING 

Leader Polaris ansöker härmed om medfinansiering från Överkalix kommun 
på 915 000 kr fördelat på en femårsperiod 2023–2027, samt 54 000 kr enligt 
den ansökan om medfinansiering för framtagande av ny utvecklingsstrategi 
som tillställdes kommunerna 3 juni 2021.    
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Ks § 92 Dnr 2022-000357 

Turordningslistor 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Avvakta fortsatt utredning angående turordningskretsar med återrapport till 
kommunstyrelsen sammanträde 13 september 2022     

Bakgrund 

Sociala omsorgsutskottet 2022-06-16 § 48 beslutar 

 

"Godkänna informationen angående turordningslistor samt uppdra till Siv 
Larsson, personalchef  och Jenny Liljebäck socialchef att arbeta vidare i 
ärendet  

Ärendet översändes till kommunstyrelsens sammanträde 22 augusti 2022"    
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Ks § 93 Dnr 2022-000374 

Medborgarinitiativ, Offentlig lekpark. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

Är positiv till en lekpark samt översänder ärendet till tekniska kontoret för 
ytterligare utredning       

Bakgrund 

Det har inkommit ett medborgarinitiativ att anordna en offentlig lekpark som 
är tillgänglig under dagtid när lekparkerna på skolområdet nyttjas av eleverna 
i förskola, förskoleklass och skola. Detta för att bl.a. föräldralediga har behov 
att nyttja en lekpark under vardagar. 

Lämpliga centrala platser är svåra att hitta. Ytan är relativt omfattande och 
den får inte vara belägen allt för nära en trafikerad väg med olycksrisk som 
följd samt att parkeringsplatser bör ligga i närheten etc. De flesta kommunala 
ytor i Bränna som bedöms vara tänkbara och som inte ligger inom 
skolområdet används idag för andra ändamål, exempelvis används ”Blå 
parken” bland annat för teaterverksamhet, bilutställning och marknader, 
området vid motionshallen används bland annat vid hundutställningar och 
mässor, samt grönområdet vid Länstrafiken/Brännagården är idag utpekat 
som ett alternativ för placering av ett framtida nytt äldreboende. 

Vi har i dagsläget en kommunal offentlig lekpark som inte är belägen på 
skolområdet, den är placerad på tomten för de nu rivna daghemmen ”Myran” 
och ”Knottet” på Falkvägen, Tallvik. Där torde gå bra att anordna erforderliga 
parkeringsplatser för besökande föräldrar. Denna lekpark har idag några 
lekredskap, men skulle kunna utvecklas och kompletteras med fler 
lekredskap för olika åldersgrupper.  

 

En annan tänkbar plats är den del av fastigheten Grelsbyn 3:24 som ligger 
mellan Prisma och Renstigen. Här fanns tidigare en bollplan där en del av 
ytan i dagsläget omfattas av en boulebana. Idag finns här ingen lekpark vilket 
medför att kostnaderna för anläggande av en lekpark blir hög. Där är även 
starkt begränsat med parkeringsmöjligheter då platsen ligger mellan 
Företagsbyn och Stiftelsen Överkalixbostäders bostadsbestånd.  
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Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen fatta beslut om fortsatt 
utredning av frågan eller ej.  

    

Beslutsunderlag 

Om lekplats ska anordnas krävs att erforderliga medel avsätts till investering 
för iordningställande av ytan, inköp/montering av lekutrustning, anordnande 
och avskärmning av parkeringsplatser. Därutöver krävs att tekniska 
avdelningen tilldelas utökad budget för årligt underhåll, drift/skötsel av 
lekparken samt besiktning av lekutrustningen.     
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Ks § 94 Dnr 2021-000339 

Medborgarinitiativ- Blå parken 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Underkänna medborgarinitiativet då det inte uppfyller kraven enligt regler 
för inlämnande av medborgarinitiativ     

Bakgrund 

Föreligger medborgarinitiativ Blå Parken. Inlämnad av en medborgare som 
inte är folkbokförd i Överkalix kommun"[Skriv text här]"     
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Ks § 95 Dnr 2022-000014 

Medborgarinitiativ, Enkla trappsteg med räcke vid 
älven. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

Att medborgarinitiativet är färdigbehandlat     

Bakgrund 

Ett medborgarinitiativ har inkommit med önskemål om att underlätta 
tillgängligheten till älvens strand. Dels är att i slutet av en stig som går från 
campingområdet mot älven göra en trappa som underlättar att ta sig ner till 
strandkanten. Förslaget innehåller även att vid seniorboendet närmast 
Brännaberget göra en typ av trapp ner i vattnet från den brygga kommunen 
lagt ut.  

Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen fatta beslut om att ärendet 
är färdigbehandlat"[Skriv text här]"     

Beslutsunderlag 

Tekniska avdelningen har under sommaren tillverkat en trapp vid slutet av 
den stig som går från campingområdet. Det andra förslaget gällande 
badmöjlighet från bryggan vid seniorboendet är inte utfört. Anledningen är 
att kommunen för några år sedan beslutade att avveckla samtliga kommunala 
badplatser p.g.a. svårigheter att upprätthålla de ansvarsförhållanden som 
föreligger i nuvarande regelverk för en badplats.     
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Ks § 96 Dnr 2022-000287 

Medborgarinitiativ, Nya fotbollsmål, nya skolbänkar, 
körkortslektioner 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

Ärendet återremitteras till nästa möte skall delas upp för varje ärende då de 
innehåller för många olika parametrar      

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. 

Förslag till beslut 

Att verksamheten har besvarat medborgarinitiativets tre förslag. 

Beslutet delges  

Barn och utbildningsutskottet    

Beslutsunderlag 

Besluten är hanterade i verksamheten. 

Frågan om körkortslektioner styrs av nationella styrdokument för skolan. 

Konsekvenser avseende ekonomi, jämställdhet, miljö samt barnperspektivet 

Inköpen som är planerade påverkar verksamheten positivt. Körkortsfrågan är 
en angelägenhet för vårdnadshavare.     
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Ks § 97 Dnr 2022-000192 

Medborgarinitiativ strandpromenaden upplyst tall 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Att uppdra till tekniska avdelningen att undersöka möjlighet och 
förutsättningar för att installera belysning samt utföra installation i det fall 
kostnaden är ringa.     

Bakgrund 

Ett medborgarinitiativ har inkommit med önskemål att få en ”säregen” tall 
belyst vid strandpromenaden. 

 

Föreslås att kommunstyrelsen tar beslut om att ge i uppdrag till tekniska 
avdelningen att undersöka möjlighet och förutsättningar för att installera 
belysning samt utföra installation i det fall kostnaden är ringa    

Beslutsunderlag 

Att belysa tallen kan utföras till en mindre kostnad förutsatt att el finns att 
tillgå i närområdet.     
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Ks § 98 Dnr 2022-000291 

Medborgarinitiativ Bättre Badhus 

 

Beslut 

 Kommunstyrelsen beslutar 

 

Att inte gå vidare med ärendet.     

Bakgrund 

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om ett ”roligare” och 
större badhus. Förslaget innefattar en 10 m trampolin samt större bassäng. 

 

Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om att inte 
gå vidare med ärendet    

Beslutsunderlag 

Ett nytt badhus är en investering på ca 200–400 mkr. Utöver detta tillkommer 
högre driftkostnad i det fall bassängen blir större.     
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Ks § 99 Dnr 2022-000135 

Medborgarinitiativ, Sandning/grusning av gångbanor/ 
trottoarer 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Att anta förslaget samt ärende är färdigbehandlat.     

Bakgrund 

Ett medborgarinitiativ har inkommit med önskemål om att endast 
halkbekämpa den ena halvan av trottoarer, gångvägar eller bara en sida av 
gator/vägars trottoarer. Detta för att underlätta användandet av spark eller 
rullator. 

 

Tekniska avdelningen föreslår Kommunstyrelsen att fatta beslut om att 
ärendet är färdigbehandlat.    

Beslutsunderlag 

Tekniska avdelningen har den 4 mars 2022 till vederbörande svarat följande:       
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Ks § 100 Dnr 2022-000304 

Medborgarinitiativ, Kulturhus-Bibliotek/Äldreboende 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Att inte gå vidare med ärendet.     

Bakgrund 

Det har inkommit ett medborgarinitiativ om att uppföra byggnad som 
inrymmer kulturhus, bibliotek och äldreboende. Förslaget grundas på en 
träffpunkt/mötesplats för kommunmedborgarna där man kan träffas över 
generationsgränserna. Byggnaden föreslås vara ett ”vackert” hus i trä med en 
placering på den tilltänkta ytan för det nya särskilda boendet. 

 

Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om att inte 
gå vidare med ärendet.    

Beslutsunderlag 

Kommunen står inför omfattande investeringsbehov, vilket medför behov av 
noggrann prioritering/planering av hur ekonomiska medel ska nyttjas på 
bästa sätt. Med tanke på att det redan finns bibliotek samt investeringsbehov 
för åtgärder med högre prioritet torde det vara orealistiskt att genomföra 
denna åtgärd i dagsläget.     
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Ks § 101 Dnr 2021-000598 

Medborgarinitiativ, Kulturhus-
Bibliotek/Seniorboende/Särskilt boende 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Att inte gå vidare med ärendet     

Bakgrund 

Föreligger medborgarinitiativ angående Kulturhus-
Bibliotek/Seniorboende/Särskilt boende     
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Ks § 102 Dnr 2022-000290 

Medborgarinitiativ, Nånstans att vara när 
ungdomsgården ej är öppen. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

Uppdra till Sara Söderberg kultursamordnare att fortsätta utreda ärendet     

Bakgrund 

Kommunen arbetar med att försöka hitta en lösning för just en sådan 
mötesplats som du efterfrågar. En plats där ni kan ses även på kvällar, fika, 
hänga och med möjligheten till lite olika aktiviteter.  Det är ett 
planeringsarbete som redan pågår men som kommer att ta lite tid och som 
slutningen kräver ett politiskt beslut. När jag har ett färdigt förslag kommer 
jag att presentera det för kommunstyrelsen och vid ett positivt beslut 
fortsätter därefter själva genomförandet    
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Ks § 103 Dnr 2022-000286 

Medborgarinitiativ motorgård 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 13 september 2022     

Bakgrund 

Föreligger medborgarinitiativ motorgård    
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Ks § 104 Dnr 2021-000805 

Medborgarinitiativ Isbana på Tallviksavan och garage 
till ungdomarna 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 13 september 2022     

Bakgrund 

Föreligger medborgarinitiativ Isbana på tallviksavan och garage till 
ungdomarna    
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Ks § 105 Dnr 2021-000807 

Medborgarinitiativ vill ha en isbana och ett garage att 
skruva i 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 13 september 
2022"[Skriv text här]"      

Bakgrund 

Föreligger medborgarinitiativ    
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Ks § 106 Dnr 2019-000626 

Medborgarinitiativ, Angående Motorcrossbana 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 13 september 
2022"[Skriv text här]"      

Bakgrund 

Föreligger medborgarinitiativ    
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Ks § 107 Dnr 2020-000459 

Medborgarinitiativ - Konstnärlig utsmyckning 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 13 september 2022     

Bakgrund 

Föreligger medborgarinitiativ    
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Ks § 108 Dnr 2020-000460 

Medborgarinitiativ - Konstnärlig utsmyckning 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 13 september 2022     

Bakgrund 

Föreligger medborgarinitiativ    
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Ks § 109 Dnr 2022-000647 

Beslut på manifest från politiker  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

Genom ett enhälligt beslut göra ett gemensamt manifest från samtliga partier 
till följd av skadegörelsen av valplakat.     

Bakgrund 

Med anledning av vandalisering/skadegörelse av valplakat beslutar 
kommunstyrelsen att göra ett gemensamt manifest.    

 

 


