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Plats och tid Överkalix Folkets hus danslokalen, måndagen den 26 september 2022 kl 14:00-14:36 

Beslutande Ledamöter 

Se sida 2 

 
 

 Ersättare 

Se sida 2 

 
 

Övriga närvarande Se sida 2  

Justerare Robert Karlsson (s)                              Kristina Olofsson(v) 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet torsdag 29 sept kl 13.00 ,  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 46-54 

 Anna-Lena Eriksson  

 Ordförande 

  

 Kristina Åhl  

 Justerare 

  

 Robert Karlsson                         Kristina Olofsson  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-09-26 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-29 Datum då anslaget tas ned 2022-10-22 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv 
 

Underskrift 

  

 Anna-Lena Eriksson  



 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

2(15) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Kristina Åhl (S), Ordförande 
Lennart Holm (S), 1:e vice ordförande 
Christina Henriksson-Hjelm (C), 2:e vice ordförande 
Leif Nilsson (S) 
Anne Jakobsson (S) 
Sarah Karlsson (C) 
Daniel Henriksson (V) 
Bengt-Erik Rolfs (S) 
Susanne Grape (M) 
Per-Erik Olofsson (C) 
Roland Andersson (SD) 
Niclas Hökfors (S) 
Kristina Olofsson (V) 
Sara Söderberg (S) 
Matz Flink (M) 
Robert Larsson (S) 
Tea Pahikka Aho (S) 
Leif Larsson (V) 
Gunnar Liljebäck (C) 
Ethel Landström (SD) 
Cenneth Pettersson (S) 

Tjänstgörande ersättare Leif Grape (M) ers. för Matz flink 
Robert Karlsson (S) ers. för Veronica Andersson 
Maria Edfast (S) ers. för Charlie H-Rojas 

 

Övriga närvarande  

  

Tjänstemän Agneta Suikki Ekonomichef,  
Anna-Lena Eriksson, kommunsekreterare 
Bo Häggroth, näringslivsstrateg § 46 
Ingemar Hansson, näringslivskontoret § 46 

Övriga Monica Eliasson (l) ord. Revisor 
Hans-Ola Bergström (s) vice ordf. Revisor 
Sven-Erik Eklund (s) revisor 
Gun Larssson (s) revisor 
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§ 49 Dnr 2022-0005591.1.3 
Missiv till medlemmar i kommunförbundet Norrbottens Läns 
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Skrivelse angående Inköp av nya skrivare ............................................ 9 

§ 52 Dnr 2022-0006521.1.1 
Sammanträdesplan för år 2023 .......................................................... 11 

§ 53 Dnr 2022-0006592.4 
Inlösen pensioner ............................................................................. 12 

§ 54 Dnr 2022-0006602.4 
Ny rutin för uppföljning .................................................................... 14 

 



 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

4(15) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Kf § 46 Dnr 2022-0000562.1 

Information 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

Godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Bilaga 1 Delgivningar 

 

Ej verkställda beslut kvartal 2 2022 

 

Länsstyrelsens protokoll Kommunfullmäktige val 20220911. 

----- 

Bo Häggroth, Näringslivsstrateg informerar om sin verksamhet samt planer 
för verksamheten samt Ingemar Hansson näringslivskontoret informerar om 
näringslivskontorets ekonomi, där samtliga projektfinansierade  
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Kf § 47 Dnr 2022-0000701.1.1 

Motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Inga motioner har inkommit till sammanträder 
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Kf § 48 Dnr 2022-000071--- 

Interpellationer, enkla frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga motioner har inkommit till sammanträdet 
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Kf § 49 Dnr 2022-0005591.1.3 

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

Beslut 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

Godkänna årsredovisning för regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) 
2021 

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

Sammanfattning av ärendet 

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 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 2021 samt Årsredovisning Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten samt bilagor för hela koncernen     
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Kf § 50 Dnr 2022-0006272.4 

Delårsbokslut juni 2022.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

Godkänna redovisning av Delårsbokslut juni 2022  samt lägga informationen 
till handlingarna.     

 

Sammanfattning av ärendet 

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 livslängds antagande 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. 

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

Beslutsunderlag 

Rapport Överkalix kommun 

Rapport Kommunledning 

Rapport Tekniska avdelningen 

Rapport Barn och utbildning 

Rapport Social omsorg 

Rapport Bygg och miljö 

Revisorernas Utlåtande Delårsrapport 2022 
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Kf § 51 Dnr 2022-0006022.2 

Skrivelse angående Inköp av nya skrivare 

Beslut 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

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

Sammanfattning av ärendet 

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 



 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

10(15) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

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

 

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.     
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Kf § 52 Dnr 2022-0006521.1.1 

Sammanträdesplan för år 2023 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

 

Att redaktionellt ändra kommunfullmäktiges sammanträde från 5 till 4 
december 2023 i sammanträdesplan  

Sammanfattning av ärendet 

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 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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

 

 

Beslutsunderlag 

Sammanträdeshjul 2023 
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Kf § 53 Dnr 2022-0006592.4 

Inlösen pensioner  

Beslut 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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. 

Sammanfattning av ärendet 

   

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.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
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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.et delges 

Ekonomiavdelning 

Personalavdelning 
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Kf § 54 Dnr 2022-0006602.4 

Ny rutin för uppföljning  

Beslut 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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     

Sammanfattning av ärendet 

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 
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Styrmodell för Överkalix kommun     

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     

 

 

 

 

 


