
 

Allmänna utskottet 

Sammanträdesprotokoll 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Jockfalls turist och konferensanläggning, måndagen den 10 oktober 2022 kl 09:00-11.30 

Beslutande Ledamöter 

Anne Jakobsson (S), Ordförande 
Niclas Hökfors (S) vice ordförande 
Sarah Karlsson (C) 
Susanna Karlsson (S) 
Kristina Olofsson (V) 

 
 

   
 

Övriga närvarande Anna-Greta Brodin, kommundirektör via 
teams 
Anna-Lena Eriksson, kommunsekreterare 
Agneta Suikki, ekonomichef 
Eva Lassi, översiktsplanehandläggare via 
teams § 54 
Jonas Larsson, räddningschef via teams § 60 

 

Justerare Kristina Olofsson 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 48-60 

 Anna-Lena Eriksson  

 Ordförande 

  

 Anne Jakobsson  

 Justerare 

  

 Kristina Olofsson  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Allmänna utskottet 

Sammanträdesdatum 2022-10-10 

Datum då anslaget sätts upp 2022-10-12 Datum då anslaget tas ned 2022-11-04 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 
 

Underskrift 

  

 Anna-Lena Eriksson  
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Närvarolista 

Beslutande  

  

 Anne Jakobsson (S), Ordförande 
Niclas Hökfors (S) vice ordförande 
Sarah Karlsson (C) 
Susanna Karlsson (S) 
Kristina Olofsson (V) 

 

Övriga närvarande  

  

 Anna-Greta Brodin, kommundirektör via teams 
Anna-Lena Eriksson, kommunsekreterare 
Agneta Suikki, ekonomichef 
Eva Lassi, översiktsplanehandläggare via teams § 54 
Jonas Larsson, räddningschef via teams § 60 
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Au § 48 Dnr 2022-000056 

Information 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

 

Godkänna informationen 

     

Bakgrund 

Anna-Greta Brodin kommundirektör informerar om: 

-Planeringsarbete 2023 för verksamheterna 

-Budgetsituation/tertialrapport 2022 

-Nytt avtal om stadsarkitekt 

-Ny upphandlare  

-Lappberget pågår om projekt 

-Nära vårdarbete pågår, Nära Vård team håller på att utarbetas 

-Näringslivsrankingen Överkalix kommun 

-Julbord för anställda i Överkalix kommun november/december 2022 

-Julmarknad i andra veckan i december 9-10  december 2022 

-Bilparken  

-Personalsituation på bygg- och miljökontoret    
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Au § 49 Dnr 2022-000679 

Medborgarinitiativ, Banor för mc klasser för att ta 
körkort 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

Ärendet är utgår från dagordningen med anledning av att den ej är giltig/ 
följer ej gällande regler för inlämnade av medborgarinitiativ   

 

Bakgrund 

Med anledning av personen som inlämnat medborgarinitiativ ej är 
folkbokförd i kommunen, anses medborgarförslaget ej giltigt/ följer ej 
gällande regler för inlämnade av medborgarinitiativ   
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Au § 50 Dnr 2022-000009 

Medborgarinitiativ, Ett inhägnat område för hundar. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

Avslå medborgarinitiativet med hänsyn till ekonomiska kostnaden för 
uppförande av hundrasthage samt för den rådande ekonomiska situation som 
kommunen befinner sig i 

Är positiv till att upplåta mark till någon befintlig förening som bedriver 
hundverksamhet, om dessa önskar etablera en hundratshage för allmänheten. 
Om en sådan hundrasthage sätts upp på den mark kommunen är villig att 
upplåta för ändamålet är kommunen villig att ta kostnaden för årlig drift. 

 

Bakgrund 

Tekniska avdelningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att inkomma 
med kostnader för att skapa en hundrasthage vid ICA supermarket för 
allmänheten och presentera detta till allmänna utskottets sammanträde 10 
oktober 2022. 

Tekniska avdelningen föreslår Allmänna utskottet fatta beslut i ärendet med 
hänsyn till nedan beskrivet beslutsunderlag.    

En rasthage för hundar är möjlig att uppföra på markområde vid pumpstation 
på andra sidan Brännabergsvägen mittemot ICA supermarket.  

Storlek 25 x 25 m inkl. sluss med 2 gånggrindar och en körgrind 3 m för 
gräsklippare och traktor, 2 parkbelysningar, utrustning (bänkar, anslagstavla) 
samt markarbeten för parkeringsplatser. Kostnad ca 350 – 400 tkr.  

Utöver kostnad för utförande tillkommer årlig kostnad för drift/underhåll 
bl.a. gräsklippning, tömning sopkärl med ca 5 tkr. 

Etablering av hundrasthage är förvisso en facilitet som gynnar 
kommunmedborgarnas fritidsaktiviteter, dock bör investeringen ställas mot 
investeringsbehov i befintliga anläggningar samt behov av övriga åtgärder för 
att öka attraktiviteten i kommunen, ex. ny scen i Blåskoleparken. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse     

 



 

Allmänna utskottet 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

7(16) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-10 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Au § 51 Dnr 2021-000416 

Medborgarinitiativ Hundrasthage tillgänglig för 
allmänheten. Ärendenummer 379245 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

 

Avslå medborgarinitiativet med hänsyn till ekonomiska kostnaden för 
uppförande av hundrasthage samt för den rådande ekonomiska situation som 
kommunen befinner sig i 

Är positiv till att upplåta mark till någon befintlig förening som bedriver 
hundverksamhet, om dessa önskar etablera en hundratshage för allmänheten. 
Om en sådan hundrasthage sätts upp på den mark kommunen är villig att 
upplåta för ändamålet är kommunen villig att ta kostnaden för årlig drift. 

 

Bakgrund 

Tekniska avdelningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att inkomma 
med kostnader för att skapa en hundrasthage vid ICA supermarket för 
allmänheten och presentera detta till allmänna utskottets sammanträde 10 
oktober 2022. 

Tekniska avdelningen föreslår Allmänna utskottet fatta beslut i ärendet med 
hänsyn till nedan beskrivet beslutsunderlag.    

En rasthage för hundar är möjlig att uppföra på markområde vid pumpstation 
på andra sidan Brännabergsvägen mittemot ICA supermarket.  

Storlek 25 x 25 m inkl. sluss med 2 gånggrindar och en körgrind 3 m för 
gräsklippare och traktor, 2 parkbelysningar, utrustning (bänkar, anslagstavla) 
samt markarbeten för parkeringsplatser. Kostnad ca 350 – 400 tkr.  

Utöver kostnad för utförande tillkommer årlig kostnad för drift/underhåll 
bl.a. gräsklippning, tömning sopkärl med ca 5 tkr. 

Etablering av hundrasthage är förvisso en facilitet som gynnar 
kommunmedborgarnas fritidsaktiviteter, dock bör investeringen ställas mot 
investeringsbehov i befintliga anläggningar samt behov av övriga åtgärder för 
att öka attraktiviteten i kommunen, ex. ny scen i Blåskoleparken. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse     
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Au § 52 Dnr 2022-000684 

Utökad borgen för Stiftelsen Överkalixbostäder 

Beslut 

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     

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. 

 

Bakgrund: 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.    

Beslutsunderlag 

Begäran om borgen från Stiftelsen Överkalixbostäder     
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Au § 53 Dnr 2022-000105 

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

Beslut 

Kommunstyrelsen 2022-08-22 beslutade att medfinansiera Leader Polaris 
under programperiod 2023-2027. 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen 2022-08-22 beslutade att medfinansiera Leader Polaris 
under programperiod 2023-2027. 

 

Saknas i beslutet om vilket konto det skall belasta.    
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Au § 54 Dnr 2022-000723 

VB: Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Norrbottens län 

Beslut 

Allmänna utskottets förslag 

 

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

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.    

Beslutsunderlag 

Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län    
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Au § 55 Dnr 2022-000747 

Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

Beslut 

Allmänna utskottets förslag  

 

Anta förslag "Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning"     

Bakgrund 

Föreligger Revidering av riktlinjer god ekonomisk hushållning för Överkalix 
kommun    

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning     

 



 

Allmänna utskottet 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

12(16) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-10 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Au § 56 Dnr 2022-000254 

Budget 2023-2027 

Beslut 

Allmänna utskottets förslag 

 

Godkänna redovisning av årsbudget 2023-27 investeringsramar samt mål     

Bakgrund 

Föreligger Årsbudget 2023-2027.    

Beslutsunderlag 

Budget 2023     
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Au § 57 Dnr 2022-000729 

Skattesats år 2023 

Beslut 

Allmänna utskottets förslag 

 

Fastställa skattesatsen för 2023 till 22,80 skattekrona     

Bakgrund 

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 
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Au § 58 Dnr 2022-000108 

Redovisning av motioner under beredning 

Beslut 

Allmänna utskottets förslag 

 

Godkänna redovisning av motioner under beredning     

Bakgrund 

Motion trädgårdsavfall.    
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Au § 59 Dnr 2022-000735 

Heart of Lapland - finansiering och upplägg 2023 - 2025 

Beslut 

Allmänna utskottets förslag 

 

Medfinansiera Heart of Lapland med 267 877 kr per år under perioden 2023-
2025, med möjlighet till förlängning för perioden 2026-2027.  

 

Heart of Lapland finansieras från konto område 782 lokal 
näringslivsutveckling     

 

Bakgrund 

Heart of Lapland ansöker om medfinansiering från Överkalix kommun med 
267 877 kr per år under perioden 2023-2025, med möjlighet till förlängning 
för perioden 2026-2027. Finansieringen avser: 

 

(a) Medlemskap i Heart of Lapland ekonomiska förening mot en 
medlemsavgift på 100 000 kr per år. Medlemskapet förnyas den 1 januari varje 
år om ingen skriftlig uppsägning görs innan den 1 april innevarande år.  

 

b) Ett servicepaket från Heart of Lapland till ett värde av 107 877 kr per år 
(33kr/invånare, baserat på antal invånare den 1 november 2021) avseende 
kommunikation och marknadsföring, rådgivning och kompetensutveckling 
samt destinationsförsäljning och marknadsbearbetning med syfte att utveckla 
besöksnäringen i Haparanda, Överkalix, Övertorneå och Pajala.  

 

c) Medfinansiering av kommande utvecklingsprojekt för besöksnäringen i 
Heart of Lapland med 60 000 kr per år. Beloppet rekvireras i samband med 
projektstart och endast om övrig projektfinansiering beviljats från annan 
finansiär.    

Beslutsunderlag 

"[Skriv text här]"      

 



 

Allmänna utskottet 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

16(16) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-10 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Au § 60 Dnr 2022-000756 

Remiss Handlingsprogram Räddningstjänsten 2022-
2026 

Beslut 

Allmänna utskottets förslag 

 

Anta handlingsprogram för räddningstjänsten 2022-2026     

Bakgrund 

Föreligger remiss ”Handlingsprogram för räddningstjänsten 2022-2026”.    

Beslutsunderlag 

Remiss handlingsprogram för räddningstjänsten 2022-2026.     

 

 


