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Plats och tid Sammanträdesrum 2 Förvaltningsbyggnaden, tisdagen den 17 maj 2022 kl 09:00-10.00 

Beslutande Ledamöter 

Anne Jakobsson (S),  
Niclas Hökfors (S), Ordförande 
Sarah Karlsson (C) §§-40-45,47 
Susanna Karlsson (S)  

 
 

   
 

Övriga närvarande Anna-Greta Brodin, kommundirektör 
Anna-Lena Eriksson, kommunsekreterare 
Per Larsson, fastighetschef § 40 

 

Justerare Susanna Karlsson  

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, 2022-05-20 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 40-47 

 Anna-Lena Eriksson  

 Ordförande 

  

 Niclas Hökfors  

 Justerare 

  

 Susanna Karlsson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Allmänna utskottet 

Sammanträdesdatum 2022-05-17 

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-19 Datum då anslaget tas ned 2022-06-10 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 
 

Underskrift 

  

 Anna-Lena Eriksson  
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Närvarolista 

Beslutande  

  

 Anne Jakobsson (S) 
Niclas Hökfors (S), Ordförande 
Sarah Karlsson (C) §§-40-45,47 
Susanna Karlsson (S)  

 

Övriga närvarande  

  

 Anna-Greta Brodin, kommundirektör 
Anna-Lena Eriksson, kommunsekreterare 
Per Larsson, fastighetschef § 40 
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Au § 40 Dnr 2022-0004122.5 

Upphandling Reservkraft Strandskolans kök och 
Halljärvs vattenverk 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

 

Att anta anbud från ITSAB, för installation av reservkraft på Strandskolans 
kök samt Halljärvs vattenverk  

 

Uppdra till teknisk chef att teckna beställningsskrivelse för utförandet. 

 

Förklara paragrafen omedelbart justerad 

Sammanfattning av ärendet 

Det har under lång tid påtalats behov om att säkra upp elförsörjningen till de 
aktuella objekten, anledningen är att de är av avgörande betydelse för 
kommunens kost och vattenförsörjning. Med tanke på att det är på väg att 
ställas högre krav på kommunernas civilförsvar är dessa åtgärder  

Tekniska avdelningen föreslår Allmänna utskottet fatta beslut om att anta 
anbud från ITSAB, för installation av reservkraft på Strandskolans kök samt 
Halljärvs vattenverk och ge teknisk chef i uppdrag att teckna 
beställningsskrivelse för utförandet.av strategisk betydelse.  

Beslutsunderlag 

Tekniska avdelningen har utfört en upphandling, att på totalentreprenad 
utföra rubricerade åtgärder. Tyvärr råder det för tillfället en osäker marknad, 
dels gällande prissättningar, dels leveranstider vilket förmodligen medfört att 
endast ett anbud inkommit. Vid anbudstidens utgång har ett anbud från 
ITSAB (556653–5173) inkommit. Anbudssumman är 2 188 tkr, innebär att 
projektet kommer att överskrida investeringsramens budget med ca 500 tkr. 
Detta medför att vissa beslutade åtgärder i årets investeringsram ev. måste 
bortprioriteras.  
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Au § 41 Dnr 2022-0000562.1 

Information 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

 

Godkänna informationen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Anna-Greta Brodin kommundirektör informerar om: 

- Aktuell personalsituation  

-Förslag till Norrbottens kommuner avseende gemensamt kansli 
"Antagningsenhet till gymnasieskola för Norrbotten" 

-Information från migrationsverket om flyktingmottagande 
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Au § 42 Dnr 2022-0003482.6 

Delegation Utfärdande av eldningsförbud 

Beslut 

Allmänna utskottets förslag  

 

Att kommunfullmäktige i Överkalix kommun delegera beslut om utfärdande 
och upphävande av eldningsförbud till Överkalix kommunstyrelse. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid varma och torra förhållanden finns möjlighet för en kommun att meddela 
föreskrifter om förbud mot eldning utomhus samt liknande förebyggande 
åtgärder för att förebygga brand.  Denna rätt regleras i Lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) 10 kap 1§ och Förordningen om skydd mot olyckor (FSO) 2 kap 
7§. 

FSO 2 kap 7§: 

En länsstyrelse och en kommun får meddela föreskrifter om förbud helt eller 
delvis mot eldning utomhus samt om liknade förebyggande åtgärder mot 
brand. 

Sveriges kommuner och Regioner anser i sin tolkning av föreskriften och 
kommunallagen att ett eldningsförbud är ett normgivande beslut som i 
grunden ska fattas av fullmäktige men att beslutet bedöms kunna delegeras 
till nämnd om det är reglerat i reglemente eller särskilt beslut i fullmäktige.  

Eldningsförbud utfärdas normalt endast under korta perioder när 
brandrisken är mycket hög. Handläggningen måste ske skyndsamt och det är 
av stor vikt att beslutet kan handläggas utan dröjsmål. Att avvakta till ett 
fullmäktige- eller nämndsmöte är därför inte möjligt vid den här typen av 
ärenden. 

 

Räddningschefen föreslår att kommunfullmäktige i Överkalix kommun 
delegera beslut om utfärdande och upphävande av eldningsförbud till 
Överkalix kommunstyrelse. 

Beslutsunderlag 

Utskrift av mail från Johan Gert, SKR där Sveriges kommuner och Landsting 
ger sin tolkning av regleringen av utfärdande av eldningsförbud. 
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Au § 43 Dnr 2022-000374 

Medborgarinitiativ, Offentlig lekpark. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

 

Översända ärendet till Per Larsson fasighetschef att utreda samt återkomma 
med förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde 22 augusti  

Sammanfattning av ärendet 

En kommunmedborgare har lämnat in ett förslag om en offentlig lekpark 
särskilt för barn under 3 år särskilt 
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Au § 44 Dnr 2022-000110 

Motion, Öppettiden Ungdomsgården. 

Beslut 

Allmänna utskottets förslag  

 

Anser motionen besvarad 

Sammanfattning av ärendet 

Förtydligande svar på motionen från utredaren angående verksamheten på 
ungdomsgården sommaren 2022 

 

Vi kommer att ha ungdomsgården öppen 1 gång per vecka förutom 
marknadsveckan under sommarlovet 2022. 

Vecka 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 och 32. 
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Au § 45 Dnr 2022-0004273.0 

Medborgarinitiativ, Rastgård för hundar. 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

 

Översända medborgarinitiativ till Rune Ekholm tekniska chef att utreda samt 
återkomma till kommunstyrelsen sammanträde 22 augusti 2022 

Sammanfattning av ärendet 

En medborgare har lämnat in ett medborgarinitiativ med förslag om 
Rastgårdar för hundar. 
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Au § 46 Dnr 2022-0004302.1 

Överkalix Fotbollsförening (ÖFF) ansökan om 
lotteritillstånd 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar  

 

Bevilja Överkalix Fotbollsförening ansökan om registreringlotteri enligt 
spellag 2018:1138 6 kap 9 § för perioden 20220516-20270515 i enlighet med 
bifogade villkor som gäller för registreringslotterier  

 

Sarah Karlsson (c) anmäler jäv och deltar ej i beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Överkalix Fotbollsförening har lämnat in ansökan om registreringlotteri 
enligt spellag 2018:1138 6 kap 9§ för perioden 20220516-20270515:  

Villkor för registreringslotteri enligt spellag 6 kap 9§: 

* Det totala omsättningen får under en 5 års period får max uppstiga till 33 1/3 
basbelopp, ca 1,5 mkr-Basbeloppet/prisbasbeloppför år 2022 är 49 300 kronor 
samt att värdet av en kontantvinst i ett registreringslotteri enligt 6 kap. 9 § 
spellagen (2018:1138) får uppgå till högst ett prisbasbelopp 

*Värdet av vinsterna i lotteriet ska motsvara minst 35 procent och högst 50 
procent av insatsernas värde i lotteriet.                                                                                                                  

* Ansökan om lotteritillstånd skall inlämnas av huvudstyrelsen oavsett 
sektion som tillhandahåller lotteriet 

* Med ansökan skall beslut från huvudstyrelsen att anordna lotteriet biläggas 

* Lotteriföreståndare för varje lotteri ska vara ledamot i huvudstyrelsen 

* Försäljningstiden för varje lotteri uppgår till 3 månader (i undantagsfall 
kommer en försäljningstid på 4 månader att godkännas) 

* Senast 14 dagar efter avslutat lotteri skall lotteriets avkastning redovisas i 
bokföringen och kontrolleras av utsedd kontrollant 

* Överkalix kommun kommer att debitera föreningen en av avgift på 3 
procent av insatsbeloppet efter redovisat lotteri för att ersätta kontrollanten 

* Varje lotteri som startas skall vara fört direkt på ett konto så att Överkalix 
kommun lätt kan kontrollera och följa upp eran lotteriförsäljning 
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* Överkalix kommuns lotterikontrollant sak var informerad innan varje 
enskilt lotteri startas 

för att kunna ta del av det och sedermera godkänna det. 

* Inom 2 månader efter avslutat lotteri skall lotteriet redovisas till Överkalix 
kommuns lotterikontrollant 

* Tillstånd för försäljning av lotter får ej ske i andra kommuner än Överkalix 
kommun 

För övrigt hänvisar Överkalix kommun spellagen 2018:1138 samt 

spelförordning 2018:1475. 

*Anvisad lotterikontrollant är Roger Nilsson, Svartbyvägen 145, 956 93 
Överkalix 

 

Förslag till beslut  

 

Bevilja Överkalix Fotbollsförening ansökan om registreringlotteri enligt 
spellag 2018:1138 6 kap 9 § för perioden 20220516-20270515 i enlighet med 
bifogade villkor som gäller för registreringslotterier  

Beslutsunderlag 

Ansökan av registreringslotteri enligt spellagen 2018:1138 6 kap 9 § 

Överkalix Fotbollsförening 
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Au § 47 Dnr 2022-0004343.4 

EU projekt energiplan 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

 

Uppdra till Anna-Greta Brodin kommundirektör att arbeta med att utarbeta 
en energiplan för Överkalix kommun i samverkan med Energikontor Norr AB 

Sammanfattning av ärendet 

Anna-Greta Brodin kommundirektör informerar om ett EU projekt från 
Energikontor Norr AB, en 3 års ansökan för att ta fram en energiplan för 
kommunen som kommunerna idag är lagstadgad skyldig att ha. 

 

 


