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Plats och tid Överkalix Folkets hus danslokalen, måndagen den 20 juni 2022 kl 14:00-14:54 

Beslutande Ledamöter 

Kristina Åhl (S), Ordförande 
Christina Henriksson-Hjelm (C), 2:e vice 
ordförande §§ 28–43,45  
Leif Nilsson (S) §§ 28–43,45     
Sarah Karlsson (C) §§ 28–42,45     
Daniel Henriksson (V) §§ 28–41,43,45     
Bengt-Erik Rolfs (S) §§ 28–41,45     
Susanne Grape (M) §§ 28–43,45     
Susanna Karlsson (S) §§ 28–42,45     
Per-Erik Olofsson (C) §§ 28–41,45  
Otto Larsson (S) ) §§ 28-43,45  
Caroline Sjödin Larsson (S) ) §§ 28-43,45  
Per-Arne Heneryd (V) deltar § 44     
Roland Andersson (S) §§ 28–43,45     
Niclas Hökfors (S) §§ 28–41,45     

 
Veronica Andersson (S) ) §§ 28-43,45  
Kristina Olofsson (V) ) §§ 28-42,45 
Sara Söderberg (S) ) §§ 28-30,32-42,45  
Robert Larsson (S) 
Leif Larsson (V) §§ 28-43,45  
Gunnar Liljebäck (C) §§ 28–41,43,45 
Ethel Landström (SD) §§ 28–43,45  
Cenneth Pettersson (S) §§ 28–43,45 
 
 

 Leif Grape (M) ) §§ 28-43,45  
Carina Tornberg (S) §§ 28–41,43,45  
Robert Karlsson (S) §§ 28–41,43,45  
Maria Edfast (S) §§ 28–43,45  
 

 
 

Övriga närvarande Anna-Greta Brodin kommundirektör,  
Anna-Lena Eriksson kommunsekreterare 
Sven-Erik Eklund (S) revisor 
Gunilla Suikki (V) revisor 
Hans-Ola Bergström (S) vice ordf. revisor 

 

Justerare Robert Larsson     Christina Hjelm§§ 28-43,45    Per Arne Heneryd § 44 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2022-06-22, kl 13.00 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 28-45 

 Anna-Lena Eriksson  

 Ordförande 

  

 Kristina Åhl  

 Justerare 

  

 Robert Larsson     Christina Hjelm§§ 28-343,45     Per Arne Heneryd § 44  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-06-20 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-22 Datum då anslaget tas ned 2022-07-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet 
 

Underskrift 

  

 Anna-Lena Eriksson  
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Närvarolista  

Beslutande Ledamöter 

Kristina Åhl (S), Ordförande 
Christina Henriksson-Hjelm  
(C), 2:e vice ordförande 
§§ 28–43,45 ,Leif Nilsson (S)  
§§ 28–43,45, Sarah Karlsson  
(C) §§ 28–42,45, Daniel  
Henriksson (V) 
§§ 28–41,43,45     
Bengt-Erik Rolfs (S)  
§§ 28–41,45, Susanne Grape 
(M)  §§ 28–43,45   
Susanna Karlsson (S)  
§§ 28–42,45,  Per-Erik 
Olofsson (C) §§ 28–41,45  
Otto Larsson (S) )  
§§ 28–43,45,  
Caroline Sjödin Larsson (S)  
§§ 28-43,45, Per-Arne  
Heneryd (V)deltar § 44     
Roland Andersson (S) 
§§ 28–43,45,    
Niclas Hökfors (S)  
§§ 28–41,45 ,   

 
Veronica Andersson (S) ) §§ 28-43,45  
Kristina Olofsson (V) ) §§ 28-42,45 
Sara Söderberg (S) ) §§ 28-42,45  
Robert Larsson (S) 
Leif Larsson (V) ) §§ 28-43,45  
Gunnar Liljebäck (C) §§ 28–41,43,45 
Ethel Landström (SD) §§ 28–43,45  
Cenneth Pettersson (S) §§ 28–43,45 
 
 

Leif Grape (M) §§ 28–43,45  
Carina Tornberg (S) 
§§ 28–41,43,45 Robert  
Karlsson (S)  
§§ 28–41,43,45  
Maria Edfast (S) 
§§ 28–43,45, 
Veronica Andersson (S)  
§§ 28–43,45  
Kristina Olofsson (V)  
§§ 28–42,45 
Sara Söderberg (S) 
§§ 28-30-32-42,45  
Robert Larsson (S) 
Leif Larsson (V)  
§§ 28–43,45  
Gunnar Liljebäck (C)  
§§ 28–41,43,45 
Ethel Landström (SD)  
§§ 28–43,45  
Cenneth Pettersson (S)  
§§ 28–43,45 
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Övriga närvarande 
Anna-Greta Brodin  
kommundirektör,  
Anna-Lena Eriksson  
kommunsekreterare 
Sven-Erik Eklund (S)  
revisor 
Gunilla Suikki (V)  
revisor 
Hans-Ola Bergström (S) 
vice ordf revisor 
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Kf § 28 Dnr 2022-0000562.1 

Information 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

Godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Bilaga 2 delgivningar 

--- 

Anna-Greta Brodin kommundirektör informerar om: 

-Flyktingsituationen med anledning av Ukrainakriget 

----- 

Sarah Söderberg (s) ledamot kultur och fritidssamordnare informerar om sin 
verksamhet samt om det projekt som hon arbetar med. 

---- 

Niclas Hökfors (s) kommunstyrelsens vice ordförande information om 
klimatprojekt Stratus, samt besök av OECD. 
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Kf § 29 Dnr 2022-0000701.1.1 

Motioner 

Sammanfattning av ärendet 

Inga motioner har inkommit till sammanträdet 
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Kf § 30 Dnr 2022-000071 

Interpellationer, enkla frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga interpellationer eller enkla frågor har inkommit till sammanträdet 
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Kf § 31 Dnr 2022-000110 

Motion, Öppettiden Ungdomsgården. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

Anser motionen besvarad 

 

Sarah Söderberg (s) ledamot anmäler jäv och deltar ej i beslut 

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. 

 

Sarah Söderberg (s) ledamot anmäler jäv och deltar ej i beslut. 

Beslutsunderlag 

Motion Öppettider 
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Kf § 32 Dnr 2022-0002542.4 

Budget 2023-2027 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

Godkänna årsbudget 2023-27 investeringsramar samt mål 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanfattning av ärendet 

Budgeten för 2023 bygger på Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
beräkning av skatter och statsbidrag med justering för befolkning. Jämfört 
med det budgetunderlag som skickades ut till verksamheterna för att de 
skulle ta fram konsekvensanalyser har vissa förändringar skett. Det nya 
pensionsavtalet kommer bli dyrare än vad som kalkylerades i april, första 
kvartalets befolkningssiffror visade på ett mycket sämre utfall än vad som låg 
till grund för budgeten och den inflationen påverkar kostnadsläget. Med 
hänsyn taget till dessa påverkan på budget hamnar kommunen på ett 
underskott på närmare 6 mkr. För att klara budgeten föreslås sparkrav läggs 
ut, 1,2 mkr för kommunledning, 0,3 mkr för tekniska avdelningen, 0,4 mkr för 
barn & utbildning och 0,8 mkr för sociala omsorgsverksamheten. Utöver 
detta minskas finansieringens pensionskostnader med 3,5 mkr till totalt 6,5 
mkr.  

Med dessa åtgärder hamnar kommunen på ett nollresultat i budgeten och når 
inte den ekonomiska målsättning som finns. Det kommer inte finnas något 
utrymme för oförutsedda med denna budget. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Godkänna årsbudget 2023-27 investeringsramar samt mål till 
kommunfullmäktige för beslut . 

 

 

Beslutsunderlag 

Budget 2023 
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Kf § 33 Dnr 2022-0003615.2 

Ersättning för familjehem 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

Att anta höjning av ersättning till familjehem enligt förslag. De höjda 
ersättningsnivåerna föreslås gälla samtliga familjehem för barn och unga 
(under 20 år när placeringen inleds) där placeringar påbörjas från dag för 
kommunstyrelsens beslut och i avvaktan på att SKR eventuellt antar en högre 
ersättningsnivå. Därefter ska SKR:s rekommendationer för ersättning till 
familjehem åter följas 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanfattning av ärendet 

Ersättning familjehem 

Sociala omsorgsutskottet föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att 
anta höjning av ersättning till familjehem enligt förslag. De höjda 
ersättningsnivåerna föreslås gälla samtliga familjehem för barn och unga 
(under 20 år när placeringen inleds) där placeringar påbörjas från dag för 
kommunstyrelsens beslut och i avvaktan på att SKR eventuellt antar en högre 
ersättningsnivå. Därefter ska SKR:s rekommendationer för ersättning till 
familjehem  

Bakgrund till förslaget  

Sedan lång tid har Överkalix kommun, liksom som landets övriga 
socialtjänster, mött stora utmaningar i att rekrytera familjehem och tvingats 
använda konsulentverksamheter för att täcka behovet av familjehem. Detta 
medför förhöjda placeringskostnader jämfört med om familjehem i större 
omfattning kunde rekryteras direkt av kommunen. Orsaken till att 
familjehem väljer att gå till konsultverksamheter i stället för till kommunerna 
beror dels på den högre graden av stöd och tillgänglighet som de möter från 
konsultbolagen, dels på högre arvoden till familjehemmen.  

För att förbättra kommunens rekryteringsläge pågår idag ett arbete med att 
utbilda personal i handledning för familjehem. Verksamheten har också gått 
ut med annonsering för att försöka rekrytera familjehem och några 
intresseanmälningar har inkommit, därutöver är en plan för kontinuerliga 
rekryteringsinsatser framtagen. I rekryteringsmaterial går vi ut med att 
familjehem har möjligheten att kontakta socialjouren för hjälp och stöd i 
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akuta situationer. Vidare har arbete med rutiner som säkerställer att 
familjehemmen får den hjälp och det stöd de behöver i uppdraget påbörjats.  

åter följas. 

 

Att närmare kunna matcha konsultbolagens ersättningsnivåer är en 
ytterligare faktor för att kunna rekrytera fler familjehem i kommunal regi 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Att anta höjning av ersättning till familjehem enligt förslag. De höjda 
ersättningsnivåerna föreslås gälla samtliga familjehem för barn och unga 
(under 20 år när placeringen inleds) där placeringar påbörjas från dag för 
kommunstyrelsens beslut och i avvaktan på att SKR eventuellt antar en högre 
ersättningsnivå. Därefter ska SKR:s rekommendationer för ersättning till 
familjehem åter följas 
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Kf § 34 Dnr 2022-0002601.1.1 

E-signering av kommunala protokoll  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

Att signera de kommunala protokollen via e-signering fr.o.m. 1 januari 2023 

 

Bevara 1 utskriftsformat i arkivbeständigt papper tillsammans med 
signeringsbeviset samt även skall underskrift krävas i dokument av personer 
som saknar Bankid vid justering 

 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av digitaliseringens framväxt samt uppgradering av 
ärendehanteringssystemet Ciceron är det möjligt att  idag signera de 
kommunala protokollen via BankID. 

Förslag till beslut 

 

- Att signera de kommunala protokollen via e-signering fr.o.m. 1 september 
2023 

- Bevara 1 utskriftsformat i arkivbeständigt papper tillsammans med 
signeringsbeviset 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Att signera de kommunala protokollen via e-signering fr.o.m. 1 januari 2023 

 

Bevara 1 utskriftsformat i arkivbeständigt papper tillsammans med 
signeringsbeviset 
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Kf § 35 Dnr 2022-0003482.6 

Delegation Utfärdande av eldningsförbud 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

Att 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. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Att delegera beslut om utfärdande och upphävande av eldningsförbud till 
Överkalix kommunstyrelse. 
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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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Kf § 36 Dnr 2022-0003631.1.1 

Utanordning Partistöd 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

Godkänna redovisning av använt partistöd avseende verksamhetsåret 2021 
från Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet 
samt Centerpartiet i Överkalix 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna , Vänsterpartiet 
samt Centerpartiet i Överkalix har lämnat in redovisning av använt partistöd 
avseende verksamhetsåret 2021 
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Kf § 37 Dnr 2022-000419 

Moderaterna i Överkalix Ansökan om partistöd 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

Utbetala partistöd år 2022 avseende verksamhetsår 2021 till: 

 

 -Moderaterna i Överkalix  22075 kr 

 

Medel utbetalas konto kommunalt partistöd 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige 2022-06-20 § 36 beslutade att godkänna redovisning av 
använt partistöd avseende verksamhetsåret 2021 från moderaterna i Överkalix 
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Kf § 38 Dnr 2022-000448 

Vänsterpartiet i Överkalix Ansökan om partistöd 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

Utbetala partistöd år 2022 avseende verksamhetsår 2021 till: 

 

 -Vänsterpartiet i Överkalix 28113 kr 

 

Medel utbetalas konto kommunalt partistöd 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige 2022-06-20 § 36 beslutade att godkänna redovisning av 
använt partistöd avseende verksamhetsåret 2021 från Vänsterpartiet i 
Överkalix 
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Kf § 39 Dnr 2022-000462 

Socialdemokraterna i Överkalix Ansökan om partistöd 
2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

Utbetala partistöd år 2022 avseende verksamhetsår 2021 till: 

 

 -Socialdemokraterna i Överkalix  94525 kr 

 

Medel utbetalas konto kommunalt partistöd 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige 2022-06-20 § 36 beslutade att godkänna redovisning av 
använt partistöd avseende verksamhetsåret 2021 från Socialdemokraterna i 
Överkalix 
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Kf § 40 Dnr 2022-000525 

Centerpartiet Överkalix Ansökan om partistöd 2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

Utbetala partistöd år 2022 avseende verksamhetsår 2021 till: 

 

 -Centerpartiet i Överkalix 34150 kr 

 

Medel utbetalas konto kommunalt partistöd 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige 2022-06-20 § 36 beslutade att godkänna redovisning av 
använt partistöd avseende verksamhetsåret 2021 från Centerpartiet i 
Överkalix 
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Kf § 41 Dnr 2022-000536 

Sverigedemokraterna i Överkalix ansökan om partistöd 
2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

Utbetala partistöd år 2022 avseende verksamhetsår 2021 till: 

 

 -Sverigedemokraterna i Överkalix 22075 kr 

 

Medel utbetalas konto kommunalt partistöd 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige 2022-06-20 § 36 beslutade att godkänna redovisning av 
använt partistöd avseende verksamhetsåret 2021 från Sverigedemokraterna i 
Överkalix 

 



 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

21(25) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-20 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Kf § 42 Dnr 2022-000474 

Årsredovisning 2021 samt revisionsberättelse 2021- 
Överkalix Värmeverk AB  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

Godkänna årsredovisning 2021 samt granskning av årsredovisning i 
revisionsrapport 2021, revisionsberättelse 2021 för Överkalix Värmeverk AB  

 

Bevilja de enskilda förtroendevalda i Överkalix Värmeverk AB ansvarsfrihet 

 

Ledamöterna Gunnar Liljebäck (c), Bengt Erik Rolfs (s), Daniel Henriksson 
(s), Niclas Hökfors (c), Per-Erik Olofsson (s), Carina Tornberg (s), Robert 
Karlsson anmäler jäv och deltar ej i beslut 

 

  

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger protokoll från bolagsstämma Överkalix värmeverk. med 
tillhörande årsredovisning 2021, granskningsrapport 2021 samt medföljande 
revisionsberättelse 2021. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Godkänna årsredovisning samt granskning av årsredovisning i 
revisionsrapport 2021, revisionsberättelse 2021 för Överkalix Värmeverk AB 
2021 

 

Bevilja de enskilda förtroendevalda i Överkalix Värmeverk AB ansvarsfrihet 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

22(25) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-20 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Kf § 43 Dnr 2022-000475 

Årsredovisning 2021 samt revisionsberättelse 2021 
Överkalix Fastighet AB  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

Godkänna årsredovisning 2021 samt granskning av årsredovisning i 
revisionsrapport 2021, revisionsberättelse 2021 för Överkalix Fastighets AB  

 

Bevilja den enskilda förtroendevalda i Överkalix Fastighets AB ansvarsfrihet. 

 

Ledamöterna Niclas Hökfors (s), Sarah Karlsson (c), Susanna Karlsson (s), 
Kristina Olofsson (v), Bengt-Erik Rolfs (s), Sara Söderberg (s) anmäler jäv och 
deltar ej i beslut 

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger protokoll från bolagsstämma Överkalix Fastighets AB. med 
tillhörande årsredovisning 2021, granskningsrapport 2021 samt medföljande 
revisionsberättelse 2021 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Godkänna årsredovisning samt granskning av årsredovisning i 
revisionsrapport 2021, revisionsberättelse 2021 för Överkalix Fastighets AB 
2021 

 

Bevilja den enskilda förtroendevalda i Överkalix Fastighets AB ansvarsfrihet. 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

23(25) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-20 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Kf § 44 Dnr 2021-000704 

Valärende (fyllnadsval av revisor), för resterande del av 
mandatperiod 2018-2022 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

Godkänna Gunilla Suikkis (V) Notträskvägen 20 956 99 Överkalix begäran 
om avsägelse som samtliga förtroendeuppdrag samt som revisor för Överkalix 
kommun 

 

Utse Göran Larsson Allsån 65 956 92 Överkalix (l) till ny revisor för Överkalix 
kommun för resterande del av mandatperioden 2018-2022 

 

Ledamöterna Christina Henriksson-Hjelm (C), Leif Nilsson (S), Sarah 
Karlsson (C), Leif Larsson (V), Susanne Grape (M) Daniel Henriksson (V), 
Bengt-Erik Rolfs (S), Susanna Karlsson (S), Per-Erik Olofsson (C), Roland 
Andersson (SD), Niclas Hökfors (S), Veronica Andersson (S), Kristina 
Olofsson (V), Maria Edfast (S), Carina Tornberg (S), Caroline Sjödin- Larsson 
(s) Otto Larsson (S), Gunnar Liljebäck (C) Ethel Landström (SD), Cenneth 
Pettersson (S), Leif Grape (M), Robert Karlsson (S) anmäler jäv enligt KL 5 
kap § 48 

Sammanfattning av ärendet 

Gunilla Suikki har avsagt sig sitt förtroende uppdrag som revisor samt som 
ersättare i styrelsen för Kalix Älvs ekonomiska förening 

 

Kristina Åhl (S), Robert larsson (S) samt Per Arne Heneryd (V) deltar i beslut 
övriga ledamöter är jäviga enligt Kommunallagen KL 5 kap § 48. 

 



 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

24(25) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-20 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Kf § 45 Dnr 2022-0002613.4 

Försäljning av mark till Isolamin 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

Att sälja markområde till Isolamin AB på 500 000 sek   

 

Ledamot Kristina Olofsson (v) reserverar sig mot beslutet 

Sammanfattning av ärendet 

Isolamin har behov av ytterligare markytor för att tillgodogöra sig möjligheter 
att expandera- och effektivisera sin verksamhet. 

Förhandlingar har pågått gällande köpeskilling, dock utan att parterna har 
enats. Efter de hittills utförda förhandlingarna erbjuder Isolamin 500 000 sek 
för marken, vilket innebär en differens av 282 500 sek. 

Kommunens prissättning för aktuell tomtmark inom detaljplan är följande: 

* Industrimark – råmark 25 kr/m2 

* Industrimark – planerad mark med tillgång till VA 55 kr/m2 

Tekniska avdelningen har föreslagit att betrakta 4 000 m2 som planerad mark 
med tillgång till VA och resterande 22 500 m2 som råmark, vilket innebär en 
summa av 782 500 sek. 

Parterna är eniga gällande pris för den planerade markytan, dock föreligger 
oenighet om den yta som är att betrakta som råmark. 

Kommunen har tidigare sålt mark inom aktuellt område till annat företag 
enligt den av kommunen fastställda prislistan. Att börja med avsteg från 
beslutade taxor, vilka redan har en låg prissättning i förhållande till de flesta 
övriga kommuner kommer med stor sannolikhet skapa problem inför 
framtida försäljningar. 

 

Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om att 
kvarstå vid föreslaget pris av 782 500 sek och samtidigt förhålla sig till den 
fastställda prissättningen som beslutades 2013. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 



 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

25(25) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-20 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Att kvarstå vid föreslaget pris av 500 000 och samtidigt förhålla sig till den 
fastställda prissättningen som beslutat 2013 

 

Ledamot Kristina Olofsson (v) reserverar sig mot beslutet  

 

 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll, kommunfullmäktige 2013-06-24. Dnr. 1042 – 2012.  

Yrkanden 

Kristina Olofsson (V) ledamot vidhåller sitt yrkande att tjänstemanna 
beredningens yrkande om prissättningen skall gälla vid försäljning 782 500 kr 
för Isolamin, med hänsyn till vad grannfastigheter/företag fått betala för 
tomtmark från Överkalix kommun 

Niclas Hökfors (S) kommunstyrelsens vice ordförande yrkar på att Isolamin 
skall betala 500 000 kr med hänsyn till mycket dåliga markförhållande i 
området samt att markområdet är helt oberett. 

Propositionsordningar 

1. Kommunstyrelsens förslag att sälja markområde till Isolamin på 500 000 
sek   

2. Att sälja markområde till Isolamin på 782 500 sek  

 

Omröstningsresultat 

Att sälja markområde till Isolamin på 500 000 sek   

 

 


