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Au § 1 Dnr 2023-000008 

Information allmänna utskottet 

 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

 

Godkänna informationen      

Bakgrund 

Anna-Greta Brodin, kommundirektör: 

-Information om Lappberget drift i slutat av januari 2023, lift ska besiktigas, 
snökanon är i behov av utbyte, backen har börjat pistas, pistmaskin 
upphandlad utbildning av personal pågår. Upphandling av bemanning av 
Lappberget är på gång och ska vara klar denna vecka eller nästa vecka. 
Utredning av möjligheter att ha öppet bastun pågår.  

Grillkåtan till hör Överkalix IF. Öppettider av cafeterian pågår ska vara i 
samarbete med Överkalix IF som avser sköta den. 

- Smittspridning av Covid -19, RS virus, influensa mm. 

-Arbete med nya rekryteringar, ny miljöinspektör 

- Arbete med översiktsplan, detaljplan samt bostadsförsörjningsplan 
 Underhållsplaner för fastigheter samt grönområden 
 
- Arbete med nya hemsidan pågår 
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Au § 2 Dnr 2022-000902 

Val till Avfall Sveriges styrelse och revision 

 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

 

Avstå att nominera in någon representant till styrelsen för Avfall Sverige     

Bakgrund 

Föreligger förfrågan om nominering av representant från kommunerna från 
styrelsen Avfall Sveriges styrelse och revision     

 

Beslutsunderlag 

Förfrågan Avfall Sveriges styrelse och revision     
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Au § 3 Dnr 2022-000917 

 
Inbjudan att nominera ledamöter till Kommuninvests 
föreningsstyrelse inför 2023 
 
Beslut 
Allmänna utskottet beslutar 

 
Avstå från att nominera ledamöter till Kommuninvests styrelse     

 
Bakgrund 
Valberedningen för Kommuninvest Ekonomisk förening inbjuder härmed  
medlemmarna i föreningen att nominera en eller flera personer att väljas till  
föreningsstyrelsen. Valet av styrelseledamöter sker vid den ordinarie 
föreningsstämman torsdagen den 30 mars 2023. 
 
Styrelsen består för närvarande av 15 ordinarie ledamöter och 15 suppleanter. 
Tillsättning av styrelse m.m. regleras i föreningens stadgar samt i 
arbetsordningen för valberedningen i föreningen. Dessa dokument finns 
tillgängliga via Kommuninvests hemsida: www.kommuninvest.se 
Av arbetsordningen för Valberedningen framgår bland annat att  
 
Valberedningen i sitt arbete ska: 
• Genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de 
styrelseposter som ska fyllas, varvid förslag som inkommit från 
medlemmarna ska beaktas. 
• Eftersträva att resultatet i de allmänna valen i medlemskommuner och  
medlemsregioner återspeglas i styrelsens sammansättning, en jämn 
könsfördelning, att ledamöterna representerar olika geografiska delar av 
landet samt att det finns  
ledamöter från medlemmar av olika storlek. 
• Tillse att styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till 
följd av föreningens läge och framtida inriktning. 
Vidare framgår av arbetsordningen att de personer som föreslås ingå i 
styrelsen ska ha förtroendeuppdrag hos kommun eller region som vid 
tidpunkten för den ordinarie  
föreningsstämman är medlem i den ekonomiska föreningen. 
Valberedningen ser det som mycket betydelsefullt med en aktiv 
föreningsstyrelse där ledamöternas närvaro värderas högt och där 
suppleanternas regelmässigt deltar vid 
sammanträdena oavsett om de behöver tjänstgöra eller inte. Styrelsen 
sammanträder cirka 5-6 gånger per år och de flesta sammanträdena äger rum 
i Stockholm.    
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Beslutsunderlag 

Förfrågan Kommunvist föreningsstyrelse inför 2023     
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Au § 4 Dnr 2022-000941 

Ansökan om bidrag för köp av hjärtstartare 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

 

Uppdra till Jonas Larsson räddningschef samt Jonas Thuresson 
säkerhetssamordnare att inventera vad som finns i kommunens verksamheter 
samt vilket behov av hjärtstartare det finns.     

Bakgrund 

PRO Norrbotten har lämnat in ansökan om bidrag från kommunen för köp av 
hjärtstartare    

 

Beslutsunderlag 

PRO Ansökanbidrag hjärtstartare     
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Au § 5 Dnr 2022-000945 

Länsgemensamma strategin - Tillsammans för Nära 
vård i Norrbotten 

Beslut 

Allmänna utskottets förslag 

 

Att anta Länsgemensamma strategin – Tillsammans för Nära vård i 
Norrbotten     

Bakgrund 

Norrbottens kommuner har beslutat 2022-12-15 § 65 

Att rekommendera kommunerna att anta Länsgemensamma strategin – 
Tillsammans för Nära vård i Norrbotten    

 

Beslutsunderlag 

Norrbottens kommuners protokoll 2022-12-15 § 65     
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Au § 6 Dnr 2022-000374 

Medborgarinitiativ, Offentlig lekpark. 

Beslut 

Allmänna utskottets förslag 

 

Med hänsyn tillrådande ekonomi samt möjligheten för kommunmedborgare 
hänvisa barnfamiljer att nyttja befintliga lekparker i skolområdet 

Avslå medborgarinitiativet    

 

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.  

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 
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avdelningen tilldelas utökad budget för årligt underhåll, drift/skötsel av 
lekparken samt besiktning av lekutrustningen. 

Tekniska avdelningen föreslår kommunstyrelsen fatta beslut om fortsatt 
utredning av frågan eller ej.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse     
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Au § 7 Dnr 2022-000192 

Medborgarinitiativ strandpromenaden upplyst tall 

 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

 

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

 

Anse medborgarinitiativet besvarat     

Bakgrund 

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

Att belysa tallen kan utföras till en mindre kostnad förutsatt att el finns att 
tillgå i närområdet. 

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 

Tjänsteskrivelse     
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Au § 8 Dnr 2022-000967 

Riktlinjer för sociala medier för Överkalix kommun 

 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

 

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Anta Riktlinjer för 
sociala medier för Överkalix kommun     

Bakgrund 

Kommunikatör har utarbetat förslag till riktlinjer för sociala medier för 
Överkalix kommun    

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för sociala medier för Överkalix kommun     
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Au § 9 Dnr 2022-000971 

Förändring av kommunstyrelsens delegationsordning 

Beslut 

Allmänna utskottets förslag  

 

Att föreslå Kommunstyrelsen besluta att anta nedanstående förändringar i 
kommunstyrelsens delegationsordning: 

 

Alla anställningar utom kommunchef, verksamhetschef, avdelningschef eller 
motsvarande och enhetschef: anställning < 6 månader betraktas som 
verkställighet.  

 

1.1.10 Ersättare för kommunchef < 1 månad. Kommundirektör efter samråd 
med kommunstyrelsens ordförande 

 

1.1.11 Verksamhetschef. Kommundirektör efter samråd med 
kommunstyrelsens ordförande och ordförande i resp. nämnd/utskott. 

 

1.1.12 Avdelningschef eller motsvarande. Verksamhetschef efter samråd med 
ordförande i resp. nämnd/utskott. 

 

1.1.13 Enhetschef. Verksamhetschef efter samråd med ordförande i resp. 
nämnd/utskott. 

 

1.1.27 Avsked verksamhetschef. Kommundirektör efter samråd med 
kommunstyrelsens ordförande och ordförande i resp. nämnd/utskott. 

 

Löneöversyn för kommundirektören beslutas av kommunstyrelsens 
ordförande löpande under dennes förordnande 

Alla detaljbudgeter skall behandlas i resp. nämnd/utskott för att sedan föreslå 
kommunstyrelsen fatta beslut om att anta detaljbudgeterna.     

Bakgrund 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
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Inför föregående mandatperiod infördes en ny delegationsordning efter en 
genomgång av denna föreslås ovanstående förändringar. 

Beslutsunderlag och ärendebeskrivning 

Kommunen eftersträvar att graden av demokrati och transparens är hög. 
Vidare måste säkerställas att de politiska prioriteringarna genomföres i 
detaljbudgeterna. 

Konsekvenser avseende ekonomi, jämställdhet, miljö samt barnperspektivet 

Ekonomi, Jämställdhets-, miljö och barnperspektiv 

Inga specifika konsekvenser. 

Förslag till beslut 

Undertecknad föreslår Allmänna utskottet att föreslå Kommunstyrelsen att 
beslut att anta nedanstående förändringar i kommunstyrelsens 
delegationsordning. 

Alla anställningar utom kommunchef, verksamhetschef, avdelningschef eller 
motsvarande och enhetschef: anställning < 6 månader betraktas som 
verkställighet.  

1.1.10 Ersättare för kommunchef < 1 månad. Kommundirektör efter samråd 
med kommunstyrelsens ordförande 

1.1.11 Verksamhetschef. Kommundirektör efter samråd med 
kommunstyrelsens ordförande och ordförande i resp. nämnd/utskott. 

1.1.12 Avdelningschef eller motsvarande. Verksamhetschef efter samråd med 
ordförande i resp. nämnd/utskott. 

1.1.13 Enhetschef. Verksamhetschef efter samråd med ordförande i resp. 
nämnd/utskott. 

1.1.27 Avsked verksamhetschef. Kommundirektör efter samråd med 
kommunstyrelsens ordförande och ordförande i resp. nämnd/utskott. 

Löneöversyn för kommundirektör skall ske av AU 

Alla detaljbudgeter skall behandlas i resp. nämnd/utskott för att sedan föreslå 
kommunstyrelsen fatta beslut om att anta detaljbudgeterna. 

    

Beslutsunderlag 

Delegationsordning kommunstyrelsen     
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Au § 10 Dnr 2022-000972 

Införande av Föreningsråd 

 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

 

Att Näringsstrateg Bo Häggroth och Kultur och Fritidsansvarig Sara 
Söderberg gemensamt skall utreda hur vi skall utveckla befintligt förenings-
/byaråd. Utredningen skall redovisas till kommunstyrelsens möte den 11 april 
2023.     

Bakgrund 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

I vår kommun finns många ideella föreningar inom byar, kultur, idrott, hälsa, 
motor med mera som gör ett stort oavlönat arbete för att ge kommunens 
medborgare ett utbud av upplevelser och fritidsaktiviteter. Många gånger 
sliter föreningarna i det tysta och alla föreningar brottas mer eller mindre 
med likartade problem. 

Kommunen har en början till ett forum att uppmärksamma och stötta våra 
ideella föreningar via befintligt förenings-/byaråd. 

Ett råd som har regelbundna träffar dit alla ideella föreningar inbjuds. Rådet 
kan få en samordningsfunktion mellan föreningar och vara ett forum där 
föreningar kan diskutera och lösa problem gemensamt. Samtidigt kan 
kommunen som samordnare av rådet bilda sig en uppfattning om de ideella 
föreningarnas samlade behov.  

 

Beslutsunderlag och ärendebeskrivning 

Många av våra ideella föreningar upplever svårigheter att upprätthålla och 
utveckla sin verksamhet. Deras verksamhet är en ytterst viktig faktor i 
kommunens strävan att attrahera mer människor att arbeta, leva och bo i vår 
kommun samt de bidrar också till ökad trivsel för de människor som redan 
arbetar, lever och bor i vår kommun. 

 

Konsekvenser avseende ekonomi, jämställdhet, miljö samt barnperspektivet 

Ekonomi 
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De ekonomiska konsekvenserna går ej att bedöma i dagsläget, utan kommer 
att vara en del av utredningen.  

Jämställdhets-, miljö och barnperspektiv 

Ett rikt föreningsliv har positiva effekter på jämställdhet och barnperspektivet 
genom t ex att både unga och äldre utvecklarförståelse för varandra och 
samarbete.  Miljöperspektivet borde även kunna uppvisa positiva effekter 
genom exempelvis samordning av transport av människor från byar in till 
centralorten.  

Förslag till beslut 

Undertecknad föreslår Allmänna utskottet fatta beslut att Näringsstrateg Bo 
Häggroth och Kultur och Fritidsansvarig Sara Söderberg gemensamt skall 
utreda hur vi skall utveckla befintligt förenings-/byaråd. Utredningen skall 
redovisas till kommunstyrelsens möte den 11 april 2023. 

 

 

    

Beslutsunderlag 

Skrivelse Införande av föreningsråd     
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Au § 11 Dnr 2022-000973 

Införande av så kallade ÅVC-kort 
(återvinningscentralkort) 

 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

Att uppdra till Teknisk Chef att utreda möjligheterna, ev. regler och 
kostnaderna att införa ett s.k. ÅVC-kort som möjliggör för innevånarna att 
besöka Furunäsets Miljöcentral dygnet runt. Utredningen skall redovisas till 
kommunstyrelsens möte den 11 april 2023.     

Bakgrund 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Önskemål om att kommunen skall erbjuda ovanstående tjänst har inkommit. 
 
Beslutsunderlag och ärendebeskrivning 
Kommunen eftersträvar att följa Agenda 2030 handlingsplan för människor 
och planetens välstånd. Hållbar utveckling handlar om att balansera 
miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv. Ovanstående skulle 
underlätta för våra innevånare att bidra till att nå de globala målen i agenda 
2030. 
Konsekvenser avseende ekonomi, jämställdhet, miljö samt barnperspektivet 
 
Ekonomi 
De ekonomiska konsekvenserna går ej att bedöma i dagsläget, utan kommer 
att vara en del av utredningen.  
 
Jämställdhets-, miljö och barnperspektiv 
Inga specifika konsekvenser avseende jämställdhets- och barnperspektivet. 
Miljöperspektivet borde erhålla positiva effekter om ett ÅVC-kort införes 
eftersom det borde minska volymerna av brännbart avfall.  
 
Förslag till beslut 
Undertecknad föreslår Allmänna utskottet fatta beslut att Teknisk Chef får i 
uppdrag att utreda möjligheterna, ev. regler och kostnaderna att införa ett 
s.k. ÅVC-kort som möjliggör för innevånarna att besöka Furunäset 
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Miljöcentral dygnet runt. Utredningen skall redovisas till kommunstyrelsens 
möte den 11 april 2023. 

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse införande av så kallade ÅVC-kort     

 



 

Allmänna utskottet 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

19(24) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-16 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Au § 12 Dnr 2022-000965 

Försäljning av aktier i Överkalix Fastighet AB 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

 

Att ekonomichef Agneta Suikki får i uppdrag att utreda försäljning av 
aktierna i Överkalix Fastighet AB. Utredningen skall redovisas till 
kommunstyrelsens möte den 6 februari 2023.     

Bakgrund 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Önskemål om att köpa aktier har inkommit från nuvarande hyresgäst. 
 
Beslutsunderlag och ärendebeskrivning 
Nuvarande hyresgäst har inkommit med önskemål att förvärva aktierna i 
Överkalix Fastighet AB. Nuvarande hyresgäst har utvecklat verksamheten på 
ett mycket positivt sätt, vilket resulterat i kraftigt ökande antal besökande 
och en positiv utveckling av besöksnäringen samt positiva bieffekter för till 
exempel handeln i Överkalix. Verksamheten har även medfört en inflyttning 
till kommunen.  
 
Konsekvenser avseende ekonomi, jämställdhet, miljö samt barnperspektivet 
Ekonomi 
De ekonomiska konsekvenserna går ej att bedöma i dagsläget, utan kommer 
att vara en del av utredningen.  
Jämställdhets-, miljö och barnperspektiv 
Inga specifika konsekvenser avseende jämställdhets-, miljö- och 
barnperspektivet.  
Förslag till beslut 
Undertecknad föreslår Allmänna utskottet fatta beslut att ekonomichef 
Agneta Suikki får i uppdrag att utreda försäljning av aktierna i Överkalix 
Fastighet AB. Utredningen skall redovisas till kommunstyrelsens möte den 6 
februari 2023.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse     
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Au § 13 Dnr 2022-000968 

Bidrag Sommarjobb för företag 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

 

Uppdra till Anna Widen kommunikatör att via hemsida samt reklamguide att 
informera att det inte kommer att utgå kommunalt bidrag till sommarjobbare 
för privata företag     

 

Bakgrund 

Angående bidrag till lönekostnader för sommarjobbare för privata företag 
enligt beslut i kommunstyrelsen 2020-05-18 §63 Dnr 448-2020 

Bakgrund: 

2020 beslutade Överkalix kommun att erbjuda privata företag etablerade i 
Överkalix ett lönebidrag för max 2 sommarjobbare per företag vilket har gällt 
sedan dess. Detta då Covid medförde att kommunen inte kunde erbjuda 
sommarjobb inom den kommunala vården som tidigare. 

2022 resulterade det i att kommunen fick för få sommarjobbare, 30 
sommarjobbare saknades, Konsekvenserna visade sig bland annat genom 
stora svårigheter med att sköta våra gröna ytor samt stor brist på 
”sommarflickor och sommarpojkar” som bl. a möjliggör mer utevistelse för 
våra äldre som bor på våra särskilda boende. 

 

Förslag till beslut: 

Att upphäva förslaget att bidra med lönekostnader till privata företag för 
sommarjobb från och med 2023. 

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse     
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Au § 14 Dnr 2022-000906 

Riktlinjer för Rådet Trygghet och hälsa 

Beslut 

Allmänna utskottet beslutar 

 

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta dokumentet 
”Riktlinjer för Rådet Trygghet och hälsa, version 2022-10”     

 

Bakgrund 

Regeringen beslutade den 28 november 2019 att ge i uppdrag åt en särskild 
utredare att utreda kommunernas brottsförebyggande ansvar. Utredningen 
om kommunernas brottsförebyggande ansvar,  SOU 2021:49, har bedrivits i 
nära samarbete med sakkunniga och experter som i huvudsak ställt sig 
bakom utredningens förslag. 

Utredningen föreslår att det införs en ny lag som anger vilka krav som ställs 
på kommunernas brottsförebyggande arbete. Lagen om kommuners ansvar 
för brottsförebyggande arbete förslås att träda i kraft den 1 juli 2023. 

Lagen syftar till att säkerställa att kommuner utifrån ett kunskapsbaserat 
underlag tar ställning till behovet av brottsförebyggande åtgärder och skapar 
förutsättningar för samordning av det brottsförebyggande arbetet inom 
kommunen. 

Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete anger att: 

Kommunstyrelsen, eller den nämnd som kommunfullmäktige beslutar, ska 
ansvara för ledningen av kommunens brottsförebyggande arbete och för att 
kontinuerligt rapportera om det brottsförebyggande arbetet till 
kommunfullmäktige. 

Varje kommun ska verka för att strategiska brottsförebyggande frågor 
hanteras i ett särskilt forum (strategiskt råd) där kommunen och relevanta 
aktörer ingår. Rådet ska ledas av kommunen. 

I kommunen ska det finnas en samordningsfunktion för brottsförebyggande 
frågor. Kommunen ska ta fram en lägesbild över brottsligheten inom 
kommunens geografiska område.  

Kommuner ska, med lägesbilden som underlag, besluta om en plan för vilka 
åtgärder som kommunen avser att vidta för att förebygga brott (åtgärdsplan) 

Kommuner ska minst vartannat år uppdatera lägesbilden och följa upp 
åtgärdsplanen. 
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Brå uppmanar kommuner som ska arbeta brottförebyggande att bestämma 
hur arbetet ska organiseras för att det ska bli effektivt. Ett råd är att anpassa 
organisationen efter de lokala omständigheterna och parterna som ingår i det 
brottsförebyggande arbetet. 

 

Organisation för arbetet 

Överkalix Kommun arbetar sedan tidigare med brottsförebyggande frågor via 
Östra Norrbottens Folkhälsoråd. I Folkhälsorådet finns representanter på 
politisk- och tjänstemannanivå med från Kalix, Haparanda, Överkalix och 
Övertorneå kommuner, där finns även representanter med från Region 
Norrbotten, Länsstyrelsen och Polisen. I Folkhälsorådets handlingsplan finns 
sedan tidigare inskrivet att rådet särskilt ska beakta hur ett kommande 
lagstadgat brottsförebyggande ansvar kan komma att påverka det 
gemensamma arbetet. 

I det lokala arbetet i Överkalix kommun finns ett Trygghets- och hälsoråd 
som arbetar med trygghetsfrågor och folkhälsa, i det arbetet ingår ett 
brottsförebyggande arbete. Rådet samverkar med Östra Norrbottens 
Folkhälsoråd och har en organisation som kan arbeta utifrån kommande 
lagkrav, i rådet finns kommunala chefer med mandat att ta beslut i viktiga 
frågor, men också Hälsocentralen, Friskolan och polisen är representerade. 

Genom att anta riktlinjer för det lokala Trygghets- och hälsorådet kan rådets 
åtagande för att arbeta i enighet med kommande lagstiftning fastställas 
samtligt som kommunstyrelsens ansvar tydliggörs. 

I riktlinjen redogörs för aktuella mål, rådets organisation och arbetsordning. 
Rådets uppgifter beskrivs. Trygghets- och hälsorådets samordningsfunktion 
med ansvar för kartläggning, framtagandet av en lokal lägesbild och 
åtgärdsplaner fastställs. 

Ändring av riktlinjen kan aktualiseras av rådet och kommunstyrelsen. 

 

För att tydliggöra kommunens organisation i det brottsförebyggande arbetet 
föreslås Kommunstyrelsen att besluta att: 

anta dokumentet ”Riktlinjer för Rådet Trygghet och hälsa, version 2022-10”    

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för Rådet Trygghet och hälsa 2022-10     
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Au § 15 Dnr 2023-000027 

Beslutsattestanter inom kommunstyrelsens område 

Beslut 

Allmänna utskottets förslag 

 

Anta beslutsattestanter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde     

Bakgrund 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen har att utse vilka delegater som har rätt att attestera 
fakturor inom kommunstyrelsens område.  
Ekonomiavdelningen upprättar ett underlag utifrån Beslutsattestanter inom 
kommunstyrelsens område där det framgår namn samt vilka personer som 
granskar fakturor/betalunderlag. Ansvar för att ekonomiavdelningen har 
korrekta underlag ligger på verksamheterna. 
 
Konsekvenser avseende ekonomi, jämställdhet, miljö samt barnperspektivet 
Inga kända 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta anta Beslutsattestanter inom 
kommunstyrelsens område    

Beslutsunderlag 

Beslutsattestanter inom kommunstyrelsens område ansvar och verksamheter    
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Au § 16 Dnr 2022-000805 

Regler för firmateckning  

Beslut 

Allmänna utskottets förslag 

 

Anta Regler för firmateckning     

Bakgrund 

Ekonomikontoret har utarbetat förslag Regler för firmateckning    

Beslutsunderlag 

Regler för firmateckning      

 

 


