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Ks § 49 Dnr 2022-0000562.1 

Information 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Godkänna informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av delgivningar 

Bilaga 1 

-------------------- 

Redovisning av delegationsbeslut 

Bilaga 2 

-------------------- 

Protokoll för kommunstyrelsens utskott Sociala omsorgsutskottet (Su), Barn- 
och utbildningsutskottet (Bu) och Allmänna utskottet (Au): 

Su 2022-05-05 §§ 28-40 

Bu 2022-05-04 §§ 15-16 

Au 2022-05-02 §§ 28-39 

----------------- 

Pärm redovisat från personalkontoret för delegationer fr.o.m. 

2022-03-11 t.o.m. 2022-05-16 

------------------ 

Anna-Greta Brodin kommundirektör informerar om: 

- NATO (Sveriges ansökan mm)  

- Ukrainakriget, påverkan, migration 

- Sommaren 2022, semestrar problem med att få tillgång till vikarier, problem 
med ledningsorganisationen inom hemsjukvården 

- Bilparken, avtal med leasingbilar osv. 

 

--------------- 
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Anne Jakobsson (s) kommunstyrelsens ordförande 

-Invigning av reservkraftanläggning noden, som drivs av vätgas 
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Ks § 50 Dnr 2022-0003142.4 

Budgetuppföljning 2022 kvartal 1 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Överlämna kvartalsrapporten till kommunfullmäktige 

 

Uppmana att verksamheterna att vara strikt återhållsam med sin budget. 

Sammanfattning av ärendet 

En uppföljning efter årets tre första månader är gjord. Uppföljningen visar på 
att kommunen kommer klara nå budgeten även om sociala omsorgsutskottet 
har ett stort underskott. Enligt prognos nås samtliga finansiella mål och 
många av de aktiviteter som görs för att uppnå verksamhetsmässiga mål är 
påbörjade.  

Inom investeringarna är bredband den största och bedömningen nu är att 
ramarna kommer hållas. 

 

Överlämna kvartalsrapporten till kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning kvartal 1 2022 
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Ks § 51 Dnr 2022-0003152.4 

Konsekvensanalyser inför budget 2023-2027 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Godkänna information  

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheterna har tagit fram konsekvensanalyser utifrån de föreslagna 
budgetramarna. Analyserna innehåller även investeringsbehov den närmaste 
åren.  

Budgeten för 2023 kommer beredas i kommunstyrelsen i juni för att därefter 
antas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Konsekvensanalys 2023 Kommunledningskontoret 

Konsekvensanalys 2023 Tekniska kontoret 

Konsekvensanalys 2023 Barn och utbildning 

Konsekvensanalys 2023 Social omsorg 

Konsekvensanalys 2023 Bygg och miljö 
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Ks § 52 Dnr 2022-0002542.4 

Budget 2023-2027 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Uppdra åt verksamheter, utskott samt nämnder att inkomma med 
konsekvensbeskrivningar av föreslagna ramar till kommunstyrelsen den 7 
juni. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 14:e februari ägde en budgetdag rum och utifrån de ekonomiska 
förutsättningar som föreligger finns ett budgetdokument sammanställt. 
Budgeten i dokumentet bygger på skatter och statsbidrag som Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) beräknat. Beräkningen är gjord i slutet av 
februari och SKR har i ett blogginlägg 11 mars påtalat de stora osäkerheter 
som föreligger efter krigsutbrottet. 

För att ändå fortsätta budgetarbetet är detta det som kommunen idag har att 
förhålla sig till och de olika utskotten bör få tid för att återkomma med sina 
konsekvensbedömningar till kommunstyrelsen i juni. 

 

Uppdra åt verksamheter, utskott samt nämnder att inkomma med 
konsekvensbeskrivningar av föreslagna ramar till kommunstyrelsen den 7 
juni. 

Beslutsunderlag 

Budget 2023 v1 
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Ks § 53 Dnr 2021-000704 

Valärende, för resterande del av mandatperiod 2018-
2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Utse Cenneth Pettersson till ägarombud för Överkalix fastighets AB för 
resterande del av mandatperioden 

 

Utse följande ledamot samt ersättare i Leader Polaris för mandatperioden 
2018-2022: 

Ordinarie ledamot:  

(c) Gunnar Liljebäck, Östra Stråkan 5, 956 92 Överkalix 

Ersättare:  

(s) Leif Nilsson, Svartbyvägen 184, 956 93 Överkalix  

Ordinarie representanter vid årsstämman: 

(s) Leif Nilsson, Svartbyvägen 184, 956 93 Överkalix 

Sammanfattning av ärendet 

Val till ombudsstämma Överkalix Fastighets AB 

Val till Leader Polaris Ledamot samt ersättare i Leader Polaris för 
mandatperioden 2018-2022: 

Ordinarie:  

(c) Gunnar Liljebäck, Östra Stråkan 5, 956 92 Överkalix 

Ersättare:  

(s) Leif Nilsson, Svartbyvägen 184, 956 93 Överkalix  

Ordinarie representanter vid årsstämman: 

(s) Leif Nilsson, Svartbyvägen 184, 956 93 Överkalix 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

10(23) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-16 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ks § 54 Dnr 2022-000316 

Överenskommelse om GIS-samverkan för kommunerna 
i Östra Norrbotten Haparanda, Kalix, Pajala, Överkalix 
och Övertorneå  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Att ställa sig bakom en samverkan med övriga kommuner men föreslår att 
styrgruppen består av ansvariga tjänstepersoner (chefer), vilka sedermera 
rapporterar till politiken. 

Sammanfattning av ärendet 

GIS-verksamhet är en viktig del i samhällsbyggnadsprocessen. Kraven på en 
väl fungerande GIS-verksamhet ökar ständigt då samhället förändras i allt 
högre takt. Samhällsbyggandet ställer höga krav på dessa tjänster vid 
planläggning, bygglovsprövning, projektering, fastighetsbildning och övrig 
kommunal verksamhet. 

De fem kommunerna har var och en begränsade resurser för att hantera GIS-
frågan. Det kan också vara svårt att rekrytera rätt kompetens och det är en 
styrka om det finns kollegor att utbyta erfarenheter med. Verksamheterna 
behöver resurser för såväl förvaltning och ajourhållning som utveckling av 
kartdatabaserna och av användningen av GIS i de kommunala 
verksamheterna. Genom samarbete hoppas kommunerna att kunna få en 
mindre sårbar verksamhet inom GIS-området och en större möjlighet att 
jobba med utveckling.  

Programvarorna är kostsamma och kostnaden skulle kunna sänkas genom ett 
samarbete.  

Initialt behöver gemensamma rutiner kring hantering av data tas fram. På 
sikt skulle kommunerna också kunna samarbeta kring frågor som 
inmätningar och framtagande av olika typer av kartmaterial. 

 

Tekniska avdelningen ställer sig bakom en samverkan med övriga kommuner 
men föreslår att styrgruppen består av ansvariga tjänstepersoner (chefer), 
vilka sedermera rapporterar till politiken. 
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Ks § 55 Dnr 2022-000289 

Medborgarinitiativ Buss-transport från Svartbyn 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens sammanträde 22 augusti 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslagsställaren föreslår att kommunen skall införa extra bussar efter skolan. 
Vill kunna åka in till Bränna på kvällar och helger mellan 16.00 – 23.00 och 
efter UG.  

 

Undertecknad föreslår att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsens 
sammanträde 22 augusti 2022. 

Beslutsunderlag 

Utredning avseende kostnad för extra bussar pågår samtidigt som 
möjligheten till att understödja tillskapandet av en skjutsgrupp/samåknings 
APP undersöks. 
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Ks § 56 Dnr 2022-000288 

Medborgarinitiativ Körskola, elektriker, högskola 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Att medborgarinitiativet avslås 

Sammanfattning av ärendet 

Efter kontakt med insändaren förstod vi att initiativet avsåg ett önskemål att 
kommunen skulle tillhandahålla möjlighet att via kommunen erbjuda 
övningskörning med bil för att underlätta och göra det billigare att ta 
körkort.  

 

Vi vill först bekräfta att vi förstår problemet som förslagsställaren lyfter fram 
d v s problemet att ha möjlighet att övningsköra i Överkalix när det saknas 
körskola i kommunen. Avsaknaden av körskola på orten medför ökade 
kostnader och stor tidsåtgång vid färd till andra kommuner för att 
övningsköra. 

 

Undertecknad föreslår att medborgarinitiativet avslås 

 

Beslutsunderlag 

Tyvärr har en liten kommun som, Överkalix kommun, ytterst begränsade 
resurser och måste göra många och hårda prioriteringar. Vi kan därför inte i 
dagsläget prioritera Ert förslag och införa den möjlighet till övningskörning 
som Ni föreslår. 

 



 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 

13(23) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-16 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ks § 57 Dnr 2019-000072 

Framtidens äldreboende 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Att socialchefen får i uppdrag att ta fram ramprogrammet enligt fattat beslut 
i kommunfullmäktige 20220425 § 26. Arbetet skall löpande redovisas på varje 
möte till kommunstyrelsen 

 

Sarah Karlsson (C) och Per-Erik Olofsson (C) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

På kommunfullmäktige 20220425 § 26 fattades beslut att ett ramprogram 
skall tas fram tillsammans med personal, omvårdspersonal, skyddsombud 
samt olika intresseorganisationer.  

Ramprogrammet syftar till att förkorta projektet planeringstid och 
säkerställas att alla funktioner kommer att finnas med för verksamheten för 
de boende. Att arbetet med ramprogrammets framtagna fortlöpande 
redovisas. 

Att en studieresa arrangeras till Kronans vård och omsorgsboende och 
Björknäsgårdens äldreboende för beslutet i kommunfullmäktige 20220525 § 
26 uppräknade grupper samt politiker i kommunstyrelsen 

Allmänna utskottets förslag 

Att socialchefen får i uppdrag att ta fram ramprogrammet enligt fattat beslut 
i kommunfullmäktige 20220425 § 26. Arbetet skall löpande redovisas på varje 
möte till kommunstyrelsen 

Arbetet med detta startar 1 augusti 2022 

Sarah Karlsson (C) yrkar på avslag på beslut  

 

Yrkanden 

Sarah Karlsson (c) yrkar avslag till beslut i enlighet med motivering av 
reservation inlämnat till kommunfullmäktige 20220425 § 26 samt att hon 
även reserverar sig mot beslutet 
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Ks § 58 Dnr 2022-0002601.1.1 

E-signering av kommunala protokoll  

Beslut 

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 

 

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 

 

Allmänna utskottets förslag  

 

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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Ks § 59 Dnr 2022-0001971.1.2 

Angående tillfälligt öppnande av skalskydd 
förvaltningsbyggnaden 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Att skalskyddet tillfälligt skall vara öppet under förtidsröstningsperioden 24 
augusti t.o.m 11 september 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund  

 Kommunfullmäktige 2018-11-26 § beslutade att:  

- Att förvaltningsbyggnaden ska låsas permanent 1 december 2018 och framåt  

Se Dnr 100-2018,689-207 

Valnämnden diskuterar frågan och finner att mot bakgrund av det enorma 
flöde av förtidsröstande samt om röstmottagningens utformning möter stora 
hinder att ha skalskyddet aktiverat under förtidsröstningsperioden.  

Det beräknas komma cirka 1200-1500 förtidsröstande till kommunens 
förvaltningsbyggnad för att rösta. 

 

Valnämndens förslag till kommunstyrelsen  

 - Att skalskyddet tillfälligt skall vara öppet under förtidsröstningsperioden 24  
augusti t.o.m 11 september 2022 

Allmänna utskottets förslag 

 

Att skalskyddet tillfälligt skall vara öppet under förtidsröstningsperioden 24 
augusti t.o.m 11 september 2022 

 

Beslutsunderlag 

Valnämndens protokoll 2022-03-16 § 12 
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Ks § 60 Dnr 2022-000387 

Uppsägning av vänortsavtal Velsk Ryssland 
diarienummer 1999-449Uppsägning av vänortsavtal 
Murmarschi Ryssland från 1992 Akt finns. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

Upphöra sammarbetet/vänortsavtal enmed Murmaschi samt Velsk med 
omedelbar verkan 

 

Uppdra till Anna Widen kommunikatör att delge/skicka besluten till 
vänorterna 

 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Med anledning av omvärldsläget bör dessa vänortsavtal som dessutom varit 
inaktuella en längre tid sägas upp.  

 

Konsekvenser avseende ekonomi, jämställdhet, miljö samt barnperspektivet 

Inga då avtalen varit inaktiva en längre tid 

 

Beslutet delges 

Vänorterna Velsk och Murmaschi 

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag 

Att även formellt upphöra samarbete med Ryssland där Överkalix kommun 
har avtal med orterna Velsk och Murmaschi. 
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Ks § 61 Dnr 2022-0002205.6 

Beslut om rekommendation från Norrbottens 
Kommuner styrelse 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Att i enlighet med Norrbottens kommuners styrelse föreslå kommunstyrelsen 
att anta Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel till personer med 
funktionsnedsättning för år 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Översyn av riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel för personer med 

funktionsnedsättning görs årligen med den gemensamma värdegrunden 

och hjälpmedelspolicyn som underlag for eventuella förslag till 

förändringar. 

    

Beslut 

 

-att rekommendera kommunerna att för år 2022 anta riktlinjer för 
förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 

 

Beslutsunderlag 

Beslut om rekommendation från Norrbottens kommuners styrelse,  

Protokoll Polsam 21-12-01 

Beslut Riktlinjer förskrivning hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning 2022 

Bilaga: Förslag till Riktlinjer 
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Ks § 62 Dnr 2022-0003615.2 

Ersättning för familjehem 

Beslut 

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 

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 
akuta situationer. Vidare har arbete med rutiner som säkerställer att 
familjehemmen får den hjälp och det stöd de behöver i uppdraget påbörjats.  
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åter följas. 

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

 

 

Beslutsunderlag 

 

 Tjänsteskrivelse förslag ”Ersättning familjehem” 
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Ks § 63 Dnr 2022-0002745.1 

Ej verkställda beslut kvartal 1 år 2022 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Med godkännande överlämna redovisad statistikrapport till 
kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande beslut 20220101-
20220331 

 

- Delge beslut till kommunfullmäktige 

Sammanfattning av ärendet 

Bakgrund 

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen, SoL och lag om stöd och service till 
funktionshindrande, LSS skyldighet att kvartalsvis till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt kommunernas revisorer 
rapportera gynnande biståndsbeslut som inte verkställs inom tre månader 
från beslutsdatum, samt gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts 
inom tre månader.  

 

Sociala omsorgsutskottets förslag 

 

Med godkännande överlämna redovisad statistikrapport till 
kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande beslut 20220101-
20220331 

 

- Delge beslut till kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 

Bilaga ej verkställda beslut kvartal 1 2022 
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Ks § 64 Dnr 2022-0002042.3 

Förmånscykel 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Erbjuda förmånscykel genom bruttolöneavdrag som en personalförmån för 
Överkalix kommuns tillsvidareanställda medarbetare. 

 

Uppdra till Siv Larsson, personalchef att arbeta vidare med frågan 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

En medarbetare inkom till Överkalix kommun 2022-03-17 med förslag att 
Överkalix kommun ska införa en löneförmån – ett erbjudande om att hyra en 
cykel eller elcykel. Ärendet behandlades i Allmänna utskottet 2022-03-21. 
Personalchef fick 2022-03-28 i uppdrag av Allmänna utskottet att utreda 
förslaget att erbjuda förmånscykel till Överkalix kommuns medarbetare. En 
första utredning presenterades och behandlades i Ks 2022-04-11, där 
personalchef fick i uppdrag att fortsatt utreda införande av förmånscykel.  

En intresseundersökning bland kommunens tillsvidareanställda har 
genomförts. Svarsfrekvensen uppgick till 36 %. 62 personer svarar att de 
skulle vara intresserade av erbjudande om förmånscykel. Vid kontakt med 
andra kommuner i olika delar av landet framkommer att ca 5-10 % brukar de 
facto anta erbjudandet om förmånscykel vid ett införande. För Överkalix 
kommun skulle det innebära ca 15-35 personer.  

Införande av förmånscykel kommer att innebära interna administrativa 
kostnader/resurser. Det berör upphandlingsfunktion, personalkontor och 
ekonomikontor.  Örebro kommun anger att förmånscyklar motsvarade en 
halvtidstjänst vid införande, en period om minst 6 månader. Örebro kommun 
är en stor arbetsgivare, men mycket av grundarbetet behöver göras ändå, 
även i mindre kommuner. Vännäs kommun har i en utredning beskrivit att 
även om kommunen kan ta del av erfarenheter från andra, skulle det landa på 
ca 20 % arbetstid under införandefasen på 6 månader, för att därefter 
innebära minst 5 % arbetstid. Det skulle innebära en administrativ 
införandekostnad på ca 50 000 - 70 000 kr, beroende på vilka 
personalgrupper som involveras. Därefter en årlig kostnad på ca 25 000 kr 
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beräknat på en månadslön om 30 000 kr.  Ev kostnad för 
system/systemsupport vid införande kan tillkomma. 

Sannolikheten att denna förmån skulle bli helt kostnadsneutral bedöms som 
låg.  Ur perspektivet attraktiv arbetsgivare kan erbjudande om förmånscykel 
innebära ett mervärde. Förutsatt att individerna använder cykel i större 
utsträckning än idag skulle detta kunna ge positiva effekter på hälsa och 
miljö. 

Kommunen bör dock beakta införande av förmånscyklar med vad det 
innebär, väga insatsen, kopplat till att det är ett förhållandevis litet antal 
personer som – enligt erfarenheter från andra kommuner - skulle nyttja 
erbjudandet.  

Eftersom Allmänna utskottet redan den 2022-03-21 ställt sig positiva till 
förmånscykel, föreslås att Överkalix kommun erbjuder förmånscykel till 
tillsvidareanställda medarbetare där det är möjligt att göra bruttolöneavdrag 
under avtalsperioden. 

Konsekvenser avseende ekonomi, jämställdhet, miljö samt barnperspektivet 

Ekonomi 

Medarbetaren betalar för cykeln via bruttolöneavdrag. Resurser för viss intern 
administration krävs både vid införande och fortsättningsvis. Bedömningen 
är att införande av förmånscykel inte är helt kostnadsneutralt för kommunen.  

Miljö 

Om förmånscykel innebär ett ökat användande av cykel ger detta en positiv 
inverkan på vår miljö. 

Konsekvenser avseende ekonomi, jämställdhet, miljö samt barnperspektivet 

Ekonomi 

Medarbetaren betalar för cykeln via bruttolöneavdrag. Resurser för viss intern 
administration krävs både vid införande och fortsättningsvis. Bedömningen 
är att införande av förmånscykel inte är helt kostnadsneutralt för kommunen.  

Miljö 

Om förmånscykel innebär ett ökat användande av cykel ger detta en positiv 
inverkan på vår miljö. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

Erbjuda förmånscykel genom bruttolöneavdrag som en personalförmån för 
Överkalix kommuns tillsvidareanställda medarbetare. 
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Ks § 65 Dnr 2022-0004292.9 

Förslag till Samverkan med Övertorneå kommun 
angående Överförmyndarverksamhet 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Uppdra till Anna-Greta Brodin kommundirektör att ta fram förslag till 
samverkansavtal angående överförmyndarverksamheten till 
kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Victoria Henriksson, stabschef samt överförmyndare i Övertorneå kommun 
medverkar om förslag till samverkan ”Angående 
överförmyndarverksamheten". 

 

Ivar Isaksson överförmyndare Överkalix medverkar också. Diskussion om 
avtal om gemensam samverkan i stället för gemensam nämnd i dagsläget. 
Förslag till gemensamt samverkansavtal diskuteras. 

 

 


