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KALIX KOMMUN KALIX KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 29 november 2021 i Kalix 
Folkets Hus, Bergön, kl 09:00 för att behandla följande ärenden: 

Allmänhetens frågestund äger rum i anslutning till ärendet Budget 2022 - ekonomisk 
plan 2023-2024, skattesats 2022, utgiftstak 2022 inkl vision och övergripande mål. 
Förslag till budget finns tillgänglig vid kommunens reception fram till 
kommunfullmäktiges sammanträde. 

Ärenden 

1. Upprop 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av tillkännagivande 

4. Avsägelse politiskt uppdrag (M) - ledamot kommunfullmäktige 
Dnr 2021-00504 102 

5. Avsägelse politiskt uppdrag (M) - ledamot kommunstyrelsen 
Dnr 2021-00505 102 

6. Avsägelse politiskt uppdrag (M) - revisorsordförande 
Dnr 2021-00509 102 

Ärenden 

12. Val nämndeman (S) t o m 2023-12-31 
Dnr 2021-00424 102 

13. Val ledamot (M) - kommunstyrelsen t o m 2022-12-31 
Dnr 2021-00508 102 

14. Val revisor (M) to m 2022-12-31 
Dnr 2021-00510 102 

15. Val revisorsordförande t o m 2022-12-31 
Dnr 2021-00511 102 

16. Val ledamot (S) - fritids- och kulturnämnden t o m 2022-12-31 
Dnr 2021-00534 102 

17. Val vice ordförande (S) - fritids- och kulturnämnden t o m 2022-12-31 
Dnr 2021-00535 102 

18. Val ersättare (S) - samhällsbyggnadsnämnden t o m 2022-12-31 
Dnr 2021-00536 102 

19. Val ersättare (S) - Stiftelsen Kalixbo t o m 2023-04-30 
Dnr 2021-00537 102 

20. Budget 2022 - ekonomisk plan 2023-2024, skattesats 2022, utgiftstak 
2022 inkl vision och övergripande mål 
Dnr 2021-00153 04 

21. Finansieringsform för fordonsparken (Handlingar läggs till efter extra ks 
22/11) 
Dnr 2020-00505 04 

7. Avsägelse politiskt uppdrag (S) - ledamot och vice ordförande i fritids- och 22. Friskvårdsförmåner 
kulturnämnden Dnr 2021-00369 00 
Dnr 2021-00531 102 

23. Politisk organisation - styrelser, nämnder och utskott 
8. Avsägelse politiskt uppdrag (S) - ersättare i samhällsbyggnadsnämnden Dnr 2021-00501 001 

Dnr 2021-00532 102 
24. Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 

9. Avsägelse politiskt uppdrag (S) - ersättare i Stiftelsen Kalixbo Dnr 2021-00503 00 
Dnr 2021-00533 102 

25. Partistöd och gruppledararvode 
Dnr 2021-00502 00 

26. Verksamhetsområden för vatten och spillvatten i Kalix kommun 
Dnr 2021-00457 30 

11. Val vice ordförande (S) - socialnämnden t o m 2022-12-31 (Ärendet 
justeras omedelbart) 27. VA-taxa 2022 för Kalix kommun 
Dnr 2021-00413 102 Dnr 2021-00458 34 

10. Val ledamot (S) - socialnämnden to m 2022-12-31 (Ärendet justeras 
omedelbart) 
Dnr 2021-00412 102 
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Ärenden 

28. Renhållningstaxa 2022 för Kalix kommun 
Dnr 2021-00459 45 

29. Taxa för tömning av enskilda avloppsbrunnar 2022 för Kalix kommun 
Dnr 2021-00460 206 

30. Riktlinjer för laddinfrastruktur i Kalix kommun 
Dnr 2021-00461 

31. Exploatering av tomter för villabebyggelse - revidering (Handlingar läggs 
till efter extra ks 22/11) 
Dnr 2020-00380 101 

32. Utveckling av industriområden (Handlingar läggs till efter extra ks 22/11) 
Dnr 2021-00520 101 

Ärenden 

43. Interpellation - kommunstyrelsens mejladress 
Dnr 2021-00545 103 

44. Interpellation - utbildning till jobb 
Dnr 2021-00546 103 

45. Interpellation - säkra kompetensen 
Dnr 2021-00547 103 

46. Interpellation - prioriteringsordning vad gäller väg- och gatuunderhåll m m 
Dnr 2021-00548 103 

47. Interpellation - Klinisk apotekare 
Dnr 2021-00549 103 

48. Nya motioner 
33. Drift av Kalix Golfbana - uppföljning (Handlingar läggs till efter extra ks 

22/11) 
Dnr 2019-00160 14 

34. Sommarfestens framtid 
Dnr 2019-00223 00 

35. ANDT-plan för Kalix kommun (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak) 
(Handlingar läggs till efter extra ks 22/11) 
Dnr 2021-00094 101 

36. Inriktningsbeslut - vidare utredning och planering av särskilda 
boendeplatser inför 2022 
Dnr 2021-00472 00 

37. Boende för äldre av typ trygghetsboende - kommunal medfinansiering, 
revidering (Handlingar läggs till efter extra ks 22/11) 
Dnr 2021-00497 00 

38. Föräldrastöd - En bra start 
Dnr 2021-00398 101 

39. Motionssvar - bastu och (vinter) bad 
Dnr 2021-00069 103 

40. Motionssvar - klotterplank Manhemsskolan 
Dnr 2021-00340 103 

41. Interpellation - Ungdomshemmet Johannisberg 
Dnr 2021-00470 103 

42. Interpellation - KIAB:s interna organisation 
Dnr 2021-00540 103 

49. Redovisning av motioner under beredning 
Dnr 2021-00483 10 

50. Meddelanden 

Justering av dagens protokoll äger rum på kommunkansliet senast den 13 december 
2021. 

Magnus Mörtling 
kommunfullmäktiges ordförande 
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§ 215 Dnr 2021-00153 04 

Budget 2022 - ekonomisk plan 2023-2024, skattesats 2022, 
utgiftstak 2022 inkl vision och övergripande mål 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar: 

• anta budget med ekonomisk plan, vilken även innehåller mål för god 
• ekonomisk hushållning, för är 2022 samt plan 2023-2024. 
• om behov finns, lånefinansiera investeringarna i VA för år 2022 med 25,0 

mkr samt investeringar i fastigheter med 34,0 mkr för är 2022. 
• fastställa skattesatsen år 2022 till 22,55 öre per krona (22,55 0/0). 
• anta utgiftstak på 99,5 % för är 2022. 

Reservation 
Jimmy Väyrynen (M), Linus Häggström (M), Henrik Eriksson (C), Rickard Mohss (L) 
och Tomas Johsund (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jimmy Väyrynens 
yrkande. 

Sammanfattning 
Bilaga Budgetförslag 2022 Ekonomisk plan 2023-2024 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 28 oktober 2021, att 
enligt kommunallagen 11 kap 5 § skall kommunen upprätta en budget för 
nästkommande kalenderår (budgetär) samt enligt 6 § skall även budgeten 
innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret skall därvid alltid 
vara periodens första år. Enligt 11 kap 1 § skall även kommunen ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. 

Förslag fördelning av nettobudget samt investeringsbudget 2022 enligt följande, 
förslaget bygger på en skattesats på 22,55 % samt ett utgiftstak på 99,5 0/0: 

Nettobudget Investeringsbudget 
Kommunstyrelsen 85 149 tkr 5 545 tkr 
Valnämnden 630 tkr 
Utbildningsnämnden 388 802 tkr 5 200 tkr 
Samhällsbyggnadsnämnden 99 652 tkr 87 100 tkr 
Fritids- och kulturnämnden 46 245 tkr 1 900 tkr 
Socialnämnden 481 216 tkr 4 600 tkr 
Lönepotter* lokalv. o särsk satsn-22 5 453 tkr 

Pensionskostnader 29 112 tkr 
Avskrivningar** 
Finansnetto 4 222 tkr 

VA-försörjning 25 000 tkr  

*Totalt tilldelad kompensation för löneökningar i kommunen är 21 728 tkr och är 
fördelad direkt till nämndsramarna, endast centralt utrymme för lokalvården (i 
väntan på justering av taxan) samt för särskilda satsningar. 

**Fr.o.m. år 2022 ingår budget för kapitaltjänst och löneökning innevarande år 
(2022) i nämndsramarna. Avskrivningsbudgeten är totalt 65 433 tkr, och 
ytterligare 

11 215 tkr har fördelats till nämnderna för att täcka internräntan. Då det är första 
året fördelningen av avskrivningsbudget sker till nämnderna så kan omfördelning 
behöva ske av detta budgetutrymme under året, budgetutrymmet för avskrivningar 
per nämnd (fördelning per nämnd framgår av bilaga) tilldelas därmed endast för 
avskrivningskostnader. 

Att notera; lånebehovet beräknas till totalt 59 000 tkr, varav VA och renhållning 
utgör 25 000 tkr. Beslut om långfristig upplåning bör därför beslutas i samband 
med att ovan förslag antas såsom Kalix kommuns budget år 2022. 

Yrkande 
Tommy Nilsson (S): Bifall till (S), (V) och (MP) förslag till budget. 
Jimmy Väyrynen (M): Bifall till (M), (C) och (L) förslag till budget. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Tommy Nilsson (S) och Jimmy Väyrynen (M) 
skilda yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller Tommy Nilssons yrkande. 

Tilläggsyrkande 
Susanne Darengren (Oberoende): Bifall till (S), (V) och (MP) förslag till budget med 
tillägg att äldreombudsman skall införas. 

Ordförande ställer Susanne Darengren (Oberoende) tilläggsyrkande för röstning och 
finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 28 oktober 2021. 
Bilaga Budgetförslag 2022 Ekonomisk plan 2023-2024 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 120/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 109/21. 
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§ 216 Dnr 2021-00369 00 

Friskvårdsförmåner 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar följande: 

Från och med den 1 januari 2022 införa ett friskvårdsbidrag för anställda till 
en summa av 2 200 kronor 
Från och med den 1 januari 2022 Införa en friskvårdstimme per vecka inom 
ordinarie arbetstid som ett alternativ till friskvärdsbidrag 
Anställda ska årligen ha möjlighet att välja antingen frislcvårdsbidrag eller 
friskvårdstimme 
Arbetsgivarenheten får i uppdrag ta fram en rutin gällande hanteringen av 
förmånerna inom friskvård 
Uppdra till budgetberedningen att tillse att medel avsätts med 850 000 kr 
för friskvårdsbidraget för år 2022 - 2023 
En uppföljning ska göras på kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts 
sammanträde i december 2022, återrapportering sker regelbundet vid 
utskottets sammanträden 

Frågan om friskvårdsbldragets och friskvårdstimmens utformning har väckts ett 
antal gånger, senast i Liberalernas motion (dnr 2021-00071) som behandlade på 
kommunfullmäktige den 14 juni 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 21 oktober 
2021, att Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande och Jan Nilsson (S), 
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Katarina Burman (V), kommunstyrelsens 
2:e vice ordförande och Sven Nordlund (MP), ledamot i kommunstyrelsen 
meddelar i skrivelse den 18 juni 2021, att personalen i Kalix kommun är 
kommunens viktigaste part för att kommunen ska kunna leverera välfärd dygnet 
runt året runt. VI vet att en välmående personal kommer att göra ett bra arbete 
och närvaron på arbetet kommer att öka vilket leder till en högre kvallté i 
kommunens verksamheter, samt minskade kostnader för sjuklön och rehabilitering. 
Ett attraktivt erbjudande om friskvård och folkhälsoarbete kan även vara bra vid 
rekrytering av ny personal till vår kommun. 

Kalix kommun har ett antal förmåner för personalen kopplade till friskvård och 
folkhälsa idag, men detta ska utvärderas innan ett nytt förslag arbetas fram. 

Kommunstyrelsens beslutar ge kommundirektören i uppdrag att utvärdera Kalix 
kommuns nuvarande friskvårdsförmåner samt att utreda och ta fram ett förslag om 
framtidens friskvårdsförmåner 1 samverkan med personal och politik. Förslaget ska 
baseras på evidens för att uppnå största möjliga effekt på folkhälsa och välmående. 
Beslutet ska tas på kommunfullmäktige i november 2021. 

Bakgrund 
Kalix Kommun har idag avsatt 150 000 kr till friskvård och pengarna stannar i 
kommunens system. Ett 90-tal medarbetare använder möjligheten till 
subventionerat gymkort på Sportcity. Dessutom erbjuds de kommunanställda idag 
gratis bad inom ramen för friskvårdsbidraget. Det erbjuds även en 
friskvårdshalvtimme/vecka, gratis deltagande i Strandruset, Lilla 
Midnattssolstrampen, Älvloppet, föreläsningar och anordnande av en 
friskvårdsmässa. 

En förändring som innebär att vi fritt låter personalen välja gym gör att pengarna 
delvis skulle hamna utanför vårt system. Mer pengar skulle då behöva skjutas till 
för att täcka friskvårdspengen. 

Friskvårdshalvtimmen 
Månadsavlönade vid Kalix kommun erbluds en friskyårdshalvtimme på betald 
arbetstid varje vecka om arbetet så tillater. Det är upp till varje chef att anpassa 
uttaget av friskyårdshalvtimmen efter verksamhetens behov. Utebliven 
friskvårdstid kan ej kompenseras med andra förmåner, till exempel tid eller 
ekonomisk ersättning. Friskvårdstiden är en möjlighet inte en rättighet. 

Tiden planeras tillsammans med chef och kan tas ut vid start på arbetspasset, 
under dagen eller i slutet på arbetspasset utifrån verksamhetens behov. 
Friskvårdstiden måste tas ut i samband med arbetspassets förläggning. Det innebär 
att arbetspasset inte kan förkortas för att sedan använda friskvårdstiden vid ett 
senare tillfälle. Friskvårdstiden ska ej användas som arbetstidsförkortning utan till 
friskvårdsaktivitet. 

Det är möjligt att slå ihop två halvtimmar för att få en timme varannan vecka men 
inte mer. Förmånen bygger på ett förtroende och chefen har det yttersta ansvaret 
för att se att det inte missbrukas. 

Erbjudande på SportCity 
Som månads- eller tillsvidareanställd vid Kalix kommun erbjuds månadsavlönade en 
rabatt på 1000 kronor på valfritt årskort på gym och fritt bad vid Kalix SportCity. 

Friskvårdssatsningen 
Friskvärdssatsningen, med totalt budgetutrymme på 50 00 kr år 2021, som 
beslutades av Kommunfullmäktige 2017 pågår ännu. Där erbjuds gratis aktiviteter 
till alla medarbetare i samarbete med lokala aktörer. 

Värdet för den enskilde och Kalix kommuns kostnader för dagens 
satsningar 
Anställda erbjuds en rabatt på 1000 kronor på valfritt årskort på gym och bad vid 
Kalix SportCity. Om den enskilde nyttjar möjligheten till gratis bad under säsongen, 
säsongkort, motsvarar det ett värde av ca 2000 kr/år och person, gäller vuxen 20 
år och äldre. 
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Friskvårdshalvtimme enligt dagens möjligheter kan beräknas enligt nedan: 

En halvtimmes friskvård för en anställd med en lön på 25 000 kr + PO-pålägg 
(personal sociala avgifter) i 45 veckor/år ger ett värde av ca 4800 kr/person och år. 
Kostnader för subventionerat gymkort och fritt bad är budgeterat till 150 000 kr 
och idag nyttjas erbjudandet av ett 90-tal personer. 

Friskvårdshalvtimmen är svår att kostnadsberäkna då det ser olika ut på vilket sätt 
det går att nyttja i verksamheterna. I vissa verksamheter schemaläggs friskvärden 
vilket gör att tiden helt eller delvis behöver täckas upp av annan och blir en reell 
kostnad förutom produktionsbortfallet medan det i andra verksamheter teoretiskt 
"bara" blir ett produktionsbortfall motsvarande 30 min/vecka. 

Det är främst inom vård/omsorg som Friskvårdshalvtimmen schemaläggs. För ett 
antal yrkesgrupper är det inte möjligt att nyttja friskvärdshalvtimmen som t e x 
nattpersonal, personliga assistenter och förskolepersonal utan att det påverkar 
verksamheten negativt. 

Kalix kommuns friskvårdssatsningar är budgeterat till 200 000 kr per år. 

Utvärdering av pågående satsningar och förslag till förändring 
Idag nyttjar ca 150 personer möjligheten till subventionerat årskort på gym, gratis 
bad nyttjas ca 270 personer per år. Friskvårdshalvtimmen går inte att mäta i 
dagsläget men uppskattas till ca 20-30% av de anställda som nyttjar den 
regelbundet ett par gånger per månad. Endast ett fåtal nyttjar 
friskvårdshalvtimmen varje vecka. Friskvårdssatsningen med olika inriktningar som 
motionspass, matlagning, hälsoinspiration har nått ca ett 100-tal anställda varje 

0 
manad. Det går inte att lägga ihop utövare av de olika insatserna för att få rätt 
antal individer då det ofta är samma aktiva individer som nyttjar samtliga 
erbjudanden. 

Friskvårdstimmen är ständigt omdiskuterad och upplevs av vissa som orättvis då 
den utesluter vissa yrkesgrupper och för andra verksamheter är svår att genomföra 
då det behöver schemaläggas och därmed blir en reell kostnad om inte 
verksamheten ska komma kläm. Just tidsrymden, en halvtimme, gör det dessutom 
svårt/omöjlig att kunna nyttja för motion. För andra upplevs förmånen som en 
möjlighet och Kalix kommun som en generös arbetsgivare. Idag är det alltmer 
vanli2t att personer som söker jobb 1 Kalix kommun frågar efter vilka 
frisvardsförmåner som erbjuds. Friskvård är allt viktigare för arbetsgivaren som ett 
sätt att hjälpa anställda att få balans i livet och upplevas som en attraktiv 
arbetsgivare. 

I jämförelse med andra aktörer ligger Kalix kommun lågt beloppsmässigt i sin 
friskvårdssatsning (1000 kr att nyttja på SportCity bad och gym). 
Friskvårdshalvtimmen betingar ett högre värde men är svårt för många 
verksamheter att kunna nyttja. Kalix kommun har, i likhet med flera andra 
Norrbottens kommuner begränsat nyttjandet till de egna anläggningarna. Det har 
hållit kostnaderna nere men troligen utestängt många från att vilja nyttja 
erbjudandet. Bl a Business by Women Kalix har påtalat att möjligheten till en friare  

användning av friskvårdspengen skulle möjliggöra för många mindre kvinnliga 
företagare i branschen att kunna stärka sin verksamhet och samtidigt erbjuda fler 
anställda det de önskar och behöver. 
Vi befinner oss fortfarande i en pandemi där vi vet att människor jobbar mer 
hemifrån och rör sig mindre, och att företag som finns inom friskvårdspengen har 
haft det svårt att få ekonomin att gå ihop. En höjning av friskvårdbidraget skulle 
förbättra förutsättningarna både för våra anställda och företagen då vi vet också att 
pengarna används lokalt. 

Troligen kommer många att fortsätta att använda friskvårdbidraget i kommunala 
SportCity för bad och gym men en förändring öppnar upp för att betydligt större 
nyttjande av förmånen. 

Friskvårdshalvtimmen har varit ifrågasatt ur ett rättviseperspektiv. Mänga 
verksamheter kan med god planering nyttja tiden om intresset finns medan andra 
verkligen inte har möjlighet, det är t ex nattpersonal och personliga assistenter. 

Idag har vi brist på vikarier vilket gör att vissa verksamheter går kort i perioder. 
Det i sin tur medför att det inte är möjligt att ta ut friskvård. Ett friskvårdsbldrag 
ger då möjlighet att ändå kunna tillgodogöra sig aktiviteter som bidrar till 
förbättrad hälsa. 

Skatteverket medger idag allt fler skattefria aktiviteter som arbetsgivaren kan 
erbjuda utan att förmånsbeskattning uppstår. Det finns ingen anledning för 
kommunen att begränsa den anställdes möjligheter utan istället öppna upp för mer 
aktiviteter som når fler. 

Röster från fackliga organisationer är att det är viktigt att det finns möjligheter för 
alla att ta del av friskvardserbjudanden och att det inte ska styras till gym och bad. 
För någon är ett hårt gympapass friskvård för en annan är en välgörande massage, 
ridning, golf lika mycket friskvård. 

Näringslivet i Kalix har framfört sin önskan att vara med och erbjuda våra anställda 
det de vill ha och omfamnar en förändring av kommunens friskvårdssatsningar. 
Att Kalix kommun kommer upp på samma nivå som jämförbara aktörer både lokalt 
och regionalt gör oss naturligtvis även till en attraktivare arbetsgivare. 

Om det ska vara helt fritt att nyttja friskvårdspengen med utgångspunkt i 
skatteverkets regelverk behöver budgeten ökas. Jämförbara satsningar i kommuner 
har visat att ca 20-30 % väljer att nyttja frisvårdsbidraget, 20-30% väljer 
friskvårdstimme och 40-600/0 kommer fortfarande inte att använda sig av 
möjligheten. 

Inledningsvis kan Kalix kommun behöva budgetera att 25% kommer att använda 
sig av friskvårdsbidraget. 

Friskvårdssatsningen, med totalt budgetutrymme på 50 00 kr, som beslutades av 
Kommunfullmäktige 2017 pågår ännu. Där erbjuds gratis aktiviteter till alla 
medarbetare i samarbete med lokala aktörer. Vid införande av en friare användning 
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av friskvårdserbjudandet finns inte anledning att bibehålla de 
erbjudanden/aktiviteter som finns i dagsläget. 
Kalix kommun verkar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna är 
organisationens främsta tillgång varför det är viktigt är medarbetarna kan 
utvecklas, känna arbetsglädje och hitta en balans mellan fritid och yrkesliv. 
Kommunens personalförmåner har därför stor betydelse för möjligheten att 
attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Förmåner ger inte bara nöjdare och 
mer engagerade medarbetare utan de kan också återspegla och förstärka 
arbetsgivarvarumärket. 

Tekniken har gjort det möjligt att bli påläst och därmed jämföra olika arbetsplatser, 
vilket sätter press på arbetsgivare att vara mer transparent och påvisa vad som 
ingår i det totala värdeerbjudandet. Studier visar att friskvårdande förmåner rankas 
som en av de högst uppskattade förmånerna bland de allra flesta åldersgrupper. 
Det är därför värdefullt att fokusera på förmåner inom just detta område. Attraktiva 
personalförmåner kan vara just den pusselbit som avgör att medarbetarna stannar 
kvar i Kalix kommun. 
Omvärldsbevakning, Norrbottens kommuner  

Kommun Friskyårdsbidral Friskvärdstimmt Annat 
Kiruna Nej I byarna, om man 

nyttja bidraget 
Gratis träning på 
kommunens anlägi 

Pajaia 1 000 Nej 

 

Gällivare Nej Ja Fri simning och gre 
träning på gym - 
12 g/mån 

Jokkmokk 1400 Nej 

 

Övertorneå 1500 Ja * *Peng eller tid 
Överkallx 600 Ja * *Peng eller tid 
Haparanda 1000 Ja * *Peng eller tid 
Kalix 1000 kr* Ja, 30 min per ve( *Kan nyttjas på Sr 

för delbetalning av 
gymkort. Gratis ba 
Friskvårdssatsning 
erbjuder pass 

Luleå 1200* Nej Planerar höjning ti 
motsvarande regio 
2022. Budgeterar : 
ändamålet. Nyttjas 
kommunen. 

Boden 500 Ja 

 

Piteå 800 Ja 

 

Älvsbyn 1500 Ja* *Tre alternativ att 
Tid, peng eller mas 
arbetsplatsen. 

Arjeplog 1000 Ja * *Peng eller tid 
Arvidsjaur 500 Ja 

     

Omvärldsbevakningen visar att de flesta kommuner erbjuder de anställda att välja 
mellan friskvårdstimme och friskvårdsbidrag i form av pengar. Region Norrbotten 
höjde sitt bidrag för anställda i år till 2200 kr per år och de flesta kommuner ser 
över sina erbjudanden. Luleå kommun aviserar en höjning till 2200 kr fr om den 
1 januari 2022. 

Beredningens förslag 
Från arbetsgivarens perspektiv finns det några saker att beakta och beredningen 
föreslår följande: 

Anställda ska ärligen ha möjlighet att välja antingen friskvårdsbidrag eller 
friskvårdstimme (en höjning från 30 min till 1 timme per vecka) 
Friskvårdsbidragets belopp behöver höjas för att upplevas som 
konkurrenskraftigt, förslaget är en höjning till 2200 kr och ska ses som en 
långsiktig satsning 

- Friskvårdsbidraget får nyttjas i Kalix hos företag som erbjuder aktiviteter i 
enlighet med Skatteverkets regler och i övrigt uppfyller de krav som allmänt 
ställs när kommunen sluter avtal 
Arbetsgivarenheten får i uppdrag att arbeta fram hur vi enkelt administrerar 
både ärligt val samt hur den anställde kan rekvirera tjänsten. Portal, 
rekvisitionsblanketter, "betalkort" - Idag finns många olika lösningar och vi 
behöver avsätta medel för den tekniska lösningen 

- Friskvårdstimmen ska vara en möjlighet och inte en rättighet. 
Verksamheterna ska med sina chefer diskutera konsekvenserna av 
friskvårdstimme. Vårt ansvar för våra verksamheter är alltid viktigast. Där 
man inte odelat kan svara nej på att friskvårdstimmen kan komma att 
påverka verksamheten negativt är användandet av friskvårdspeng ett bättre 
alternativ. 
Arbetsgivarenheten får uppdraget att revidera anvisningar som stöd för hur 
friskvårdstimmen kan användas. Det är viktigt att den inte används som 
arbetstidsförkortning för att motionera på fritiden, då är syftet förfelat. 
Friskvårdstimme kan vara lämpligt att utvärdera hur det påverkar 
verksamheterna 

Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige besluta: 

Från och med den 1 januari 2022 införa ett friskvårdsbidrag för anställda till 
en summa av 2 200 kronor 
Från och med den 1 januari 2022 införa en Friskvårdstimme per vecka inom 
ordinarie arbetstid som ett alternativ till friskvårdsbidrag 
Anställda ska årligen ha möllighet att välja antingen friskvårdsbidrag eller 
friskvårdstimme 
Arbetsgivarenheten får i uppdrag ta fram en rutin gällande hanteringen av 
förmånerna inom friskvård 
Uppdra till budgetberedningen att tillse att medel avsätts med 850 000 kr 
för friskvårdsbidraget för år 2022 - 2023 
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En uppföljning ska göras på kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts 
sammanträde i december 2022, återrapportering sker regelbundet vid 
utskottets sammanträden 

Tilläggsyrkande 
Erik Söderlund (S): Frågan om friskvårdsbidragets och friskvårdstimmens 
utformning har väckts ett antal gånger, senast i Liberalernas motion (dnr 2021-
00071) som behandlade på kommunfullmäktige den 14 juni 2021. 

Ordförande ställer Erik Söderlund (S) tilläggsyrkande för röstning och finner att 
kommunstyrelsen bifaller Erik Söderlunds tilläggsyrkande. 

Ajournering kl 13.45-13.50. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektör Maria S henrikssons tjänsteskrivelse den 21 oktober 2021. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 89/21.  

§ 218 Dnr 2021-00501 001 

Politisk organisation - styrelser, nämnder och utskott 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar enligt: 

Alt 2 
Arbetsutskott/Utvecklingsutskott i nämnder och styrelsen kvarstår 

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram reglemente och 
delegationsordning för att Inrätta ett arbetsutskott för att säkerställa ett 
demokratiskt förfarande. 

Antalet ledamöter i nämnder blir maximalt nio, med undantag för KS som fortsatt 
föreslås ha 13 ledamöter. 

Rollen som andre vice ordförande ska behållas 

Styrkeförhållandet i fullmäktige (och ytterst resultatet i fullmäktigevalet vart fjärde 
år) ska även framledes bestämma valnämndens sammansättning. 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 8 oktober 2021, 
att kommunstyrelsen beslutade den 9 november 2020, § 211, att tillsätta en tillfällig 
politisk beredning med uppdrag att ta fram en målbild över framtida politisk 
organisation och politiska arvoden i Kalix kommun. Rapport med förslag till 
förändringar har överlämnats till kommunstyrelsen för vidare handläggning. 

Rapport tillfällig beredning, målbild - framtida politisk organisation och politiska 
arvoden behandlades på Kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2021 § 120. 
Kommunstyrelsen beslutade då att antal ledamöter i kommunfullmäktige skulle 
beredas vid dagens sammanträde för beslut i kommunfullmäktige den 14 juni 2021 
samt att ge kommundirektören I uppdrag att skicka ut rapporten till nämnder och 
styrelser samt övriga instanser som har rätt att yttra sig. Kommundirektören fick 
även I uppdrag att bereda ärenden för beslut utifrån rapport och yttranden. 

Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande och Jan Nilsson (S), 1:e vice 
ordförande kommunstyrelsen meddelade i skrivelse den 17 maj 2021, att enligt 
överenskommelse på ett gruppledarmöte så kommer kommunstyrelseberedningens 
rapport att behandlas I olika beslut enligt förslaget ovan. 

Den tillfälliga beredningen skriver i sin rapport: 

Det är viktigt att den politiska debatten sker i nämnd, styrelse och bolagsstyrelse, 
allt i enlighet med vårt övergripande mål. Därför kan det vara rimligt att minimera 
antalet arbetsutskott. Det får ses som tillräckligt att ha presidium/beredning inför 
nämnd- och styrelsemöten. Undantaget är arbetsutskott som behandlar 
personärenden. Modell för denna förändring kan vara Samhällsbyggnadsnämndens, 
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SBN beredning inför nämnd. Där utgör ordförande, vice ordförande och en frän 
oppositionen beredning inför nämnd. 

Om beredningar införs i övriga nämnder enligt SBNs modell skulle det innebära en 
besparing på c:a 300 tkr per år och även innebära minskade arbetsuppgifter för 
tjänstepersoner. Antalet ordinarie ledamöter i nämnder och styrelser varierar och ett 
högre antal är inte någon garanti för ökad demokrati. Valnämnden är framför allt 
mycket aktiv under valår. För att uppleva absolut rättvisa kan det ses som viktigt att 
alla partier som är representerade i kommunfullmäktige har en ledamot i 
valnämnden. Detta med kommunfullmäktiges valberedning som förebild. 

Beredningen föreslår följande: 
• Att arbetsutskott i nämnder och styrelsen utgår med undantag för de som 
behandlar personärenden. 
• Att framtagande av handlingar och beslutsunderlag till nämnder och styrelsen sker 
i beredning liknande den i SBN. 
• Att antalet ledamöter i nämnder blir maximalt nio, med undantag för KS som 
fortsatt föreslås ha 13 ledamöter. • Att KS andre och tredje vice ordförande utgår. 
• Att i Valnämnden ska alla partier i KF vara representerade. 

Inkomna yttranden 

Valnämndens yttrande 2021-09-30 § 14 
Valnämnden motsätter sig rapportens förslag att samtliga partier i fullmäktige ska 
vara representerade i nämnden. Det är valnämndens uppfattning att det, precis som 
för övriga nämnder, ska vara styrkeförhållandet i fullmäktige (och ytterst resultatet i 
fullmäktigevalet vart fjärde år) som bestämmer va/nämndens sammansättning. 

Oaktat rapportförslaget har det stått valnämnden fritt att verka för den slags 
organisatoriska särbehandling som förslaget skulle innebära. Valnämnden har 
tidigare inte halt något sådant behov och bedömer även fortsättningsvis att rådande 
ordning är demokratiskt tillfredsställande. Utredningen föreslår att en nämnd får 
innehålla högst 9 ledamöter. Om det vid val uppstår mer än 9 partier i fullmäktige 
hur ska då förslagen vägas mot varandra om exempelvis fullmäktige kommer att 
bestå av mer än 9 partier. 

UtbildnIngsnämndens yttrande 2021-09-03 § 129 
Utbildningsnämnden har inget att erinra mot gäl/ande förslag på framtida politisk 
organisation. Förslaget innebär ingen förändring vad beträffar beredning av ärenden 
och beslutsunderlag för Utbildningsnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 2021-09-28 § 137 
Nämnden har inget att erinra mot förslaget på framtida politisk organisation. 
Förslaget innebär ingen förändring av beredning av ärenden och besluts-underlag för 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Jävsnämndens yttrande 2021-10-04 
Nämnden har inget att erinra mot förslaget på framtida politisk organisation. 
Förslaget innebär ingen förändring av beredning av ärenden och beslutsunderlag för 
jävsnämnden. 

Socialnämndens yttrande 2021-09-29 § 207 
Socialnämnden anser att socialnämndens arbetsutskott ska fortsättningsvis finnas i 
sin nuvarande form, bedömningen baseras på den stora arbetsbelastningen och 
mängden ärenden som förvaltningen har. 

Fritids- och kulturnämndens yttrande 2021-09-30 § 84 
Nämnden säger nej till förslaget att arbetsutskott i nämnder skall utgå. Att ersätta 
AU med beredningar är ingen bra lösning. Förslaget till framtagande av handlingar 
och beslutsunderlag till nämnder och styrelser liknande den i SBN är ett dåligt 
förslag. Framtagandet skall styras av politiken. Den politiska diskussionen i AU skall 
styra tjänsteskrivelsens innehåll inför beslut. Risken är annars överhängande att ett 
flertal beredningar eller kontakter med handläggande tjänstemän krävs innan beslut i 
nämnd. Ett fullödigt politiskt förslag och intresserade nämndsledamoter ger 
förutsättningar för en bra politisk debatt. De breda politiska diskussionerna sker 
även vid de politiska gruppmötena där kreativitet, delaktighet och engagemang 
utvinns. 
Det finns en uppenbar fara med att minska antalet ledamöter i de politiska 
församlingarna då det snabbt kan uppstå demokratiunderskott. 

Kommunstyrelsens yttrande 
Kommunstyrelsen anser att ärendet behöver kompletteras med nya 
kostnadsberäkningar och en fördjupad diskussion om organisation mm och föreslår 
att ärendet utgår. Om ärendet ska avgöras idag föreslår Kommunstyrelsen att 
nämnderna och styrelsen behåller nuvarande struktur med arbetsutskott. Vidare 
föreslås att Samhällsbyggnadsnämnden bör utreda möjligheten att istället för 
nuvarande beredningsform införa ett arbetsutskott med möj/ighet att bättre bereda 
ärenden och fördjupa ledamöternas möjligheter till kunskap. Antal ledamöter som 
föres/ås tillstyrks men en diskussion om ej tjänstgörande ersättare kan behövas. 
Ro/len som andre vice ordförande ska behållas. Valnämndens samansättning ska 
bestämmas av styrkeförhållanden i KF. 

Sammanfattning och förslag till beslut 
Efter att ha sammanställt nämndernas yttrande föreslår kommunstyrelsen i enlighet 
med eget avgivet yttrande att ärendet behöver kompletteras med nya 
kostnadsberäkningar och en fördjupad diskussion om organisation mm och föreslår 
att ärendet utgår. Om ärendet ska avgöras idag föreslås att nämnderna och 
styrelsen bör behålla nuvarande struktur med arbetsutskott. 
Samhällsbyggnadsnämnden bör utreda möjligheten att istället för nuvarande 
beredningsform införa ett arbetsutskott med möjlighet att bättre bereda ärenden och 
fördjupa ledamöternas möjligheter till kunskap. Antal ledamöter som-föreslås 
tillstyrks men en diskussion om ej tjänstgörande ersättare kan behövas. 

Rollen som andre vice ordförande ska behållas. Valnämndens samansättning ska 
bestämmas av styrkeförhållanden 1 KF. 



Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48(92) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-08 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49(92) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-08 

KALIX KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

 

KALIX KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Alt 1 
Kommunstyrelsen anser att ärendet behöver kompletteras med nya 
kostnadsberäkningar och en fördjupad diskussion om organisation mm och föreslår 
att ärendet utgår. 

Alt 2 
Om ärendet ska behandlas idag föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar att: 

Arbetsutskott/Utvecklingsutskott i nämnder och styrelsen kvarstår 

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram reglemente och 
delegationsordning för att inrätta ett arbetsutskott för att säkerställa ett 
demokratiskt förfarande. 

Antalet ledamöter i nämnder blir maximalt nio, med undantag för KS som fortsatt 
föreslås ha 13 ledamöter. 

Rollen som andre vice ordförande ska behållas 

Styrkeförhållandet 1 fullmäktige (och ytterst resultatet i fullmäktigevalet vart fjärde 
år) ska även framledes bestämma valnämndens sammansättning. 

Yrkande 
Jan Nilsson (S): Bifall till alternativ 2. 

Ordförande ställer Jan Nilsson (S) yrkande för röstning och finner att 
kommunstyrelsens bifaller Jan Nilssons yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 8 oktober 2021. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 91/21.  

§ 219 Dnr 2021-00503 00 

Arvoden och ersättningar för förtroendevalde 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar enligt: 

Alt 2 
Arvodet för KSO höjs från 80% till 90% x 12. 
Att arvodet för ordförande i Socialnämnd, Barn och utbildningsnämnd, 
Samhällsbyggnadsnämnd och för vice ordförande i KS, höjs från 40% till 
45% x 12. 
Att arvodet för ordförande i Fritids-och kulturnämnden höjs från årsarvodet 
160% till 25 % av ett inkomstbasbelopp *12 

- Att arvodet för valnämndens ordförande höjs från 22,5% till 23%. 
- Att sammanträdesarvodet blir 400 kr för första timmen och därefter 150 kr 

per timme. Skall utryckas som % av index. 
Att beredskapsersättningen i socialnämnden höjs till 1600 kr/vecka. 
Att arvodet för förste vice ordförande i KF höjs från 4 till 10 % och för andre 
vice ordförande i KF från 4 till 5 0/0. 

- Att ordförande i kommunala bolag höjs från 80% till 90%. 
Att övriga arvoden är oförändrade. 

I reglemente Ekonomiska ersättningar för förtroendevalde införs följande: 

- Årsarvoderade med arvode 45% eller mer äger ej rätt till förlorad 
arbetsförtjänst för kommunala uppdrag, ej heller arvode inom sitt 
nämndområde. 

- Årsarvoderade med arvode 45% eller mer har tjänsterum därför utbetalas ej 
reseersättning mellan bostad och arbetsplats. 

- Årsarvoderade med arvode 45% eller mer har rätt till semesterledighet i 
samma omfattning som anställda i kommunen utan att arvodet reduceras. 
Begränsningen att arvode för sammanträde m.m. ska vara maximerat till 
1,6 % av inkomstbasbelopp/dag oavsett antal sammanträden/dag tas bort. 
Ersättning inkomstbortfall till verifierat belopp, dock max 3,8 % av ett 
inkomstbasbelopp tas bort. 

- Partigruppsarvode skall ej avräknas vid heldagsammanträde. 
Arvode för gruppmöte kan ges inför varje sammanträde med nämnd eller 
styrelse. 
Konsekvensändringar görs utgående frän övriga punkter under rubriker i 
rapporten. 

Förändringarna ska gälla fr o m 2023-01-01 
Uppdra till budgetberedningen att särskilt anslå medel med ca 900 tkr fr o m år 
2023 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse 8 oktober 2021, 
att kommunstyrelsen beslutade den 9 november 2020, § 211, att tillsätta en 
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tillfällig politisk beredning med uppdrag att ta fram en målbild över framtida politisk 
organisation och politiska arvoden i Kalix kommun. Rapport med förslag till 
förändringar har överlämnats till kommunstyrelsen för vidare handläggning. 

Rapport tillfällig beredning, målbild - framtida politisk organisation och politiska 
arvoden behandlades på Kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2021 § 120. 
Kommunstyrelsen beslutade då att antal ledamöter i kommunfullmäktige skulle 
beredas vid dagens sammanträde för beslut i kommunfullmäktige den 14 juni 2021 
samt att ge kommundirektören I uppdrag att skicka ut rapporten till nämnder och 
styrelser samt övriga instanser som har rätt att yttra sig. Kommundirektören fick 
även i uppdrag att bereda ärenden för beslut utifrån rapport och yttranden. 

Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande och Jan Nilsson (S), 1:e vice 
ordförande kommunstyrelsen meddelade i skrivelse den 17 maj 2021, att enligt 
överenskommelse på ett gruppledarmöte så kommer kommunstyrelseberedningens 
rapport att behandlas i olika beslut enligt förslaget ovan. 

I sin rapport har den tillfälliga beredningen kommit fram till följande: 

Kalix har 117 förtroendevalde varav 112 är fritidspolitiker. Åldersgruppen 50— 64 
år är väl representerade. Många är välutbildade och personer med eftergymnasial 
utbildning är överrepresenterade. I Kalix har KSO något lägre arvode i jämförelse 
med övriga med samma uppdrag i länet. 

Arvodena i Fritids- och Kulturnämnden, FoK är lägre än andra liknande nämnder i 
Norrbotten och landet. Det finns även en problematik vid förlorad arbetsförtjänst 
för förtroendevalde med timanställning, a-kassa eller nystartad näringsverksamhet. 

Vid heldagsarvode och arvode för gruppmöte blir dagarvodet för högt och 
ersättningen för gruppmötet faller bort, om inte annan dag anges. Hel- och 
halvdagsarvodet i Kalix ligger jämförbart eller lägre jämfört med Regionen 
Norrbotten och Norrbottens kommuner. 

Socialnämndens ersättning för politikerberedskap är mycket låg. Reglementet 
rörande politikers arvoderingar, är bitvis svårtolkat och otydligt. Idag finns det ett 
arvode för halvdag och heldag. 

Vi föreslår ett arvode som betalas ut per tjänstgjord timme. Beredningen föreslår 
följande: 

• Att arvodet för KSO höjs från 80% till 90% x 12. 
• Att arvodet för ordförande i Socialnämnd, Barn och utbildningsnämnd, 
Samhällsbyggnadsnämnd och för vice ordförande i KS, höjs från 40% till 45% x 12. 
• Att arvodet för ordförande i Fritids-och kulturnämnden höjs från 160% till 175%. 
• Att arvodet för valnämndens ordförande hojs från 22,5% till 23%. 
• Att sammanträdesarvodet blir 400 kr för första timmen och därefter 150 kr per 
timme. Skall utryckas som % av index. 
• Att beredskapsersättningen i socialnämnden höjs till 1600 kr/vecka.  

• Att arvodet för förste vice ordförande i KF höjs från 4 till 10 % och för andre vice 
ordförande i KF från 4 till 5 %. 
• Att ordförande i kommunala bolag höjs från 80% till 90%. 
• Att övriga arvoden är oförändrade. Beredningen föreslår att i reglemente, 

Ekonomiska ersättningar för förtroendevalde införs följande: 

• Årsarvoderade med arvode 45% eller mer äger ej rätt till förlorad arbetsförtjänst 
för kommunala uppdrag, ej heller arvode inom sitt nämndområde. 
• Årsarvoderade med arvode 45% eller mer har tjänsterum därför utbetalas ej 
reseersättning mellan bostad och arbetsplats. 
• Årsarvoderade med arvode 45% eller mer har rätt till semesterledighet i samma 
omfattning som anställda i kommunen utan att arvodet reduceras. 
• Begränsningen att arvode för sammanträde m.m. ska vara maximerat till 1,6 % 
av inkomstbasbelopp/dag oavsett antal sammanträden/dag tas bort. 
• Ersättning inkomstbortfall till verifierat belopp, dock max 3,8 % av ett 
inkomstbasbelopp tas bort. 
• Kommunstyrelsens 2:e och 3:e vice ordförande - utgår. 
• Partigruppsarvode skall ej avräknas vid heldagsammanträde. 
• Arvode för gruppmöte kan ges inför varje sammanträde med nämnd eller 
styrelse. 
• Konsekvensändringar görs utgående från övriga punkter under rubriker i 
rapporten. 

Inkomna yttranden 
Samtliga nämnder och styrelser har fått möjlighet att yttra sig över rapporten samt 
de politiska partierna. 

Valnämndens yttrande 2021-09-30, § 14 
Valnämnden har ingen synpunkt på rapportens förslag att arvodet för nämndens 
ordförande höjs med 0,5 procent. Valnämnden vill dock lägga till att avgörande för 
kontinuiteten i valnämndens arbete är att nämndens ordförande arvoderas årligen 
snarare än enbart vid valår. Fullmäktige har för ett par år sedan vidtagit en åtgärd 
som tillgodoser detta, något som redan nu förbättrat valnämndens förutsättningar 
att verka. 

Utbildningsnämndens yttrande 2021-09-03, § 129 
Nämndens yttrande behandlar inte frågan om arvoden och ersättningar till 
förtroendevalde. 

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 2021-09-28, § 137 
Nämndens yttrande behandlar inte frågan om arvoden och ersättningar till 
förtroendevalde. 

Jävsnämndens yttrande 2021-10-04 
Nämndens yttrande behandlar inte frågan om arvoden och ersättningar till 
förtroendevalde. 

Ilusteländes slem 
i 
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Socialnämndens yttrande 2021-09-29, § 207 
Nämndens yttrande behandlar inte frågan om arvoden och ersättningar till 
förtroendevalde. 

Fritids- och kulturnämndens yttrande 2021-09-30, § 84 
Nämnden säger ett absolut NEJ till förslaget till den föråldrade beräkningsgrunden 
för ordförande i Fritid och Kulturnämnden. Samma beräkningsgrund skall gälla för 
samtliga ordföranden i Kalix kommun, procentsats av basbeloppet. Ordföranden i 
den nämnden måste ha samma förutsättningar som övriga ordförande att bedriva 
det politiska arbete som krävs. Alltsedan nu gällande beräkningsgrund infördes har 
nämndsarbetet förändrats diametralt. Ett flertal nya verksamhetsområden har 
dessutom tillkommit. Dagens politiska arbete som ordförande beräknas kräva 
ca 35 % av en heltid. Nämnden bifaller de förslag som inte kommenterats. 

Kommunstyrelsens yttrande 
Kommunallagen tillåter att kommunstyrelsen utser en förste och andre vice 
ordförande. Tredje vice har utgått i Kalix kommun sedan tidigare. I Sverige idag 
består det politiska styret, i riket och de flesta kommuner, av allianser av flera 
partier. Så har det också sett ut i Kalix de senaste mandatperioderna. Att kunna 
utse en förste och andre vice ordförande befäster samarbetet med en tydlig 
bemyndigandestruktur som följer lagens intentioner. KS beredning anser därför att 
rollen som andre vice ordförande ska behållas. 

Sammanfattning och förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser att ärendet behöver kompletteras med nya 
kostnadsberäkningar och en fördjupad diskussion om organisation mm och föreslår 
att ärendet utgår. 

Om beslut ändå ska fattas föreslår kommunstyrelsen att den tillfälliga politiska 
beredningens förslag ändras på följande punkter: 

Rollen som Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande kvarstår och ersättning 
utbetalas som tidigare med 16 % av inkomstbasbeloppet *12 månader 

Arvode till Fritids och kulturnämndens ordförande bör utgå till en högre summa än 
förslaget då arbetet i nämnden blivit allt mer tidskrävande och ärendena mer 
komplexa. I förhållande till de avsevärt större nämndernas ärendehantering är 
FoK:s förlag i yttrandet, 35 % av inkomstbeloppet, inte relevant. Det av den 
tillfälliga beredningen föreslagna arvodet motsvarar 20 % av ett prisbasbelopp. 
Kommunstyrelsen föreslår att arvode utgår till ordförande 1 FoK med 25 % av ett 
prisbasbelopp * 12, en ökning med ca 36 tkr jmf med liggande förslag. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Alt 1 

Ärendet utgår från dagens sammanträde för att kompletteras med ytterligare 
utredningar av möjliga organisationsförändringar, faktakomplettering och 
kostnadsberäkningar mm. 

Alt 2 

- Arvodet för KSO höjs från 80% till 90% x 12. 
Att arvodet för ordförande i Socialnämnd, Barn och utbildningsnämnd, 
Samhällsbyggnadsnämnd och för vice ordförande i KS, höjs från 40% till 
45% x 12. 
Att arvodet för ordförande i Fritids-och kulturnämnden höjs från årsarvodet 
160% till 25 % av ett inkomstbasbelopp *12 

- Att arvodet för valnämndens ordförande höjs från 22,5% till 23%. 
- Att sammanträdesarvodet blir 400 kr för första timmen och därefter 150 kr 

per timme. Skall utryckas som % av index. 
Att beredskapsersättningen i socialnämnden höjs till 1600 kr/vecka. 
Att arvodet för förste vice ordförande i KF höjs från 4 till 10 % och för andre 
vice ordförande i KF från 4 till 5 0/0. 
Att ordförande 1 kommunala bolag höjs från 80% till 90%. 
Att övriga arvoden är oförändrade. 

I reglemente Ekonomiska ersättningar för förtroendevalde införs följande: 

Årsarvoderade med arvode 45% eller mer äger ej rätt till förlorad 
arbetsförtjänst för kommunala uppdrag, ej heller arvode inom sitt 
nämndområde. 
Årsarvoderade med arvode 45% eller mer har tjänsterum därför utbetalas ej 
reseersättning mellan bostad och arbetsplats. 
Årsarvoderade med arvode 45% eller mer har rätt till semesterledighet i 
samma omfattning som anställda i kommunen utan att arvodet reduceras. 
Begränsningen att arvode för sammanträde m.m. ska vara maximerat till 
1 , 6 % av inkomstbasbelopp/dag oavsett antal sammanträden/dag tas bort. 
Ersättning inkomstbortfall till verifierat belopp, dock max 3,8 % av ett 
inkomstbasbelopp tas bort. 
Partigruppsarvode skall ej avräknas vid heldagsammanträde. 
Arvode för gruppmöte kan ges inför varje sammanträde med nämnd eller 
styrelse. 
Konsekvensändringar görs utgående från övriga punkter under rubriker i 
rapporten. 

Förändringarna ska gälla fr o m 2023-01-01 

Uppdra till budgetberedningen att särskilt anslå medel med ca 900 tkr fr o m år 
2023 

Yrkande 
Jan Nilsson (S): Bifall till alternativ 2. 

Ordförande ställer Jan Nilsson (S) yrkande för röstning och finner att 
kommunstyrelsens bifaller Jan Nilssons yrkande. 
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Kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 8 oktober 2021. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 92/21.  

§ 220 Dnr 2021-00502 00 

Partistöd och gruppledararvode 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar enligt: 

Alt 2 
Alla partier representerade i KF erhåller gruppledararvode, med grundarvode och 
ett tillägg per mandat. Gruppledararvode kan omfördelas till flera personer inom 
respektive partis kommunfullmäktigegrupp. 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 8 oktober 
2021, att kommunstyrelsen beslutade den 9 november 2020, § 211, att tillsätta en 
tillfällig politisk beredning med uppdrag att ta fram en målbild över framtida politisk 
organisation och politiska arvoden I Kalix kommun. Rapport med förslag till 
förändringar har överlämnats till kommunstyrelsen för vidare handläggning. 

Rapport tillfällig beredning, målbild - framtida politisk organisation och politiska 
arvoden behandlades på Kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2021 § 120. 
Kommunstyrelsen beslutade då att antal ledamöter i kommunfullmäktige skulle 
beredas vid dagens sammanträde för beslut i kommunfullmäktige den 14 juni 2021 
samt att ge kommundirektören i uppdrag att skicka ut rapporten till nämnder och 
styrelser samt övriga instanser som har rätt att yttra sig. Kommundirektören fick 
även i uppdrag att bereda ärenden för beslut utifrån rapport och yttranden. 

Tommy Nilsson (5), kommunstyrelsens ordförande och Jan Nilsson (S), 1:e vice 
ordförande kommunstyrelsen meddelade i skrivelse den 17 maj 2021, att enligt 
överenskommelse på ett gruppledarmöte så kommer kommunstyrelseberedningens 
rapport att behandlas i olika beslut enligt förslaget ovan. 

Den tillfälligt sammansatta beredningen har kommit fram till följande gällande 
partistödet och gruppledararvode: 
Partistödet är av avgörande betydelse för partiernas verksamhet. Partistödet är den 
väsentliga finansieringen av partiernas verksamhet och följer mandatfördelningen 
(12). Gruppledararvodet kan ej detaljstyras då det är en angelägenhet för det 
enskilda partiet. Däremot kan det tydliggöras med innehåll och verksamhet. 

Beredningen föreslår följande: 
• Att alla partier representerade i KF erhåller gruppledararvode, med grundarvode 
och ett tillägg per mandat upp till maximalt 10 mandat. 

• Gruppledararvode kan omfördelas till flera personer inom respektive partis 
kommunfullmäktigegrupp. 

Inkomna yttranden 
Samtliga nämnder och styrelsen har fått möjlighet att yttra sig över rapporten. 
Kommunstyrelsen anser att partistöd ska genereras för varje mandat i 

Justerandes sign illtdragsbestvrkande 
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Kommunfullmäktige och att begränsningen max 10 mandat i den tillfälliga politiska 
beredningens förslag utgår. Övriga nämnder har inte yttrat sig i frågan. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser att ärendet behöver kompletteras med nya 
kostnadsberäkningar och en fördjupad diskussion om organisation mm och föreslår 
att ärendet utgår. 

Om ärendet ska behandlas Idag föreslår Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 
besluta att alla partier representerade i KF erhåller gruppledararvode, med 
grundarvode och ett tillägg per mandat. Gruppledararvode kan omfördelas till flera 
personer inom respektive partis kommunfullmäktigegrupp. 

Alt 1 
Ärendet utgår från dagens sammanträde för att kompletteras med ytterligare 
utredningar av möjliga organisationsförändringar, faktakomplettering och 
kostnadsberäkningar mm. 

Alt 2 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att alla partier 
representerade i KF erhåller gruppledararvode, med grundarvode och ett tillägg per 
mandat. Gruppledararvode kan omfördelas till flera personer inom respektive partis 
kommunfullmäktigegrupp. 

Yrkande 
Jan Nilsson (S): Bifall till alternativ 2. 

Ordförande ställer Jan Nilsson (S) yrkande för röstning och finner att 
kommunstyrelsens bifaller Jan Nilssons yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 8 oktober 2021. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 93/21.  

§ 221 Dnr 2021-00457 30 

Verksamhetsområden för vatten och spillvatten i Kalix 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar om 
verksamhetsområden för vatten och spillvatten i Kalix kommun, enligt kartunderlag 
på www.kalix.se/va-verksamhetsomraden. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar 1 protokoll den 28 september 2021, § 138, 
att Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) gäller endast fastigheter som 
är belägna inom beslutade verksamhetsområden. Verksamhetsområde är det 
geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska 
ordnas genom en allmän VA-anläggning. Ett verksamhetsområde kan vara 
begränsat till att bara gälla för en viss eller vissa vattentjänster. Inom ett 
verksamhetsområde är VA-huvudmannen, dvs kommunen, skyldig att förse 
samtliga fastigheter med den vattentjänst som verksamhetsområdet avser. Enligt 
LAV är det kommunfullmäktige som beslutar vilka områden som ska vara 
verksamhetsområden för kommunalt VA (vattenförsörjning och avlopp) och vilka 
fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. 

Arbetet med att ta fram verksamhetsområden för Kalix kommun har genom-förts i 
samarbete med SWECO sedan hösten 2020. Verksamhetsområden har i huvudsak 
tagits fram utifrån befintlig allmän VA-anläggning (för redan anslutna kunder) och 
dels med utgångspunkt utifrån behov enligt § 6 i LAV. Verksamhetsområdena för 
stora fastigheter har reglerats utifrån befintligt bebyggda delar av fastigheten. 

En behovsprövning har utförts via en GIS-analys på resterande fastigheter i 
kommunen som inte finns med i förslaget att bli verksamhetsområde. Kriterier som 
bedömts är avstånd mellan bebyggda fastigheter, recipienters känslighet, 
vattenkvalU m m. I en kommande VA-plan ska framtagna utredningsområden och 
bevakningsområden tittas närmare på. En bedömning kommer att göras om det 
finns behov att ordna allmän VA-anläggning för befintlig eller komman-de 
bebyggelse utanför verksamhetsområdet, med hänsyn till skyddet för människans 
hälsa eller miljön. VA-planeringen ger möjlighet att prioritera mellan olika områden 
i kommunen där utöknin9 av verksamhetsområdet behöver övervägas. Arbetet med 
VA-plan kommer att påga fram till hösten 2022 och föreslås bestå av tjänstemän 
samt de politiker som är med i arbetsgruppen för ny kommunövergripande 
översiktsplan då dessa arbeten är sammanhängande. 

LAV gäller endast fastigheter som är belägna inom beslutade verksamhetsområden. 
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera 
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän- VA-anläggning. 
Vattentjänstlagens regler syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp 
(spillvatten och dagvatten) ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. 
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Verksamhetsområde möjliggör avgiftsskyldighet för de tjänster som ordnas i 
området och det är främst inom verksamhetsområdena kommunal VA-verksamhet 
ska bedrivas. 

Inom ett verksamhetsområde för kommunalt Va bygger kommunen ett allmänt 
ledningsnät och anlägger en förbindelsepunkt cirka 0,5 meter utanför varje 
tomtgräns. Via förbindelsepunkten kan fastigheten anslutas till kommunens VA-
ledningsnät. Anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde kan ske med 
avtal om både VA-huvudman och övrig part är överens om att så ska ske. 

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster regleras i LAV enligt § 6: 

6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver 
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen; 

1. bestämma det verksamhetsområde Inom vilket vattentjänsten eller vatten-
tjänsterna behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. 

Verksamhetsområdena och dess gränsdragningar för VA-tjänster i Kalix kommun 
har tidigare inte varit formellt fastställda. Övergripande kartunderlag över 
verksamhetsområden har funnits. 

Samtliga anslutningsärenden utanför verksamhetsområde kräver individuell 
prövning. Kommunen ska därför kontaktas i god tid för att kontrollera om det är 
möjligt med anslutning. Om en fastighet ligger mycket nära ett befintligt 
verksamhetsområde kan en utökning av området prövas. 

Anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde kan endast ske om både VA-
huvudman och övrig part är överens och avtal skrivs. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om 
verksamhetsområden för vatten och spillvatten i Kalix kommun, enligt 
kartunderlag på www.kallx.se/va-verksamhetsornraden. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndena protokoll § 138/2021. 
Kartor över områden i Kalix kommun som föreslås ingå i verksamhetsområden för 
vatten, spillvatten kan ses digitalt på kommunens hemsida 
www.kalix.se/VA-verksamhetsomraden.  

§ 222 Dnr 2021-00458 34 

VA-taxa 2022 för Kalix kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar höja VA-taxan med 
2,2 % frän 1 januari 2022. 

• Kommunstyrelsens föreslår, att kommunfullmäktige beslutar fastställa VA-taxan 
enligt förslag VA-taxa 2022 för Kalix kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 28 september 2021, § 139, 
att i dokumentet "Redovisning Drift VA" finns en redovisning över VA-
verksamheten. Sammanställningen redovisar befintliga förutsättningar för VA-
verksamheten, med en jämförelse av kostnadsutvecklingen senaste åren. 
Redovisningens syfte är att ge ett underlag till den politiska organisationen i Kalix 
om förutsättningar och utmaningar inom området inför taxesättningar. 

Bedömningar inför VA-taxa 2022 
Prognosen måste i detta läge ske, baserat på utfallet från januari till augusti 2021 
och en uppskattning av utfall för september - december 2021. VA är en känslig 
verksamhet och en helårsprognos i augusti får anses ha många osäkerhetsfaktorer. 
En större mängd läckor kan på kort tid orsaka ökade driftskostnader. 

Vad avser intäkter så visar prognosen att de är cirka 1 000 tkr med det som 
budgeterats. Avseende verksamhetskostnader så arbetar förvaltningen löpande 
med att effektivisera och optimera driften. Verksamhetskostnader ser I prognosen 
ut att vara enligt budgeterat. Helärsprognos bedöms vid delårsrapport -1 000 tkr. 
Detta skulle innebära en kostnadstäckningsgrad av cirka 98 0/0. Kapitalkostnader 
beräknas sjunka med cirka 1 000 tkr 2022. Det finns dock osäkerhetsfaktorer kring 
bedömningar för kapitalkostnader bland annat beroende på investeringsnivå, 
internränta och avskrivningar. 

Kostnadsökningar (indexuppräkningar, prisökningar, löner m m) för 2022 beräknas 
utifrån SKR Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är avsett att användas 
för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta 
löner och priser. 

!Justerandes slqn 
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Prisindex kommunal verksamhet PKV 

     

2021 2022 2023 2024 

Personalkostnad* 2,2 2,3 2,0 3,1 

Övrig förbrukning** 2,1 1,8 2,0 2,1 

Prisindex kommunal verksamhet 2/2 2,2 2,0 2,8 

* Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i 
a rbetsgivaravgifter 
** 50 % lönekostnadsförändring och 50 % KPIF, konsumentprisindex 
med fast ränta. 

Svenskt vatten har publicerat jämförelser mellan kommunerna för 2021. Kalix 
kommun justerade VA-taxan med 2,5 % 2021. Enligt svenskt vattens samman-
ställning bland landets kommuner höjdes taxan i snitt med 5,1 % för enbostadshus 
och 4,6 % för flerfamiljshus. Svenskt vattens bedömning är att "Finansieringen av 
de framtida investeringarna innebär ett behov av att fördubbla taxorna i fast 
penningvärde under en 20-årsperiod, sett över hela landet. Det skulle motsvara en 
ärlig ökningstakt på ungefär 4 % utöver inflationen". 

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill dock invänta att kommunfullmäktige får anta 
det pågående arbetet med verksamhetsområden under 2021 och en Va-plan för 
kommande utbyggnad senare antas 2022. Med hänsyn till att minskade Intäkter 
kompenseras av lägre kapitalkostnader under 2022 så föreslår förvaltningen därför 
endast en ökning motsvarande index PKV affärsverksamhet för allmänna 
kostnadsökningar motsvarande 2,2 % för att fortsatt kunna uppnå en 
kostnadstäckningsgrad på 100 0/0. I taxeförslaget kan ses förändringar på varje 
post. 

En ökning på 2,2 % motsvarar en kostnadsökning för en normalvilla 160 kr/år och 
för en hyreslägenhet 127 kr/år. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar höja VA-taxan 
med 2,2 % från 1 januari 2022. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar fastställa VA-taxan enligt förslag VA-taxa 2022 för 
Kalix kommun. 

Jämställdhetsanalys 
Beslutet berör både män och kvinnor. Ingen individbaserad statistik finns som är 
relevant. Det finns inga analyserade skillnader mellan könen. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 139/21. 
VA-taxa år 2022, Kalix kommun. 
Brukningsavgifter jämförelser. 
Svenskt vattens kommentarer till 2021 års taxestatistik. 
Redovisning VA-verksamheten.  

§ 223 Dnr 2021-00459 45 

Renhållningstaxa 2022 för Kalix kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar höja 
renhållningstaxan med 5,5 % från 1 januari 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 28 september 2021, § 140, 
att i dokumentet "Redovisning Drift Avfall och Renhållning" finns en redovisning 
över avfall- och renhållningsverksamheten. Sammanställningen redovisar 
befintliga förutsättningar för avfall- och renhållningsverksamheten, med en 
jämförelse av kostnadsutvecklingen senaste åren. 

Redovisningens syfte är att ge ett underlag till den politiska organisationen i Kalix 
om förutsättningar och utmaningar inom området inför taxesättningar. 

Bedömningar inför renhållningstaxa 2022 
Prognosen måste i detta läge ske, baserat på utfallet från januari till augusti 2021 
och en uppskattning av utfall för september - december 2021. Som angett ovan 
är detta inte optimalt för en korrekt värdering. För den taxefinansierade 
verksamheten Renhållning tyder prognosen för helåret på ett underskott på 900 
tkr. Orsaken till underskottet är dels att sluttäckningens avslutande arbeten 
kunnat genomföras snabbare än planerat, högre kostnader inom området 
återvinning samt att intäkterna är lägre än budgeterat från abonnenter. Det skulle 
ge en kostnadstäckning på 93-94 % beroende på årets utfall för kapitalkostnader. 

Inför 2022 står kommunerna inför nya utmaningar. Pappersinsamlingen, som 
tidigare varit en del av producentansvaret har enligt riksdagsbeslut övergått till 
kommunalt ansvar. För Kalix kommuns del beräknas det medföra ökade kostnader 
på cirka 300 tkr för år 2022. Under 2022 beräknar verksamheten att minska 
kostnader för sluttäckningen något vilket kompenserar en del av det totala 
ingående underskottet inför 2022. Kapitalkostnader beräknas i nivå med 2021 år. 
Kostnadsökningar (indexuppräkningar, prisökningar, löner m m) för 2022 
beräknas utifrån SKR Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är avsett att 
användas för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas 
utveckling i fasta löner och priser. 
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Prisindex kommunal verksamhet PKV 

     

2021 2022 2023 2024 
Personalkostnad* 2,2 2,3 2,0 3,1 
Övrig förbrukning** 2,1 1,8 2,0 2,1 
Prisindex kommunal verksamhet 2.2 2,2 2,0 2,8 

* Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i 
arbetsgivaravgifter. 
** 50 % lönekostnadsförtndring och 50 % KPIF, konsumentprisindex 
med fast ränta. 

Sammanfattningsvis gör förvaltningen bedömningen, för att uppnå 100 % 
kostnadstäckning behöver taxan justeras med en höjning på 5,5 0/0, varav 2 % 
endast motsvarar kostnaden för övertagandet av pappersinsamlingen. Detta ligger 
också 1 nivå vad närliggande kommuner i östra och norra Norrbotten beräknat 
inför 2022. 

För en villa (en- och tvåbostadshus) innebär det en höjning på 69 kr/år för 
grundavgiften, 41 kronor för hämtningsavgift och 9 öre/kg viktbaserad 
hämtningsavgift. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar höja 
renhållningstaxan med 5,5 % från 1 januari 2022 

lämställdhetsanalys 
Beslutet berör både män och kvinnor. Ingen individbaserad statistik finns som är 
relevant. Det finns inga analyserade skillnader mellan könen. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll, § 140/21. 
Redovisning Drift Avfall och Renhållning. 
Renhållningstaxa 2022.  

§ 224 Dnr 2021-00460 206 

Taxa för tömning av enskilda avloppsbrunnar 2022 för Kalix 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att taxa för tömning av 
enskilda avloppsbrunnar 2022 lämnas oförändrad. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 28 september 2021, § 141, 
att avdelningen för teknisk försörjning har tagit fram ett underlag till taxa för 
tömning av enskilda avloppsbrunnar 2022. 

Brunnsstorlek 
Taxa 2022 

Kr/st 
Tana- 2021 

itu/ st 

0-4 ma 1 165 1 165 

4-6 m3 

 

904 

 

904 

6-8 m3 

 

643 

 

643 

Över 8 m3 2 863 2 853 

Samtliga avgifter är inklusive moms. 

Tömning av enskilda avloppsbrunnar upphandlas av kommunen i samband med 
ramavtal slamsugning och högtrycksspolning. Taxan sätts till självkostnad vilket 
innebär att den sätts till det angivna priset i anbudet samt kostnad för 
behandlingsavgift vid mottagning av slam. En ny upphandling av tjänsten görs från 
2023. Taxan lämnas därför oförändrad. 

Samhällsbyggnadnsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att taxa för 
tömning av enskilda avloppsbrunnar 2022 lämnas oförändrad. 

iämställdhetsanalys 
Beslutet berör både män och kvinnor. Ingen individbaserad statistik finns som är 
relevant. Det finns inga analyserade skillnader mellan könen. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 141/21. 
Taxa tömning av enskilda avloppsbrunnar. 

!Justerandes 5100 ,Utdragsbestvrkande 
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§ 225 Dnr 2021-00461 

Riktlinjer för laddinfrastruktur i Kalix kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta plan för 
utbyggnad av laddinfrastruktur samt uttag av avgifter för publika laddare, 
arbetsplatsladdare och verksamhetsladdare. 

Reservationer 
Jimmy Väyrynen (M), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 28 september 2021, § 144, 
att den 14 juni 2021 beslutade kommunfullmäktige, § 128, att ge 
samhällsbyggnads-nämnden I uppdrag att ta fram riktlinjer för laddinfrastruktur i 
Kalix kommun. Riktlinjerna ska fastställas av kommunfullmäktige i november 2021 
för att kunna arbetas in I budgetarbetet för 2022. 

Bakgrunden till uppdraget är bl.a. de riktlinjer kommunfullmäktige antagit 16 april 
2021, för fordon i Kalix kommun. 

Fordonsriktlinjerna syftar till att bl.a. styra mot: 
• 100 % fossilbränslefri fordonsflotta 2030 
• Kostnadseffektivt användande av kommunens fordon 

I och med beslutet kommer omställningen till fossilfria transporter gå fort i 
kommunen vilket kräver att utbyggnaden av laddinfrastruktur utvecklas i samma 
takt. Därmed behöver riktlinjer för laddinfrastruktur tas fram. 

Uppdraget är 
1.Att beskriva var och i vilken takt laddinfrastrukturen ska byggas ut för publika 
laddare, arbetsplatsladdare och verksamhetsladdare genom att ta fram en tidplan 
för anläggning av laddstolpar 1 samarbete med berörda nämnder/styrelser. Planen 
ska sträcka sig över åren 2022-2025 och årligen beaktas i budgetarbetet. 

2.Ge vägledning till hur avgifter ska tas ut. 

1. Följa upp arbetet via målet att det miljövänliga resandet ska öka i 
kommunen. 

I framtagande av riktlinjer för laddinfrastruktur behöver två olika behov tillgodoses. 
Parkeringar som: 

A. Endast kommer användas av el-fordon 

B. Används av el-fordon som behöver laddning och hybrid- eller fossildrivna fordon 
som är i behov av motorvärmare eller kombination av båda alternativen.  

Alternativ a) används av el-drivna privata fordon. Alternativ b) är ett alternativ där 
laddstolpen har en dubbelfunktion. 

Där kan ex. el-drivna verksamhetfordon laddas kvälls-/nattetid och anställda nyttja 
parkeringen under dagtid för sitt privata hybrid- eller fossildrivna fordon då 
verksamhetsfordonen används i tjänst. 

Förvaltningen föreslår att ledningsnätet till befintliga motorvärmarstolpar nyttjas för 
att begränsa Investeringskostnaden. Därigenom behöver fastigheternas abonnerade 
effekt eller säkringsstorlek inte ökas. Detta sker genom lastbalansering av 
ledstolparna. Med lastbalansering känner laddaren av hur mycket effekt den för 
stunden kan ge fordonet utan att säkringen brinner. 

Laddstolparna kan leverera 2,6 till 3,3 KW beroende på säkring. I praktiken innebär 
det att anställda kan ladda el-fordonet under en hel arbetsdag, dagtid (kl. 08-17) 
för 10-15 mils körning. Verksamhetsfordon som kan laddas kväll/ natt (kl. 17-07) 
ger 16-26 mil och verksamhetsfordon som laddas nattetid (kl. 22-07) ger 10-15 
mil. Detta räcker för mer än 90 % av alla verksamhetsfordon. 

På de större arbetsplatserna med många verksamhetsfordon kan det bli aktuellt att 
installera snabbladdare för att säkerställa driften. Vissa fordon kan i vissa lägen 
köra längre sträckor och kan behöva snabbladdas. Det bör även finnas backup ifall 
någon missat att ladda fordonet över natten. 

Utbyggnad av iaddinfrastruktur 
En lämplig takt enligt beredningens bedömning är att bygga ut laddinfrastrukturen 
de 3 kommande åren så att 10 0/0 av parkeringsplatserna erbjuder möjlighet till 
laddning. Kommunen har ca 800 parkeringsplatser varav 150 är inhyrda och ca 100 
parkeringsplatser är till för verksamhetsfordon där ungefär hälften av den 
sistnämnda kategorin används av den anställde till sin privata bil när dem kör 
verksamhetsfordonet i tjänsten. D.v.s. under de kommande 3 åren bör ca 80 
parkeringsplatser erbjuda möjlighet till laddning för anställda och/eller 
verksamheternas tjänstefordon förutom den utbyggnad som föreslås av publika 
laddare. 

Nedan föreslås var och i vilken takt laddinfrastrukturen byggs ut för de olika 
kategorierna 

 

Justerandes sicin ,Utdracisbestvrkande 
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Publika laddare 
Oblekt Alternativ Antal Tldpiart Kostnad 
Mörknas ridanläggning a) 2 2022 40 tkr 
Strandängarna a) 2 2022 40 tkr 
Sportaty a) 2 2023 40 tkr 
Folkets Hus 1Kallx a) 2 2023 40 tkr 
Ishallen/Kalix IP a) 2 2024 40 tkr 
Kalix Nya Centrum a) 2 2024 40 tkr 

Summa: 12 platser 

Oblekt Alternativ Antal TIdtslere Kostnad* 
Förvaltningsbyggnaden/ 
PersonaloarIcerina 

a) e 2022 160 tkr 

Furuhedsskolan a) 4 2023 80 Ur 
Manhemsskolan/SkOgSgläntan al 4 2023 80 tkr 

Centrumskolan/Lyrans förskola a) 4 2023 80 tkr 
OluPtiärn skola/förskola a) 4 2024 80 tkr 
Näsby skola/förskola a) 4 2024 80 tkr 
Innanbäckens skola/förskola a) 4 2024 80 tior 
Ytherbyns skola/förskola a) 4 2025 80 tkr 
Töre skola/förskola a) 4 2025 80 tkr 
Enstaka installationer vid 
mindre arbetsplatser 

a)  

 

2023-2030 Årlig pott 
På 100 tkr 

Kompletterande installationer 
när behov uppstår 

  

2023-2030 Ärlig pott 
på 100 tkr 

Installationer Inhyrda 
verksamhetslokaler 

  

2023-2030 Årlig pott 
på 100 hrr 

Summa: 32 platser 
*) Bidrag finns att söka för installation av laddstolpar på personalparkeringar, 
med 50 %. Vid beslut om Installation kommer bidrag att sökas. 

Verksamhetsladdare 
Objekt Alternativ Antal Tidplan Kostnad 
FörvaltnIngsbyggnaden/ 
Bilpoolsparkering 

b) 10 2022 200 tkr 

Driftcentralen b) 10 2022 200 Kr 
Grytnäs hemtlänstlokal b) 30 2022 600 tkr 
Rönnoården/Rosenoården b) 6 2023 120 tkr 

     

Installationer Inhyrda 
verksamhetslokaler 

b) 

 

2023-2030 Årlig pott 
på 100 tkr 

Summa: 56 platser 

Om behov uppstår att installera s.k. snabbladdare sammanfattas kostnaden 
enligt nedan: 

KALIX KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

De parkeringar som kan vara aktuella inledningsvis är förvaltningsbyggnaden, 
Grytnäs hemtjänstlokal samt driftcentralen. 

Avgifter Nedan föreslås hur avgifter tas ut för de olika kategorierna. 
Publika laddare Vid installation av publika laddare ansluts dessa till ett 
administrerande, rikstäckande bolag som sköter debitering och support dygnets alla 
timmar. Debitering sker via en app eller RFID-tagg. Taxan beslutas av Kalix 
kommun som betalar en månadsavgift för tjänsten. 
Arbetsplatsladdare Anställda i Kalix kommun som tecknar parkeringstillstånd ska ha 
möjlighet att ladda sitt fordon på arbetsstället där så är möjligt. 
Utbyggnad av laddstolpar föreslås ske i enlighet med ovan angiven 
investeringstakt. 

Samtliga betalar enhetlig, politiskt fastställd, taxa genom avdrag på lönen där 
följande föreslås gälla: 

• Fossildrivna fordon och hybridfordon. El-kostnad för att nyttja motorvärmare 
ingår i taxan. 
• El-drivna fordon och plugin-hybrider. Avgiften för parkering med 
laddningsmöjlighet är samma som för övriga parkeringsplatser med motorvärmare. 
För den som väljer att ladda sitt elfordon tillkommer en kostnad som debiteras 
månadsvis via löneavdrag eller av något administrerande bolag, ex Incharge. Start 
av laddfunktion sker med hjälp av tagg eller I vissa fall en applösning. Debitering 
ska ske efter verklig förbrukning. 

Anledningen till att laddning av el-fordonet debiteras utöver den enhetligt 
fastställda taxan för samtliga parkeringsplatser är att täcka den ökade 
elförbrukningen som el-fordonet ger upphov till ("tankning" av fordonet) till 
självkostnadspris (pris per kWh) vilken justeras samtidigt som taxan för 
parkeringsplatsen genom politiskt beslut. 

Verksamhetsladdare Vid installation av verksamhetsladdare ansluts dessa till ett 
debiteringssystem likt det för arbetsplatsladdning. Hyresvärden debiterar 
verksamheten för den ökade energianvändningen ("tankningen"). 

Samhällsbyggnadsämnden föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta plan för 
utbyggnad av laddinfrastruktur samt uttag av avgifter för publika laddare, 
arbetsplatsladdare och verksamhetsladdare. 

nmstä Ildhetsa nalys 
Beslutet berör både män och kvinnor. Ingen individbaserad statistik finns som är 
relevant. Det finns inga analyserade skillnader mellan könen. 

Nytt abonnemang eller uppsäkring 
Ev. ledning med grävning 
Laddare 
Summa 

120 000 kr 
40-50 000 kr 

240 000 kr 
400 000 kr 

Yrkande 
Jan Nilsson (5): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
Jimmy Väyrynen (M): Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inte 
besluta anta plan för utbyggnad av laddinfrastruktur samt uttag av avgifter för 
publika laddare, arbetsplatsladdare och verksamhetsladdare innan man gjort en 
kostnads- och riskanalys av bakgrundstexten "100% fossilfri bränsleflotta". 
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§ 226 Dnr 2019-00223 00 

Sommarfestens framtid 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 

• Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi. 

• Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för barn-, ungdoms-
och familjearrangemang samt 200 000 kr för år 2022 för att fortsätta med 
arrangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att arrangemanget ska generera minst 
200 000 kr i överskott för kommunen för år 2022 för att täcka ovan givna anslag. 

• Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de planerade 
evenemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medarrangörema. Fritids- och 
kulturnämnden ansvarar för tillhörande budget. Överenskomna budgetmedel 
överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett internt bidrag och samtliga 
kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och kulturförvaltningen. 

• Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan överta 
arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande sommararrangemang från och 
med ar 2023. Inför upphandlingen ska förfrågningsunderlag tas fram för utförandet 
gällande omfattning, Innehåll, förutsättningar för Kalix kommuns ev. medverkan 
m.m. Förfrågningsunderlagets raminnehåll ska beslutas politiskt. 

• Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt till 
kommunstyrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Fritids- och kulturnämnden meddelar i protokoll den 30 september 2021, 79, att 
kommunfullmäktige beslutar 28 juni 2021 § 168 återremittera ärendet 
Sommarfestens framtid p.g.a. undermåliga underlag. Kommunfullmäktige önskar 
ek konsekvensbeskrivning i det fall Sommarfesten ej går att genomföra 2022, 
d.v.s. upparbetade kostnader 2020 och 2021. Återremiss till fritids- och 
kulturnämnden för beredning. Man yrkar svar även för varför upphandling ej 
påbörjats. 

Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck ger den 16 september 2021, § 75, 
arbetsutskottet en muntlig information och inkommer med tjänsteskrivelse i 
ärendet till kommande nämnd. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28, § 154, enligt följande: 

• Sommarfesten 2021 genomförs i egen regi. 

• Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för barn-, ungdoms-
och familjearrangemang samt 200 000 kr för år 2021 för att fortsätta med 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Jan Nilsson (S) och Jimmy Väyrynen (M) skilda 
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller Jan Nilssons yrkande. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 144/21. 
Kommunfullmäktiges beslut § 128. 

 

'Justerandes siqn 
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Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 70(92) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-08 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 71(92) 

sammanträdesdatum 
2021-11-08 

KALIX KO/IIMUN 

Kommunstyrelsen 

 

KALIX KonttuN 

Kommunstyrelsen 

 

arrangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att arrangemanget ska generera minst 
200 000 kr i överskott för kommunen för år 2021 för att täcka ovan givna anslag. 

• Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de planerade 
evenemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medarrangörerna. Fritids- och 
kulturnämnden ansvarar för tillhörande budget. Överenskomna budgetmedel 
överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett internt bidrag och samtliga 
kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och kulturförvaltningen. 

• Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan överta 
arrangemanget Kalix Sommarfest från och med år 2022. 

• Löpande redovisning ska ske till kommunstyrelsens utvecklingsutskott och till 
kommunstyrelsen. 

Då Kalix Sommarfest inte kunde genomföras år 2020 p.g.a. av Coronapandemin 
har Kalix Kommun försökt att minimera konsekvenserna av ersättningar till redan 
bokade artister samt ljud, ljus och övriga kringkostnader. 

Genom att avvakta ayboknIng och erbjuda att flytta fram bokningen till kommande 
år uppstod 1 princip inga merkostnader och det gällde även för bokningen av scen 
och ljud/ljus. Bolagen är positiva till att Kalix kommun flyttar fram festivalen ett år. 
Artisterna kan bokas till samma pris 2021 enligt påtecknade avtal. 

Fritids- och kulturnämnden meddelar den 12 maj 2021 att Britt-Inger Nordström 
(S), fritids- och kulturnämndens ordförande, enligt nämndens delegationsordning 
6.7 beslut i brådskande ärende, beslutat rekommendera kommunstyrelsen föreslå, 
att kommunfullmäktige besluta enligt följande: 

• Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi. 
• Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för barn-, ungdoms 
och familjearrangemang samt 200 000 kr för år 2022 för att fortsätta med 
arrangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att arrangemanget ska generera minst 
200 000 kr i överskott för kommunen för år 2022 för att täcka ovan givna anslag. 
• Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de planerade 
evenemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medarrangörerna. Fritids- och 
kulturnämnden ansvarar för tillhörande budget. Överenskomna budgetmedel 
överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett internt bidrag och samtliga 
kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och kulturförvaltningen. 
• Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan överta 
arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande sommararrangemang från och 
med ar 2023. Inför upphandlingen ska förfrågningsunderlag tas fram för utförandet 
gällande omfattning, innehåll, förutsättningar för Kalix kommuns ev. medverkan 
m.m. 
• Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt till 
kommunstyrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen har den 24 maj 2021, § 119, beslutat föreslå att 
kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 

• Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi. 

• Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för barn-, ungdoms 
och familjearrangemang samt 200 000 kr för år 2022 för att fortsätta med 
arrangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att arrangemanget ska generera minst 
200 000 kr i överskott för kommunen för år 2022 för att täcka ovan givna anslag. 
• Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de planerade 
evenemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medarrangörerna. Fritids- och 
kulturnämnden ansvarar för tillhörande budget. Överenskomna budgetmedel 
överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett internt bidrag och samtliga 
kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och kulturförvaltningen. 
• Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan överta 
arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande sommararrangemang från och 
med ar 2023. Inför upphandlingen ska förfrågningsunderlag tas fram för utförandet 
gällande omfattning, innehåll, förutsättningar för Kalix kommuns ev. medverkan 
m.m. 
• Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt till 
kommunstyrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen. 

Under förutsättning att fritid- och kulturnämnden inkommer med förslag till beslut 
om Sommarfesten 2021 och dess ekonomiska konsekvenser. 

Fritids- och kulturnämnden meddelar den 3 juni 2021, § 60, att ställa in 
Sommarfesten 2021 och föreslår att Kalix kommun genomför Sommarfesten 2022 i 
egen regi på samma villkor som getts för år 2021. På samma sätt som 2020 då 
Sommarfesten inte kunde genomföras, p.g.a. av Coronapandemin och 
restriktionerna frän Folkhälsomyndigheten, har Kalix kommun försökt att minimera 
konsekvenserna av ersättningar till redan bokade artister samt ljud, ljus och övriga 
kringkostnader. Genom att avvakta avbokning och erbjuda att flytta fram 
bokningen till kommande år uppstod inga mer-kostnader och det gällde även för 
bokningen av scen och ljud/ljus. 

Bolagen är positiva till att Kalix kommun flyttar fram festivalen ytterligare ett år. Då 
får de hjälp med att planera turnéerna. Artisterna kan bokas till samma pris 2022 
enligt påtecknade avtal. Syftet har även detta år, 2021, varit att Kalix kommun 
försökt att minimera konsekvenserna av ersättningar, om Sommarfesten måste 
ställas in, till redan bokade artister samt ljud, ljus och övriga kringkostnader. 

Genom att avvakta avbokning och erbjuda att flytta fram bokningen till kommande 
år uppstår inga idag kända kostnader, det gäller även för bokningen av scen och 
ljud/ljus. Bolagen är förstående till att Kalix kommun flyttar fram festivalen 
ytterligare ett år. Då har de bättre möjligheter att planera turrAerna 2022 för sina 
artister. 

Artisterna kan bokas till samma pris 2022 enligt påtecknade avtal. 

Fritids- och kulturnämnden föreslår även att Kalix kommun genomför 
Sommarfesten 2022 i egen regi på samma villkor som getts för år 2021. Om 

Justerandes sen 
i d 

Utdraqsbestyrkande 
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politiskt beslut fattas att ändå söka en ny intressent för genomförandet av 
Sommarfesten för är 2022 kommer uppträdande med de artister som skjutit fram 
sin medverkan eventuellt att genomföras som fristående konserter för att minska 
förlusterna då vi är bundna av avtal. 

Eventuellt kan en överenskommelse göras med ny arrangör om att överta 
artisterna som bokats men det är inte ett troligt scenario. 

Kommunstyrelsen föreslår den 11 juni 2021, § 143, att kommunfullmäktige 
beslutar - eftersom fritids- och kulturnämnden den 3 juni 2021, § 60, beslutat 
ställa in Sommarfesten 2021 - följande: 

• Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi 
• Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för barn-, ungdoms 
och familjearrangemang samt 200 000 kr för år 2022 för att fortsätta med 
arrangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att arrangemanget ska generera minst 
200 000 kr i överskott för kommunen för år 2022 för att täcka ovan givna anslag. 
• Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de planerade 
evenemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medarrangörerna. Fritids- och 
kulturnämnden ansvarar för tillhörande budget. överenskomna budgetmedel 
överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett internt bidrag och samtliga 
kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och kultur-förvaltningen. 
• Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan överta 
arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande sommararrangemang från och 
med år 2023. Inför upphandlingen ska förfrågningsunderlag tas fram för utförandet 
gällande omfattning, innehåll, förutsättningar för Kalix kommuns ev. medverkan 
m.m. 
• Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt till 
kommunstyrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14, § 168, att återremittera ärendet till 
kom-munstyrelsen enligt följande: 

Ärendet återremitteras p.g.a. undermåliga underlag och uteblivna svar från 
ordförande i FoK. Ärendet ska kompletteras med ekonomisk redovisning vad gäller 
konsekvenser av flytt till 2022 samt redovisning av upparbetade kostnader 2020 + 
2021. 

Beredning 
Ekonomienheten har gjort en budgetuppföljning av Sommarfesten 2020, samt gjort 
en sammanställning enligt nedan. 

Sommarfesten, kostnader 2020 

Arbetad tid för personal mm, uppskattad kostnad 2020 

Förvaltningschefens (FCH) arbetstid ingår i uppdraget som fritids- och kulturchef 
och är svår att beräkna, uppskattad tid, 40 timmar, 25 000 kr. 

RS arbetade tid ca 20 timmar, ca 7000 kr. 
PK ersättning 25 000 kr. 

Total bokförd kostnad 46 761 kr, vilket kompenserades av det bidrag som KF 
beslutat om förlusttäckning. I summan 46 761 ingår PK arvode på 25 000 kr. 
46761 kr-25000 kr =21761 kr. 

Totalt: exklusive FCH 53761 kr, inklusive FCH 78761 kr. 

Den största planeringen med artister och scen, ljud och ljus har flyttats fram till 
Som-marfesten 2021 så grundarbetet är gjort. 

Det stora och tidsomfattande arbetet kommer månaden innan, under festen och 
efter-arbetet några dagar efteråt vilket inte inräknas p.g.a. att festen inställdes. 
Kalix kom-mun har efter flera års planering tagit med sig många erfarenheter och 
det kommer till gagn vid liknande evenemang. 

Sommarfesten 2021 
Kostnad från ekonomisystemet för Sommarfesten 2021 uppgår till 0 kr då vi 
flyttade fram Sommarfesten 2020:s alla artister och kostnad för scen, ljud och ljus. 

Arbetet under 2021 bestått av FCH dialog via mall eller telefon, arbetstiden har 
varit minimal, maximalt 5 timmar. Ingen arbetstid för personal inom FoK har 
genomförts. Information om Sommarfesten 2021 med personalen under 
arbetsplatsträffar har skett, väldigt kort. 

Om det blivit möjligt att genomföra Sommarfesten 2021 så hade personalens 
arbete börjat ca 1 månad innan där alla hade fått arbets- och ansvarsuppgifter. De 
har också fått erfarenhet av tidigare fester så erfarenhet finns för genomförandet. 
Inga timmar har lagts ned av personalen för Sommarfesten 2021. En kortare dialog 
med PK har genomförts under sista månaden om att Sommarfesten 2021 ställs in 
och eventuellt flyttas till 2022. Maildialog har skett med artisternas bolag om att 
2021 ställs in och att en flyttning kan komma att ske. Ett antal kortare dialoger 
med entreprenören som skulle levererat scen, ljud och ljus har skett. Det finns en 
önskan att vi kör 2022 och det är klarlagt att da gäller samma avtal. 

Sommarfesten är planerad till 2 dagar på Strandängarna. En minskning av antalet 
artister men i ställer så spelar de längre. Tidigare år var det ca 45 min + 
extranummer. Nu är det som mål 90 minuter och ev. extranummer. 

Riskbedömning 
Samtliga artister som har varit aktuella för Sommarfesten har sekretessklausuler i 
sina avtal vilket förhindrar oss att i detalj delge kostnader och förutsättningar om 
sommar-festen 2022 skulle ställas in. 

De artister som var bokade för 2021: 

Stor artist, ev. klar. Ej klart med turné till Kalix en tredje gång. Säger hen bort det 
så är det garanterat ingen kostnad för oss. 

Justerandes sian ,Utdransbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 54d(a92) 

Sammantradesdatum 
2021-11-08 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 75(92) 

Sammantrådesdatum 
2021-11-08 

KALIX KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

KALIX KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Stor artist, klar, hen har haft ett två bra musikår trots pandemin. 
Populärt världsband, klart. Är väldigt stora nu. Inte bara i Sverige. 
Världsband med Kalixanknytning, klart. Har haft turneer nationellt och 
internationellt. 
Coverband, klart. Uppträder ofta i Stockholm. 

Scen, ljud och ljus: SAM-ljus. Klart. 

Kostnader för artister samt ljud/ljus/tekniker som flyttas till 2022: 1 160 tkr 
Motsvarande kostnader för Sommarfesten 2019: 1 732 tkr 

Risken går inte att förutsäga nominellt om vi avblåser nu och inte genomför 
någonting av det som planerats att flytta fram till 2022. Varje del blir föremål för en 
egen för-handling och den mest kostsamma artisten har inte bestämt om det blir 
Kalix nästa år. Som tidigare redovisats så finns möjlighet att genomföra delar som 
egna evenemang t ex pa Vassholmen. Det är då möjligen vädret som kan vara den 
största risken eftersom vi sett att många avvaktar med förköp i det längsta. 

Den här typen av evenemang har alltid en viss risk som vi har tidigare redovisat till 
kommunstyrelsen och uppskattat den till ca 500 tkr. 

Risken att göra förlust är störst om beslut skulle tas om att inte genomföra 
Sommarfesten I egen regi 2022 och inte heller som enskilda evenemang och det 
styr vi över själva. Gällande vädret lämnas inga garantier. 

Kommunstyrelsen har den 28 juni, § 150, beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
beslutar enligt följande: 

• Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi. 

• Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för barn-, ungdoms 
och familjearrangemang samt 200 000 kr för år 2022 för att fortsätta med 
arrangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att arrangemanget ska generera minst 
200 000 kr i överskott för kommunen för är 2022 för att täcka ovan givna anslag. 

• Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de planerade 
evenemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medarrangörerna. Fritids- och 
kulturnämnden ansvarar för tillhörande budget. Överenskomna budgetmedel 
överförs till fritids- och kulturförvaltningen I form av ett internt bidrag och samtlig 
kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och kulturförvaltningen. 

• Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan överta 
arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande sommararrangemang från och 
med ar 2023. Inför upphandlingen ska förfrågningsunderlag tas fram för 
utförandet gällande omfattning, innehåll, förutsättningar för Kalix kommuns ev. 
medverkan m.m. 

• Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt till 
kommunstyrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Kommunfullmäktige har den 28 juni 2021, § 168, beslutat att återremittera ärendet 
p.g.a. undermåliga underlag. KF önskar ekonomisk konsekvensbeskrivning i det fall 
Sommarfesten ej går att genomföra 2022, d v s upparbetade kostnader 2020 och 
2021. Återremiss till fritids- och kulturnämnden för beredning. Vi yrkar svar även 
för varför upphandlingen ej påbörjats. 

Uppskattade upparbetade kostnader Sommarfesten 2020: 

Förvaltningschefens (FCH) arbetstid ingår 1 uppdraget som fritids- och kulturchef 
och är svår att beräkna, uppskattad tid, 40 timmar, 25 000 kr. 

RS arbetade tid ca 20 timmar, ca 7000 kr. 
PK ersättning 25 000 kr. 

Total bokförd kostnad 46 761 kr, vilket kompenserades av det bidrag som KF 
beslutat om förlusttäckning. I summan 46 761 ingår PK arvode på 25 000 kr. 
46761 kr-25000 kr =21761 kr. 

Totalt: exklusive FCH 53761 kr, inklusive FCH 78761 kr. 

Upparbetad kostnad Sommarfesten 2021: 

Kostnad från ekonomisystemet för Sommarfesten 2021 uppgår till 0 kr då vi 
flyttade fram Sommarfesten 2020:s alla artister och kostnad för scen, ljud och ljus. 

Arbetet under 2021 bestått av FCH dialog via mall eller telefon, arbetstiden har 
varit minimal, maximalt 5 timmar. Ingen arbetstid för personal Inom FoK har 
genomförts. 

Sommarfesten 2022 går ej att genomföra: 

Kostnaden för om Sommarfesten 2022 ej går att genomföra går inte att förutsäga 
nominellt om vi avblåser nu och Inte genomför någonting av det som planerats att 
flytta fram till 2022. Varje del blir föremål för en egen förhandling och den mest 
kost-samma artisten har inte bestämt om det blir Kalix nästa år. Som tidigare 
redovisats så finns 
möjlighet att genomföra delar som egna evenemang t ex på Vassholmen. Det är då 
möjligen vädret som kan vara den största risken. 

Den här typen av evenemang har alltid en viss risk som vi har tidigare redovisat till 
kommunstyrelsen och uppskattat den till ca 500 tkr. 

Risken att göra förlust är störst om beslut skulle tas om att inte genomföra 
Sommar-festen i egen regi 2022 och inte heller som enskilda evenemang och det 
styr vi över själva. Gällande vädret lämnas inga garantier. 
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Varför upphandling ej påbörjats: 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28, § 154, enligt följande: 

• Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan överta 
arrangemanget Kalix Sommarfest från och med år 2022. 

Fritids- och kulturnämnden beslutade 2021-02-18, § 16, enligt följande: 

• Fritids- och kulturnämnden beslutar ge fritids- och kulturchef, Karl-Göran Lind-
bäck, i uppdrag att söka intressenter som kan överta arrangemanget Kalix 
Sommarfest fran och med är 2022. 

Kalix kommun har under ett antal år, i samverkan med andra, genomfört Kalix 
Sommarfest. Uppdraget är att söka intressent vilket kan göras på flera olika sätt, t 
ex i dialogform. Måste upphandling ske? Ska det vara en samarbetspartner? 
Samarbets-partners har funnits hela tiden. Vi har redan inlett dialog med en 
Intressant samarbets-partner som har stor erfarenhet av festivaler. I dagsläget är 
Intresset riktat till 2023 och 1 samverkan med Kalix kommun. Kommande möten 
avgör hur intresset är. 

I övrigt finns inga fler beslut gällande Kalix Sommarfest 2022 och uppdrag att söka 
intressenter som kan överta Kalix Sommarfest fr.o.m. år 2022. Flera förslag till 
beslut har lyfts till kommunfullmäktige där samtliga har återremitterats. Det som 
då har kommit som förslag är förutom att söka intressenter även ta fram ett 
förfrågningsunderlag för utförande gällande omfattning, innehåll, förutsättningar för 
Kalix kommuns medverkan, m.m. 

Alla år då Sommarfesten arrangerats har det varit ett samverkansarrangemang 
med flera aktörer, se nedan för Sommarfesten 2019: 

Hotell Valhall Iffillp Reklambyrå Lagronia Strömbergs Bil Forsen Linnea Isahson, foto 

OS Revision AB Kumla Byaförenirvi Kalix Motorldubb NYA8 Skogs Brånsle NOE Event AB 

Xt hu Luleå Hamnfestival Svenska kyrkan Bilbolaget Kalix åkalla FRG 

&åta Aftonbladet Luleå kommun Kalix Maskiner Kalix Basket liljan 

Husman Hagberg Granbergs Buss GI Offset 

 

Central Buss Elåskpolama 

Modul Bröt Kalix Bandy 191b2 Röda Kvarn Norrbottens Media 

Kddjjj Grånsresor Morahamn »lunds Måleri Luleås auktionsverk Deckplus 

Elon Kalix Hockey Metall Sveriges Taxi Storöns Byaförening Pride 

Kalix Tele 24 Kalix Innebandy Gallerian BOX Rian IF ABF 

Caravan Service Kalix Basket Flalwand Kallx Flora Mina Kalix bundklubb 

Mörks 
Skogsmaskinet 

jtk FM UWE Phiringliziut Reldamgulden 

  

Henrikssons Smide Bilbolaget Kalix 
Bowlingcenter 

Kalix kvinnojour Kalix 
gymnastikförening 

 

Om en upphandling, eventuellt en koncessionsupphandling, ska ske måste direktiv 
finnas för förfrågningsunderlaget. Ska Kalix kommun vara en del av 
arrangemanget? Hur stor del i så fall? Vilka medel finns till detta? Omfattning? 
Innehåll? När? Antal dagar? Om inte Kalix kommun medverkar ingår medel till 
motpart som övertar arrangemanget? Mm? Ramar för detta bör beslutas politiskt. 

Beredningens förslag 
Beredningen föreslår att fritids- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige besluta enligt följande: 

• Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi 

• Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för barn-, ungdoms-
och familjearrangemang samt 200 000 kr för år 2022 för att fortsätta med 
arrangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att arrangemanget ska generera minst 
200 000 kr i överskott för kommunen för år 2022 för att täcka ovan givna anslag. 

• Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de planerade 
evenemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medarrangörerna. Fritids- och 
kulturnämnden ansvarar för tillhörande budget. Överenskomna budgetmedel 
överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett internt bidrag och samtliga 
kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och kulturförvaltningen. 

• Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka Intressenter som kan överta 
arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande sommararrangemang från och 
med år 2023. Inför upphandlingen ska förfrågningsunderlag tas fram för utförandet 
gällande omfattning, innehåll, förutsättningar för Kalix kommuns ev. medverkan 
mm. Förfrågningsunderlagets raminnehåll ska politiskt beslutas. 

• Löpande redovisning ska ske till Fritids- och kulturnämnden samt till 
kommunstyrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen. 

Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon påverkan 
på kommunens jämställdhetsmål. 

Beslutsunderlag 
Fritids- och kulturnämndens protokoll, § 79/21. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 168/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 150/21. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 136/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 143/21. 
Fritids- och kulturnämndens protokoll, § 60/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 119/21. 
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§ 227 Dnr 2021-00472 00 

Inriktningsbeslut - vidare utredning och planering av 
särskilda boendeplatser inför 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta socialnämndens 
förslag till inriktningsbeslut gällande särskilt boende för äldre enligt följande: 

Behov finns av ett nytt Särskilt boende för äldre till år 2025 
Behovet bedöms till 50 platser inklusive korttidsplatser 
Samhällsbyggnadsnämnden får uppdraget att i samråd med 
socialnämnden ta fram 2-3 reella förslag samt föreslå lämplig placering 
Boendet ska innehålla digitala lösningar, ny teknik och 
vara modernt anpassat med utgångspunkterna brukarfokus, möjliggöra hög 
kvaW på omsorgen samt en väl fungerande arbetsmiljö 
Förslagen presenteras på kommunfullmäktige den 11 april 2022 för beslut 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 
27 oktober 2021, att socialnämnden gav socialförvaltningen i uppdrag att utreda 
framtida behov av äldreboende (särskilt boende för äldre) i kommunen. Syftet med 
utredningen var att utreda och lämna förslag till rimliga alternativ för kommunens 
äldreboende där hänsyn ska tas till ekonomi/effektivitet, befolkningsutveckling och 
kvalitetskrav. 
Utredningen är sammanställd i en rapport. Rapporten har varit ute på remiss hos 
samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och fritids- och 
kulturnämnden samt Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Kommunala 
tillgänglighetsrådet (KTR). Socialnämnden beslutade i juni att uppdra 
förvaltningschefen att komma med ett förslag om ett inriktningsbeslut gällande 
Särskilt boende för äldre till socialnämnden i september 2021. 

Socialnämnden beslutade den 29 september 2021 att anta inriktningsbeslut Särskilt 
boende för äldre och överlämna det vidare till fullmäktige. 

- Socialnämnden bedömer att det finns ett behov av ett nytt Särskilt boende 
för äldre till år 2025 
Socialnämnden bedömer att behovet är 50 platser inklusive korttidsplatser 
Socialnämnden föreslår att fullmäktige uppdrar samhällsbyggnadsnämnden 
att 1 samråd med socialnämnden ta fram 2-3 reella förslag samt föreslå 
lämplig placering 
Socialnämnden anser att boendet ska innehålla digitala lösningar, ny 
teknik och vara modernt anpassat med utgångspunkterna brukarfokus, hög 
kvalité på omsorgen samt en väl fungerande arbetsmiljö 

Socialnämnden beslutade även om löpande återrapporter till nämnden hur arbetet 
fortlöper. 

Beredning 
Ett nytt SÄBO med 50 platser medför en investering som kan komma att uppgå till 
mer än 75 mkr vilket motsvarar en tillkommande kapitalkostnad på ca 3,8 mkr. På 
driftssidan tillkommer kostnader för en utökning med personal med ca 30 heltider, 
ca 18 mkr. Då utjämningssystemet, bidrag och skatteintäkter troligen inte ökar i 
motsvarande mån för att täcka en sådan utökning behöver ett betydande 
effektiviseringsarbete ske i Kalix kommun fram till år 2025. 

Statliga bidrag i den mån det även fortsättningsvis avsätts medel för uppförande av 
särskilda boendeplatser kan sänka kostnaderna för uppförandet liksom riktade stöd 
för bemanning i äldreomsorgen. I dagsläget kan vi dock inte räkna in detta i 
kalkylerna. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka socialnämndens förslag 
till inriktningsbeslut med tillägg att förslaget ska presenteras Kommunfullmäktige 
för beslut den 11 april 2022. Detta för att budgetering för projektering och 
uppförande av SÄBO ska kunna tas med i Budget 2023, plan 2024-2025. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 27 oktober 2021. 
Socialnämndens protokoll, § 195/21. 

Justerandes slqn I ItylrAnchactvrleantip 
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§ 229 Dnr 2021-00398 101 

Föräldrastöd - En bra start 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar: inrätta två tjänster 
som arbetar i ett "familjeteam" tillsammans med ungdomskoordinator. 

Tjänsterna fördelas med vardera 50% på socialförvaltningen samt 50 % på 
utbildningsförvaltningen, arbetsledning utgår från socialförvaltningen. 

Familjeteamet genomför i enlighet med föreliggande förslag: 

Föräldrautbildning ABC små barn (0-3år) ska erbjudas via Familjecentralen, som 
håller utbildningar till småbamsföräldrar som väljer att delta i utbildning. 

"En bra start" erbjuds till alla föräldrar vars barn börjar i förskoleklass eller årskurs 
ett (beroende på vilket berörd skola väljer) detta innebär utbildning till föräldrar i 
nio klasser under läsåret (även friskolans vårdnadshavare). En bra start har två 
olika spår, det ena innebär att vårdnadshavare får en introduktion i föräldrastöd 
ABC, där metoden marknadsförs och "får testas på" lite samt erbjudande om att gå 
hela ABC utbildningen, vårdnadshavarna gör även gemensamma 
överenskommelser för klassen samt får information om skolan, detta sker under tre 
träffar. Det andra spåret är att skolan väljer att erbjuda renodlad ABC utbildning i 
stället för "En bra start". 

1. En till två grupper ABC 3-12 år hålls varje termin, ansökningsbara. 

2. För årskurs 7 erbjuds alla föräldrar Tonårs-föräldrastöd, nio klasser (även 
friskolans vårdnadshavare) 

3. Utöver föräldrautbildningar arbetar familjeteamet med stöd inom skola och 
socialtjänst. 

4. Riktade medel avsätts med 600 000 kr årligen för åren 2022 — 2024 till 
Socialnämnden. 

Årlig rapport om aktiviteter redovisas till Kommunfullmäktige i december och 
utvärdering inför beslut om fortsatt finansiering presenteras KF i oktober 2024. 

Beskrivning av ärendet 
Trygghets- och preventionssamordnare Malin Åberg meddelar i tjänsteskrivelse den 
2 november 2021, att kommunstyrelsen har sedan hösten 2020 genom Trygghets-
och preventionssamordnaren haft en samordnande roll för Kalix kommuns insatser 
gällande föräldrastöd. Tanken har varit att socialnämnden och utbildningsnämnden 
ska ha utbildare som kan genomföra föräldrautbildningarna. Förutom att pandemin 
begränsat möjligheten att genomföra utbildningar med fysiska träffar har de som 
utbildat haft andra arbetsuppgifter eller lämnat organisationen. Kort sagt, det har 
inte funnits några utbildare att samordna och inte heller en utvecklad digital 

plattform som behövt under pandemin för att kunna genomföra utbildningarna på 
ett säkert sätt. 
Samtidigt har vi under lång tid sett en ökad oro bland barn och unga i Kalix och 
föräldrar som sviktar när problem uppstår. Alla parter är överens om att det är 
nödvändigt att jobba förebyggande samtidigt som man signalerar att det är svårt 
att lösa inom befintlig organisation på samma sätt som tidigare. 

Fram till nu är det Utbildningsförvaltningen som genomfört föräldrautbildningar. Det 
har funnits upp till 5 personer som haft ca 20% av sina tjänster för att genomföra 
föräldrautbildningar. Utbildningsnämnden har i sin budget avsatt riktade medel för 
att arbeta med föräldrastöd motsvarande en heltidstjänst. Det har funnits en 
önskan att socialnämnden ska kunna ställa upp med motsvarande för att kunna 
erbjuda föräldrautbildningar på ett mer systematiskt sätt, dels med början i tidigare 
åldrar men också genom hela föräldratiden från småbarnsbekymmer till tonårstid. 
Tyvärr har socialnämnden inte prioriterat det förebyggande arbetet med 
föräldrautbildningar med hänvisning till att resurser saknas såväl ekonomiskt som 
personellt. 

I samråd med övriga förvaltningar har det tagits fram en plan för hur 
föräldrautbildning skulle kunna vara en viktig förebyggande Insats. Insatsen måste 
vara långsiktig då det fulla resultatet av en sådan satsning inte kan ses förrän efter 
några är. 

Planen för utveckling av föräldrastöd har varit ute hos berörda nämnder för en kort 
remissrunda. Utbildningsnämnden svarar att man förordar att förslaget om 
Föräldrastöd införlivas i det pågående arbetet med Familjecentralen och att 
pågående arbete fortsätter som involverar Socialnämnden, Utbildningsnämnden och 
Regionen. Socialnämnden tillstyrker att det förebyggande arbetet i form av 
föräldrastöd är mycket viktigt men svårt att genomföra inom befintlig organisation 
utan att det pågående akuta arbetet blir lidande. 

Därefter har parterna träffats och diskuterat lösningar, med utgångspunkt i den 
ursprungliga problemställningen och de inkomna yttrandena, för att komma vidare 
med ett förebyggande föräldrastöd i Kalix kommun. Kommundirektör, Trygghets-
och preventionssamordnaren, förvaltningschefer för social- och 
utbildningsförvaltningen samt ordföranden i socialnämnden och 
utbildningsnämnden har tagit fram ett förslag till arbetsfördelning samt behovet av 
att tillsätta tjänster som har sin huvudsakliga uppgift att arbeta med 
föräldrautbildningar kombinerat med föräldrastöd. Alla är eniga om vikten av att få 
igång arbetet med fungerade föräldrastöd. Det bedöms dock inte vara möjligt att 
genomföra med dagens begränsade resurser. Utbildning har idag inte kvar någon 
av den personal som fungerat som utbildare. Familjecentralen som är ett 
samarbete mellan Socialnämnden, Utbildningsnämnden och Regionen kan komma 
att bli-en bra utgångspunkt för föräldrastöd i framtiden och där pågår ett arbete för 
att utveckla verksamheten. 

Förslaget bygger på att rekrytera två personer på heltid och som knyts till 
familjecentralen. Tjänsterna kopplas 50/50 till soc och skola för att på ett naturligt 
sätt röra sig i båda organisationerna utifrån de förutsättningar som råder. 
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Då kommunerna förväntas få ett större ansvar för det brottsförebyggande arbetet i 
ett kommande lagförslag är det möjligt att regeringen kommer att besluta om 
riktade medel för denna typ av insatser vilket kan göra det möjligt för oss att helt 
eller delvis finansiera insatsen för kommande år. 

Idag finns inget beslut på hur Kalix kommun ska erbjuda generellt föräldrastöd till 
föräldrar i kommunen, det bygger endast på den goda viljan som funnits. I längden 
är det inte ett framkomligt koncept. 

I slutrapporten för Regeringsuppdraget - Kommunala strategier för 
föräldraskapsstöd, framkom att nära hälften av alla föräldrar vill delta i generella 
föräldrastödsaktiviteter, där 84% vill att dessa ska genomföras via förskolor/skolor. 
Vinsten i att erbjuda alla föräldrastöd via förskolan/skolan, är förutom att 
vårdnadshavarna blir stärkta i sitt föräldraskap samtidigt kan skapa ett socialt 
kontaktnät bland de övriga barnens föräldrar. Detta underlättar för föräldrarna att 
prata ihop sig om gemensamma regler runt skola och fritid samt fortsatt kontakt 
med varandra. Det har även visat sig ha en positiv effekt i klassrummet 
(forskningsrapport Folkhälsomyndigheten). 

När barnet börjar högstadiet erbjuds på samma sätt, utbildning för tonårsföräldrar ( 
utbildning i nio klasser) Detta eftersom tonårstiden ger andra utmaningar för 
vårdnadshavare samt att barnen börjar nya klasser, där de vuxna kanske aldrig 
tidigare träffats. Detta gör att de får möjlighet att skapa ett socialt nätverk även 
bland de vuxna och liksom tidigare möjlighet att sätta upp gemensamma regler och 
förhållningssätt. Enligt Skolverket ökar elevens utvecklingsmöjligheter med 
förtroendefulla relationer och en väl fungerande samverkan mellan skola och 
vårdnadshavare. 

Det har visat sig att de kommuner som avsätter resurser, både personellt och 
ekonomiskt, för sitt föräldrastöd har bäst förutsättningar att lyckas med 
föräldrastödsarbetet (Slutrapport- Folkhälsomyndigheten). Det krävs mycket av en 
individ att aktivt söka sig till frivilligt stödinsatser, även om syftet är gott och det 
kan kännas motiverat (Ofta består motståndet i rädsla och osäkerhet). 
Därför ska vi erbjuda föräldrastöd till samtliga föräldrar som har barn som går i 
förskoleklasser/ första klass. Det är ett erbjudande "med förväntan" att närvara, 
syftet är att stärka föräldraskapet, skapa gemenskap i föräldragruppen samt ökad 
arbetsro i klassrummet när det finns samsyn. 

För att pedagogerna på skolan ska kunna marknadsföra En bra start och ABC, 
informerar handledarna i ABC, pedagogerna i förskoleklasserna om ABC metoden 
så att de ska kunna motivera föräldrar att delta. När pedagogerna får förståelse för 
vad utbildningen innebär för deltagarna (Pedagogerna utbildas inte till handledare) 
och kunskap om ABC ökat det även arbetsron i klassen (framgångsrikt enligt 
forskningsrapport Folkhälsomyndigheten) 

Att kunna erbjuda föräldrautbildning tonår till alla föräldrar vars barn börjar i 
årskurs 7, eftersom det blir nya klasskonstellationer med nya föräldragrupper och 
för vissa en utmanande tonårsperiod. Syftet är det samma, stärka föräldraskapet, 

skapa gemenskap i föräldragruppen samt ökad arbetsro I klassrummet när det finns 
samsyn. 

Utbilda föräldrar i ABC småbarn 0-3 år via Famircentralen, anmälan vid intresse. 
Möjlighet att ha grupper i ABC (3-12 är) före 6-ars ålder om intresse finns samt för 
de som blir intresserade av att veta mer efter" En bra start". De vuxna får som idag 
ställa sig i kö och två grupper per termin kan startas upp. 

Budget för genomförande i uppstart: 

Anställningskostnad två tjänster - 500 000 kr/tjänsteperson (Utbildningsnämnden 
har reserverat medel för fortsatt arbete med föräldrastöd och ser inte behov av att 
medel tillskjuts i detta läge) 

Materialkostnad (böcker osv) ca 25 000 kr/är 

Fika till deltagare (kaffe/te + macka, vid varje tillfälle) 10 000 kr/år 

Eventuell utbildnings kostnad (beroende på vem som tillsätts); 

Utbildning ABC små barn två personer på familjecentralen utbildas: Ca 30 000 kr 

Utbildning Föräldrastöd tonår: 40 000 kr 

(Eventuell kostnad för utbildning I ABC, kommunen har idag en utbildare) 

Förslag p8 hur föräldrautbildningen organiseras i kommunen 

Samordning - Trygghets och preventionssamordnaren 

ABC små barn - personal från familjecentralen och familjeteam 

En bra start - personal från familjeteamet 

ABC (valbar) - personal från familjeteamet 

Föräldrastöd Tonår personal från familjeteamet 

Beslutsunderlag 
Trygghets- och preventionssamordnare Malin Åbergs tjänsteskrivelse den 
2 november 2021. 
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§ 230 Dnr 2021-00069 103 

Motionssvar - bastu och (vinter) bad 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) 
föreslår  i  motion den 5 februari 2021, följande: 

"Framtid i Kalix har många sympatisörer som har anammat Idéerna med (vinter) 
bad och framför allt bastubad i kombination med bad i älven, oavsett den är öppen 
eller tillfrusen. Framtid i Kalix lägger därför motion med förslag att det utreds om 
var man skulle kunna anlägga stationär eller flytande bastu med möjlighet att 
kombinera den heta bastumiljön med utebad/isvaksbad. 

I sammanhanget viktigt är att det utreds och tillförs de säkerhetsaspekter och 
utrustning som kan ställas på upplätaren. 

Framtid i Kalix ser att det finns två naturliga platser för aktiviteten, 
Strandängsbadet och Vassholmen, men det kan naturligtvis finnas flera lämpliga 
platser. Det är hälsofrämjande med vinterbad och så har vi ju en underbar tillgång 
till älven och en underbar natur. 

Det behöver inte vara öppet varje dag/kväll, exempelvis kan man ju ha en 
dag/kväll för damer, en dag/kväll för herrar och en dag/kväll gemensamt." 

Kommunfullmäktige beslutar den 8 februari 2021, § 58, att lämna motionen till 
fritids- och kulturnämnden för beredning. 

Fritids- och kulturnämnden meddelar 1 protokoll den 30 september, § 85, att 
motionärerna föreslår att kommunen ska utreda var man skulle kunna anlägga en 
stationär eller flytande bastu med möjlighet att kombinera den heta bastumiljön 
med utebad/isvaksbad samt att det utreds och tillförs de säkerhetsaspekter och - 
utrustning som kan ställas på upplätaren. 

Säkerhetsaspekter och utrustning 
I Konsumentverkets vägledning för badanläggningar kan man utläsa att ansvaret 
för att en tjänst är säker ligger hos den som erbjuder tjänsten. I ansvaret Ingår 
bland annat att tillhandahålla en säker anläggning, tydlig säkerhetsinformation 
samt att be-driva ett systematiskt säkerhetsarbete med syfte att förebygga 
personskador. 

Enligt Konsumentverkets uppfattning är det i normalfallet fråga om 
näringsverksamhet när en kommun driver en badanläggning där badgästerna får 
betala för att använda anläggningen. 

Kompetenskrav hos badvärdar och säkerhetsutbildning 
Med badvärd avser konsumentverket badpersonal med goda livräddande kunskaper 
i vatten och på land, som bemannar badet och ser till att badets trivsel- och 
säkerhetsregler följs. 

De teoretiska kompetenskraven hos en badvärd ska minst vara SLS utbildning pool-
livräddare, alternativt motsvarande kunskaper i L-ABCDE samt HLR, barn HLR, och 
dokumenterad kunskap 1 vattenlivräddning. De praktiska kompetenskraven ska 
anpassas efter anläggningens utformning. Badvärdar ska genomföra övningar för 
livräddande förstahjälpen-insatser minst 2 ggr/år eller i enlighet med den 
riskanalys som genomförts på anläggningen. Övningarna ska anpassas efter 
anläggningens utformning. Minimiåldern för badvärdar ska vara 18 år. 

Minst en gång per år bör dessutom hela personalen genomgå säkerhetsutbildning 
och en beredskapsövning. I övningen bör ingå hur man larmar, räddar, använder 
räddningsutrustning samt återupplivar. Säkerhetsutbildningen bör även innefatta 
utbildning om och instruktioner för förstahjälpen-insatser vid de vanligast 
förekommande sjukdoms- och olycksfallen. 

När allmänheten har tillträde till badanläggningen ska anläggningen vara bemannad 
med en eller flera badvärdar. Badvärdar ska bära särskild klädsel så att besökare 
lätt kan känna igen dem. Om kontinuerlig övervakning av badgäster inte sker ska 
anledningen till detta framgå av riskanalysen. Vid sådana tillfällen ska besökare till 
badanläggningen, före inpasseringen, informeras om att kontinuerlig övervakning 
vid bas-sängen saknas. Besökande ska också informeras om hur badvärdar kan 
tillkallas. Övervakningen ska utföras aktivt, delaktigt och uppsökande. Rutinen för 
övervaknings- och bemanningsarbetet ska utgå från anläggningens riskanalys 

Räddningsutrustning 
Det bör finnas ett avdelat utrymme avsett för första hjälpen. Förutom 
vattenlivräddningsutrustning ska, om inte annat överenskommits med 
räddningspersonal i den egna kommunen, minst följande räddningsutrustning 
finnas tillgänglig: 
• förstahjälpen-väska 
• nackkrage 
• stabiliseringsbår 
• defibrillator. 

Badanläggningar, vars riskanalys visar på sådant behov, bör dessutom ha följande 
räddningsutrustning tillgänglig: 
• flytvästar till besökande 
• bärbar syrgasutrustning. 

Många kommuner, även Kalix, har tagit bort badbryggor från kommunala 
obemannade utomhusbad sedan Skellefteå kommun 2005 dömdes-som ansvarig för 
en dykolycka där en person totalförlamades. Domen innebär att det alltid finns en 
risk för att kommunen kan anses vara ansvarig för olyckor även vid obemannade 
anläggningar även om det inte är en näringsverksamhet enligt ovan. 
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§ 231 Dnr 2021-00340 103 

Förslag till beslut 
Med de förutsättningar som skulle råda vid en badanläggning i strömmande vatten, 
sommartid, vintertid i vak, kombinerat med heta bastubad i en flytande eller 
stationär bastu så skulle kravet på badvärdar enligt ovan vara ofrånkomligt. Utöver 
en bastu behöver man även bygga personal- och förrådsutrymmen enligt gällande 
arbetsmiljöregler och för att förvara den räddningsutrustning som Konsumentverket 
enligt ovan anser vara lämplig på badanläggningar. 

Även om kommunens åtagande endast skulle sträcka sig till att tillhandahålla en 
vak för vinterbad så finns det en risk för att kommunen skulle anses ha orsakat 
eventuella skador eller tillbud eftersom detta i så fall skulle vara en kommunal 
anläggning. 

Kommunstyrelsen beslutade 30 augusti 2021 § 161 att försiktighet med nya 
åtaganden ska vidtagas särskilt för fritids- och kulturnämnden. Fritids- och 
kulturnämnden beslutade 17 maj 2018 § 25 om en utvecklingsplan för 
Idrottsanläggningar utifrån framtidens behov, i den finns inget förslag på ytterligare 
badanläggningar än de nuvarande. Med anledning av detta ämnar inte fritids- och 
kulturnämnden söka investeringsmedel eller budget för en badanläggning i enlighet 
med motionärernas förslag. 

En förening som samlar medlemmar med ett gemensamt intresse av vinterbad kan 
söka föreningsbidrag frän fritids- och kulturnämnden enligt samma regler som 
övriga föreningslivet i kommunen. Regelverk gällande ansvar vid olyckor inom 
föreningens verksamhet bör i så fall utredas av den aktuella föreningen. 

Med anledning av ovanstående föreslår fritids- och kulturnämnden att 
kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 

Arbetsutskottet rekommenderar den 16 september 2021, § 71, fritids- och 
kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
Fritids- och kulturnämndens protokoll, § 85/21. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 58/21, 
Motion från Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna 
Söderman (FIK) den 5 februari 2021. 

Motionssvar - klotterplank Manhemsskolan 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Rickard Mohss (L) föreslår i motion till kommunfullmäktige den 8 juni 2021 
följande: 

"Vi har i media kunnat läsa om hur en begåvad ung konstnär från Kalix hotas av 
censur då han graffitimålat ett porträtt av artisten Post Malone. 
Spraykonstverket är mycket skickligt utfört och motivet dessutom väl valt: En artist 
som både unga och gamla faktiskt känner till (många till åren hyggligt komna 
uppskattar t.ex. Post Malones samarbete med den gamla hårdrockshjälten Ozzy 
Osbourne). 

Orsaken till den kommunala förvaltningens missnöje med målningen uppges vara 
att artisten "förskönar droger". Frågan blir då vilka artister som skulle kunna 
accepteras av kommunala tjänstemän. Nationalskalder som Cornelis Vreeswijk och 
Ulf Lundell är inte att tänka på då de båda i texter uttrycker sig positivt om 
allehanda droger. Gruppen Roxette kan inte heller komma i fråga; låten "Joyride" 
uppmanar t.ex. att stjäla bilar och busköra med dem. 

Som synes får ett kommunalt klotterplank utan tydliga regler för vad som får 
uppföras där, ett löjets skimmer över sig. Den ansvariga förvaltningens uppdrag 
blir i princip omöjligt. Våra lokala graffitimälare hamnar, som vi sett, också i en 
ohållbar situation. 

Därför föreslår Liberalerna att: 
• Fritids- och Kulturnämnden snarast upprättar regler och riktlinjer rör vilken typ av 
målningar som får uppföras på kommunala klotterplank. 
• Utreder om det är möjligt att stötta våra lokala spraykonstnärer på annat sätt: 
ordna utställningar, tillhandahålla underlag (typ större plank) för graffitimålning där 
de fritt kan uttrycka sig o.s.v." 

Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2021, § 153, att lämna motionen till 
fritids- och kulturnämnden för beredning. 

Det är viktigt att tydliggöra definitionen mellan klotter och graffiti. Tidigare har man 
pratat mycket om att klotter är enfärgade målningar eller "taggs" och att graffiti 
skulle vara de mera konstnärliga målningarna som ofta målas i flera lager och 
färger. 
Brottsförebyggande rådet-har forskat mycket om klotter, vilka som klottrar, försök 
att stoppa klotter och så vidare. I sitt arbete hade man behov av att definiera 
skillnaden mellan klotter och graffiti. 
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Å ena sidan kan den som tycker att allt klotter och all graffiti är fult och borde 
förbjudas, kalla allting för klotter. Å andra sidan vill den som däremot upplever det 
som en konstform, kanske att det ska kallas för graffiti. 

Klotter och graffiti - två omstridda begrepp. 
Många tycker att slarvige och fula signaturer (taggar) som målas överallt är klotter. 
Däremot ses ofta de större och välgjorda målningarna som graffiti. En annan 
uppfattning är att graffiti är det som mälas legalt och klotter det som målas illegalt. 
Detta resonemang Innebär att en och samma bild kan uppfattas som klotter i en 
situation och som graffiti i ett annat sammanhang. Mer funktionella benämningar 
skulle kunna vara att kalla bilderna för illegal eller olaglig graffiti. 

En annan benämning skulle kunna vara skadegörelsegraffiti. Med denna typ av 
benämningar används språket inte för att uttrycka någon uppfattning, utan i syfte 
att tydliggöra vilken sorts aktivitet det handlar om. 

I BRÅ:s rapporter används klotter som samlingsbegrepp för att beteckna "text, bild 
eller ristning som olovligen anbringas på husväggar, tunnelbanetåg, parkbänkar 
eller andra platser eller föremål" (Ds 2001:43). BRÅ redovisar även klotter och 
skadegörelse som en samlad grupp i sin statistik. 

Det handlar alltså om skadegörelse på någon annans egendom, vilket är en 
kriminell handling. 

I Skolundersökningen om brott 2019 uppger drygt 18 procent av eleverna att de 
begått skadegörelse vid minst ett tillfälle under de senaste tolv månaderna. Detta 
gäller drygt 14 procent av tjejerna och drygt 22 procent av killarna. Sedan 2015 
har andelen tjejer och killar som begått skadegörelse legat på en jämn nivå (runt 
14 procent bland tjejer och runt 22 procent bland killar). 

Den vanligaste formen av skadegörelse bland tjejer är att ha klottrat tags (drygt 9 
procent) eller att ha förstört till exempel en busskur, en gatlykta, ett fönster, 
någons cykel eller liknande (7 procent). Bland killar är det vanligast att med flit ha 
förstört till exempel en busskur, en gatlykta, ett Fönster, någons cykel eller 
liknande, vilket drygt 17 procent uppger att de gjort under de senaste tolv 
månaderna. Drygt 10 % uppger sig ha klottrat tags. 

De plank som finns på Manhemsskolans skolområde bör alltså definitionsmässigt 
betecknas som grafittiplank och är uppförda primärt för skolans behov av ytor för 
projekt. Eleverna får på dessa en möjlighet att prova på laglig grafitti som en 
konstform. 

Plankens egentliga syfte har aldrig varit att fungera söm klotter- eller grafittiplank 
för allmänheten även om det ändå har skett och aldrig beivrats av kommunen. Det 
som är väsentligt i sammanhanget är att planken finns på en skolgård och oavsett 
vilka regler Kalix kommun antar så är det rektor med grund i skollagen med 
tillhörande förordningar som i sista hand styr vad som kan tillåtas på dessa plank. 

De kapitel som kan bli aktuella finns företrädesvis i skollagens 5 kap Trygghet och 
studiero samt 6 kap Åtgärder mot kränkande behandling. Principen bör vara att det 
som inte är tillåtet inom skolans väggar heller inte ska förekomma på skolgården 
samt att av kommunen antagna handlingsplaner till exempel med förebyggande 
arbete mot alkohol, narkotika, droger och tobak bland unga följs. Att följa gällande 
lagstiftning och kommunala styrdokument kan inte anses utgöra censur. 

Eftersom det i dagsläget inte finns några kommunala grafittiplank för allmänheten 
så finns inte heller behovet av att upprätta regler och riktlinjer för sådana. 

Det finns i nuläget möjlighet för grafittikonstnärer att ställa ut sin produktion i 
kommunens konsthall eller på bibliotekstorget, men det finns inga planer på att 
erbjuda underlag 1 form av plank eller annat för vare sig grafittikonst eller klotter 
där var och en fritt kan uttrycka sig. Om det 1 framtiden fattas politiska beslut om 
inrättande av sådana plank så bör det givetvis även tas fram ett politiskt beslutat 
regelverk för dessa som ett stöd för kommunala tjänstepersoners uppdrag. 

Med anledning av ovanstående föreslår fritids- och kulturnämnden att 
kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 

Arbetsutskottet rekommenderar den 16 september 2021, § 72, fritids- och 
kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
Fritids- och kulturnämndens protokoll, § 86/21. 
Kommunfullmäktiges protokoll § 153/21. 
Motion från Rickard Mohss (L) den 8 juni 2021. 



...kyrelson 

Liberalerna 

Interpellation till ordförande kommunstyrelsen 

[ 2021 -11- 1 6 
on,a0o7i-N5y0 
Aktbil 

Ungdomshemmet Johannisberg har varit en viktig arbetsgivare i Kalix kommun under många 

år, och är det fortfarande. 

Under senare tid har dock verksamheten förändrats, den har byggts ut, säkerhetsklassen har 

höjts och därmed blir det också ett annat klientel som tillbringar tid där. Det har inneburit 

att de som bor eller har företag i området påverkas av ungdomshemmets verksamhet på ett 

helt annat sätt än förut. 

På en radie av 500 meter kring SiS (Statens institutionsstyrelse) ungdomshem Johannisberg i 

Kalix finns familjer i villor, hyreshus, småföretag, ett större callcenter, en golfbana, 

turistföretag och en välutnyttjad gång och cykelväg som sammankopplar bostadsområdet 

med centrum och byarna i närheten. Dessutom har skolbussarna och lokaltrafiken 

hållplatser i kringområdet. 

De som bor på Grytnäs/Innanbäcken har, tyvärr, fått vänja sig med att det med jämna 

mellanrum surrar polishelikoptrar och drönare i luften. Att fullt skyddsutrustad polis spärrar 

av gator och därmed möjligheten för människor att ta sig till sina hus. 

Ansvaret för säkerheten på ungdomshemmet ligger på SiS, och vid rymningar eller 

fritagningsförsök träder polisen in. Kalix Kommun kan, och får inte, göra något i de fallen. 

Men området där Johannisberg ligger är viktigt för vår kommun. Här bor barnfamiljer, här 

frodas företag och här kan man tänka sig att framtida kalixbor skulle vilja bo. Placeringen av 

ungdomshemmet är det svårt att göra något åt, liksom verksamheten som SiS bestämmer sig 

för att ha där. 

Men hur tillvaratar Kalix Kommun sina medborgares intressen? De berörda företagarnas? 

Törs nya turistföretag etablera sig i närområdet? Hur bemöter man föräldrar vars barn inte 

släpps hem från skolan p.g.a. aktiv stor polisinsats? 

Därför önskar Liberalerna att ordförande svarar på följande frågor: 

• Är någon sorts riskbedömning gjord från kommunens sida? 

D.v.s, vad kan ske vid fritagningar/rymningar och vilka risker innebär det för 

kommunens medborgare, skolor, företag m.m. 

• Hur ser dialogen mellan kommunen och SIS Johannisberg ut? 

När och hur träffas man? Vilka stående punkter behandlas på mötena? 

• När rymningar/fritagningar sker: hur kommunicerar SiS, polis och Kalix Kommun 

då? 

Hur underrättas skolor, föräldrar, företag m.fl.? 

Rickard Mohss 

Gruppledare Liberalerna Kalix 

Kalix, 2021-11-15 

Interpellation till ordförande för KIAB, Janne Nilsson (S), vid KF-mötet 
den 29:e November - gällande KIAB:s interna organisation. 

Vecka 41-21 gick en morgon vid 06.15-tiden larm om inbrott vid 
Elektropolis. Larmcentralen skall då ringa enligt larmlista till 
förutbestämda kontaktpersoner vid respektive företag. Så gjorde man 
också - men problemet var bara det att...... 

den första personen som larmoperatören försökte nå är avliden 
sedan drygt tio (10) år. 

 flera av de följande som larmoperatören försökte att nå på listan 
hade dessvärre slutat vid företaget. 

Ytterligare ett "aber" är att företaget ifråga vid flera tillfällen meddelat 
den högsta ledningen för KIAB att man måste uppdatera larmlistorna! 
Med andra ord finns det inte några förmildrande omständigheter till vad 
som skedde! Här talar vi om olika aspekter av säkerhet på och för 
företag - och så sker detta! 

Janne Nilsson, Du är ordförande vid KIAB - vad är Din kommentar kring 
detta? 

Kalix, dag som ovan 

FRAMTID I KALIX 

Carl Otto Gählman 
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Kalix, 2021-11-17 

Interpellation till Tommy Nilsson vid KF-mötet den 29:e November. 
I vvitrp~,-K, No-roU.4~1491, 

Kommunstyrelsens kansli, Kommunstyrelsens mailadress, Kommunstyrelsens..... 
Ut194.191~1-ng +Ut jobk. 

En stilla undran, ja - vii Framtid i Kalix det att det finns politiker som anser att 

Kommunstyrelsen är primärkommunens högsta politiska organ! Men nu är det inte 

så! 

Så varför har den nuvarande S+Mp+V-koalitionen sedan några år tillbaka 

namnändrat vad som tidigare benämndes "Kommunkansliet" till Kommunstyrelsens 

dito? 

Kalix, dag som ovan 

FRAMTID I KALIX 

Att-  Knii,,,,,:skor kar rä,H-  u,HPiietki•kg för scukkittiees,  12~4- a,n3errarsete, för alf 
wfveckii.kgew so-kk vi, i. Norrbofte4, j4-

 

1344-0- ruta., pdbörja.öte ciabUrimgar.a, .5~ c>. NO~OtOt. sern,  ~ter 100 

-/vik, &ck, 1-12 Greer, Sft sam- fra+, 2022 ItiLl. 2024 ple~revr cumetectia, 

1500 pers~r. 19a.~ fö-ljer cskdro,  söksr‘ekgar tiLikerk~a~le, service an,  
ateka, 51.6g. Stora- ufv.ake•kgar för kerw~kerka, 

85% an, de, ...eda jobbte, kräver ,gg~siekenv~kss e4+ — komen~4.4-  Itexeca"de, 

Hur förbereder lecaim. vad,  gdaer 

Carl Otto Gählman Johanna Söderman Doris Lilian Kerttu 

Kurs~ pst gg vm~crto..., 

Rikkad, sprctiet 

vv-~424191~ 

Kortare spezio-44~ki-kga4-

 

S1ärtcer skvaliA..- ock,  y rIces.viig 

kowtakker kar vv ~d .44-im,33.44,-0- för akt-  e.,:edze,  ack, rgakera. Icoir~ukele 

behov? 

1kg Sa4kuet430k, 

K1.24äkdigcLe4ar.ot Crpturfic4-
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Kalix, 2021-11-17 

Interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stig Karlsson, (S), 
gällande prioriteringsordning vad gäller väg- och gatuunderhåll m.m. 

Framtid i Kalix har under många år både vid budget- och 
budgetuppföljningsdebatter efterlyst politikens ansvar för hur kommunens 
gatunät prioriteras - eller ej prioriteras! Enligt Framtid i Kalix förmenande så 
har dagens politiska ledning överlämnat det slutliga "ansvaret" för eventuellt 
gjorda prioriteringar till tjänstepersoner vid samhällsbyggnadsförvaltningen. Att 
vii Framtid i Kalix vill se en helt annan struktur på dessa arbeten är väl direkt 
ingen hemlighet. 

Framtid i Kalix representanter föreslår därför att kommunens samtliga gator 
och vägar inventeras och att eventuella åtgärder prioriteras enligt 

nedanstående förslag; 

• Antal fordon/årsmedeldygn (belastning") 

• Åtgärdsbehov med uppskattad kostnad. 
• Konsekvensanalys av att åtgärderna inte effektueras enligt gjord 

prioritering. 
• Prioriteringsgruppering. 

Stig Karlsson, vad säger Du om dessa våra förslag? 

Denna interpellation har initierats av ersättare för Framtid i Kalix, dock måste 
den framföras av vår ordinarie representant. 

Kalix, 2021-11-17 
FRAMTID I KALIX 

inktr~-4-Lo-vt,h ÅL Kafthrim.a,  lArl4444", 

Säkra,  

Vi, kar ~kr LA..3 hd pra4t,1- en., de, atmar,,i"gar $o-n, sovv, icom..~. Agit- ,;,,,,,foy 
för akt Uttra,  firrserrj.i"gek,  av- wl~ael,  per"at ow vara,- ert", 0~9. 

13re", arbefricraff-  cskaierchr 54,442491- Norrbolte.,  pga, sterra 
i."4911~tri4a1-5~1..sc4 ~ab krverksa~ 140-.4elarre~ kåratr,a4, 
Här ar ve, reeku, Ko, 

Htur iii.,4cer &cl, agerar terciat.4444,4',  för a,H-säke-4-stä/  I o  cbH-  vi. klarar ,,,p0,..of 
Fim~ altk K.agen, Icr.k.rek pta., fra4v,tager,.? 

Sa.,...~~ 
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[Attr.44.4 

[PoyhmydrPolko-rotg 
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u.~~re4k..-41,i.k41 

Carl Otto Gählman 
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Kalix, 2021-11-17 

Framtid i Kalix föreslår därför följande motivering för att anlita en klinisk apotekare för 
genomgång av brukares förskrivningar; 

• För att i möjligaste mån motverka under-, över- och felförskrivningar eller 
interagerande läkemedel föreslår Framtid i Kalix att Kalix kommun engagerar 
klinisk apotekare för systematiska genomgångar av brukarnas 
läkemedelsförskrivningar. 

Vad är Din åsikt Katarina om Framtid i Kalix förslag? 

Kalix, 2020-11-17 

FRAMTID I KALIX 

Carl Otto Gählman 

Interpellation från Framtid i Kalix att behandlas vid Kommunfullmäktige-

sammanträdet den 29:e November 2021. Interpellationen har sin grund i en tidigare 

avslagen motion i samma ämne - men där ordförande för SN inte hade möjlighet att 

närvara när motionen behandlades. I detta sammanhang föreslog dåvarande 

KF-ordförande Susanne Andersson motionärerna skulle få möjlighet att ställa en 

interpellation vid något senare tillfälle. 

Klinisk apotekare 

Under-, över- och felförskrivning eller interagerande läkemedel orsakar mycket 

lidande med bland annat minskad livskvalitet för speciellt äldre med ej nödvändiga 

sjukhusinläggningar och andra negativa biverkningar som följd. Problemet med 

under-, över- och felförskrivningar eller interagerande läkemedel kan motverkas om 

förvaltningsledningen ser till att hjälp ges och fås av läkemedelsspecialister, kliniska 

apotekare. Socialnämndens svar var tidigare att dessa frågeställningar sköts av 

kommunens anlitade läkare. Dessa genomgångar av förskrivningarna är naturligtvis 

bra - men de kan enligt dagens rön och forskning göras ännu bättre. Det 

läkarstudenter läser gällande läkemedelslära under ca två månader läser 

apotekarstudenter under närmare fem år - och i förekommande fall bygger de på 

denna den femåriga grundutbildningen med en klinisk vidareutbildning på ett år - så 

visst är det befogat med stor tilltro till kliniska apotekares stora kunnande. En 

berättigad fråga är därför - vem skulle Du vilja att har läkemedelsgenomgång för Din 

gamla mor eller gamle far? 

Förskrivningsproblematiken har i närtid inte bara uppmärksammats i vetenskapliga 

tidskrifter och utredningar utan inte minst av den i Kalix mycket väl kände professorn 

vid Umeå universitet, Yngve Gustafson. 
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Kalix, 2021-11-16 

Motion: Extraordinära intäkter och riktade statsbidrag. 

Framtid i Kalix - partiet som står för det politiska nytänkandet - lägger härmed en 
motion gällande extraordinära intäkter och riktade statsbidrag. 

Extraordinära intäkter har intill tillkännagivandet av denna motion inte särredovisats, 
varken i budget eller budgetuppföljning. Detta har gjort att det är helt omöjligt att - i 
vart fall för oppositionen - följa upp budgetefterlevnaden. 

Ett par av våra nämnder/förvaltningar är väldigt duktiga på att söka externa medel - 
förutom de medel som kommer kommunen tillgodo genom riktade statsbidrag. Men - 
dylika medel får inte döljas i den gängse budgetberedningen/-uppföljningen. 

Framtid i Kalix motion lyder därför som följer; 

• Från och med verksamhetsåret 2022 separeras inom Socialnämndens och 
Utbildningsnämndens verksamheter extraordinära intäkter och riktade 
statsbidrag i både budget och budgetuppföljning. 

Kalix, dag som ovan 

FRAMTID I KALIX 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandet och beslutar lägga det till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Nedanstående meddelanden föreligger: 

1 Dnr 2021-00302 
Socialnämndens protokoll den 29 september 2021, § 201, redovisning av ej 
verkställda beslut kvartal 2, 2021. 

Carl Otto Gählman Johanna Söderman Doris Lilian Kerttu 
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