KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 (3)
Datum
2020-01-23
KALIX K01'1.\IU~

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 03 februari 2020 i
Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen kl 09:00 för att behandla följande
ärenden:

Ärende
1.

Information - utvärdering av drift Kalix Folkets Hus 09:00-09: 15

2.

Upprop

3.

Val av justerare

4.

Godkännande av tillkännagivande

5.

Ny ersättare i kommunfullmäktige
Dnr 2019-00522 102

6.

Brandstationen Kalix 21: 1 AB - ansökan om borgensåtagande
Dnr 2019-00489 04

7.

Lokalnyttjande - Lokalbanken (rapport) 2019
Dnr 2019-00249 101

8.

Uthyrning av skollokaler - riktlinjer
Dnr 2019-00478 83

9.

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata
utförare i Kalix kommun
Dnr 2019-00495 00

10. Valnämndens reglemente - revidering
Dnr 2019-00544 102
11. Revidering av riktlinjer för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda
gällande valnämndens ordförande - utredningsuppdrag
Dnr 2019-00396 101
12. Kalix kommuns kulturplan 2017-2019
Dnr 2019-00538 101
13. Kostpolitiskt program för Kalix kommun - revidering
Dnr 2019-00553 101
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Ärende
14. Prissättning på industritomter - Kalix 9:70 och 9:71
Dnr 2019-00556 26
15. Återrapport 2019 nämndsdialog - utveckling av demokrati, inflytande och
information -kommunstyrelsen
Dnr 2019-00552 00
16. Återrapport 2019 nämndsdialog - utveckling av demokrati, inflytande och
information -samtliga nämnder
Dnr 2019-00537 101
17. Motionsvar - utegym på Manhemsskolans skolgård
Dnr 2019-00300 103
18. Motionssvar - säkrare alternativ till parkeringskort
Dnr 2019-00301 103
19. Motionsvar - införande av maxbelopp av kommunalt partistöd
Dnr 2019-00326
20. Motionsvar - Drift och underhåll av enskilda vägar - hela Kalix ska leva
Dnr 2019-00051 103
21. Motionsvar - trafiksäker miljö ur ett barnperspektiv
Dnr 2018-00432 101
22. Motionssvar - parkområde och skatepark vid Nystadsområdet
Dnr 2019-00090 103
23. Motionssvar - trafiksäkerhet vid SportCity i fyrvägskorsningen
Dnr 2019-00039 103
24. Motionssvar - träningslägenheter med boendestöd samt
behandlingsinsatser mot missbruk/psykiatri
Dnr 2019-00303 103
25. Motionssvar - Ett tryggare Kalix
Dnr 2019-00089 103
26. Motionssvar - LOV i begränsad omfattning och tid
Dnr 2018-00572 103
27. Fråga - Begrepp i soc-debatten
Dnr 2019-00492 103
28. Interpellation - utemiljön vid Skolgatan och Vitvattensvägen
Dnr 2019-00504 103
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Ärende
29. Interpellation - återuppbyggnad av Kalix IP
Dnr 2020-00017 103
30. Interpellation - YH-utbildningar
Dnr 2020-00022 103
31. Interpellation - brådskande ärende
Dnr 2020-00029 103
32. Inkomna nya motioner

33. Meddelanden

Justering av dagens protokoll äger rum på kommunkansliet senast den 17 februari 2020.

Susanne Andersson
Kommunfullmäktiges ordförande
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BESLUT
2019-11-27

Länsstyrelsen
Norrbotten

Dnr: 201-15311-2019

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
27 november 2019 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Kalix
Parti: Framtid i Kalix
Ny ersättare: Gunnar Kemu
Avgången ersättare: Dan Stenberg
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk(*) i följande sammanställning.

Kalix
Ledamot

Ersättare

Carl Otto Gählman

1. Doris Lilian Kerttu
2. Gunnar Kerttu *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftl.igen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Srationsgatan 5, 971 86
LULEÅ inom tio dagar efter dagen for detta beslut.

Susanne Sidesten

Nils Sandström
Kopia till
Kommunfullmäktige
Ny ersättare
Partiet
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Kommunstyrelsen

§ 16

Dnr 2019-00489 04

Brandstationen Kalix 21: 1 AB - ansökan om borgensåtagande
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen
skuld teckna borgen för Brandstationen Kalix 21: 1 AB's låneförpliktelser med
maximalt 15 000 000 SEK jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Kommunens firmatecknare får i uppdrag att för kommunens del skriva under
borgensförbindelsen.
De pantbrev för fastigheten Kalix 21 : 1 som finns uttagna på 5 350 000 SEK
överlämnas som säkerhet till Kalix kommun varvid pantförskrivning av pantbreven
ska ske .
Övriga uppgifter angående borgensåtagandet gäller enligt nedanstående punkter
samt Kalix kommuns borgenspolicy antagen i KF 2013-11-25, § 177.
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Beslutets giltighet; 2020-02-04- 2029-02-03
Borgensåtagandets löptid; 2020-02-04-2029-02-03
Uppgift om låntagare/gäldenär för vilken förpliktelsen ställs; Brandstationen
Kalix 21 : 1 AB organisationsnummer 559151-4970
Uppgift om för vilket objekt eller vilken investering borgensåtagandet utställs;
ombyggnation av fastigheten Kalix 21: 1 med syfte att fastigheten ska bli mer
ändamålsenlig för den verksamhet som bedrivs i fastigheten.
Typ av borgen; Proprieborgen. Kommunen har regressrätt.
Typ av lån och lånets omfattning samt uppgift om eventuell amorteringsplan ;
generell borgen. Tilläggsavtal till hyresavtalet med Kalix kommun tecknas och
möjliggör amortering. Vid borgen till kommunens helägda bolag gäller att de
lån som kommunen går i borgen för begränsas till godkända långivare,
låneformer och riskbegränsningar som anges i Kalix kommuns Finanspolicy
(senast reviderad av KF 2009-05-11, § 74).
Beloppsbegränsning för borgensåtagandet; 15 000 000 SEK
Storlek på borgensavgiften; 0,15 %
Tidsbegränsning för borgensåtagandet; 2020- 02-04-2029-02-03
Säkerhet för borgensåtagandet: pantbrev på 5 350 000 SEK för fastigheten
Kalix 21: 1 i bolaget utgör säkerhet för borgensåtagandet . När säkerhet
lämnas i form av pantbrev i fast egendom får ytterligare belåning i
fastigheten inte ske utan kommunens medgivande.

Reservation
Susanne Darengren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna
yrkande.
Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Jeanette Larsson, meddelar i tjänsteskrivelse den 10 j anuari 2020, att i
ett brev daterat 5 november 2019, ansöker Christer Wallin (Jan-Christer Vallin , VD
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Kommunstyrelsen

Brandstationen Kalix 21: 1 AB) om generell borgen från Kalix kommun till
Brandstationen Kalix 21: 1 AB. Ansökan innehåller följande text:
Brandstation Kalix 21:1 AB ansöker om generell borgen baserat pä följande:
Brandstationen Kalix 21:1 AB (nedan kallat BKAB) är ett nystartat företag
sedan 2018-03-05. Bolaget infaller inte under revisionsplikt och har säledes
ingen revisionsberättelse. /..rsredovisning med verksamhetsberättelse biläggs,
bilaga 1, samt budget för 2019, bilaga 2. Budgeten baseras pä hyresavtal med
Kalix kommun, räddningstjänsten, bilaga 3.
BKAB har en styrelse bestäende av Christer Wallin som ocksä är ensam
firmatecknare i bolaget.
BKAB är ett fastighetsbolag som innehar en fastighet, Kalix 21:1, Kalix
brandstation. Bolagets verksamhet bestär i att förvalta och hyra ut fastigheten.
-

Ansökan görs med anledning av projektet "friska brandmän" där bolaget
kommer att bygga om brandstationen för att bli mer ändamälsenlig för verk
samheten som bedrivs i fastigheten. Bifogat (bilaga 4) finns projektering för
ombyggnationen som Tirsen och Aili gjort p~ uppdrag av Kalix Kommun. Utifr~n
denna projektering och dialog mellan räddningstjänsten i Kalix och Christer
Wallin kommer det att beslutas vilka förbättringar som behövs i fastigheten och
investeringskalkyl tas fram. När slutgiltiga investeringskostnaden för projektet
är känd kommer ett tilläggsavtal till hyreskontraktet tas fram mellan BKAB och
Kalix Kommun, räddningstjänsten . BKAB kommer att uppta län för
investeringen, vilket kräver säkerhet frän Kalix kommun.

Ansökan gäller därmed generell borgen dä man i dagsläget inte har en exakt kalkyl
och därmed inte heller har lagt ut offertförfrägningar pä län. Ansökan görs pä en
summa av 15 Mkr. Tilläggsavtalet möjliggör för bolaget att förränta och amortera
länet i sin helhet. Fastigheten i bolaget är värderad till 19,5 Mkr vilken kan
användas som säkerhet för Kalix Kommun om sä skulle vara nödvändigt för
borgensätagandet.
En kommun har skyldighet att ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Kommunala medel ska hanteras med försiktighet. Av detta följer att stor
restriktivitet ska prägla kommunens iklädande av borgensansvar Ett
borgensåtagande innebär alltid ett risktagande. Kommunens beslut att ingå ett
borgensåtagande ska alltid föregås av en noggrann analys/bedömning av den risk
som borgensåtagandet medför för kommunen. Kommunfullmäktige i Kalix har den
25 november 2013 § 177 antagit en borgenspolicy. I borgenspolicyn finns ett antal
kriterier som ska uppfyllas för eventuell borgen vilka redovisas nedan.
Brandstationen Kalix 21:1 AB (BKAB)
BKAB är helägt av det kommunala bolaget Kalix Industrihotell AB (KIAB). BKAB är
ett fastighetsbolag som förvaltar och hyr ut fastigheten, Kalix 21 : 1, Kalix
brandstation.
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Typ av borgen
Det finns flera olika former av borgensåtaganden, exempelvis; enkel borgen,
proprieborgen samt generell borgen. Vid proprieborgen ingår kommu nen borgen
med förbindelsen som gäller "såsom för egen skuld" vilket innebär att långivaren
vid utebliven betalning har möjlighet att kräva vem långivaren vill av låntagaren
eller borgensmannen det vill säga att det förel igger ett solidariskt ansvar.
Belopps- och tidsgränser
Ett borgensåtagande skall vara tydligt avgränsat vad avser belopp och tid. Vid
borgen till annan än hel - eller delägt kommunalt bolag/stiftelse ska kommunens
åtagande tidsbegränsas till längst 10 år. Låntagaren ska redovisa en
amorteringsplan och amortering ska påbörjas inom ett år . Kommunens
regressrätt, dvs. kommunens rätt att kräva t illbaka en utbetalning från den som
egentligen bör stå för denna, ska skrivas in i villkoren för borgensåtagandet.
Riskana/ys/bedömningar
Ett borgensåtagande innebär alltid ett risktagande, varför en riskanalys/
bedömning är av stor vikt.
•

Affärsmässiga risker - innefattande låntagarens marknadsposition:

Brandstationen Kalix 21: 1 AB äger och hyr ut den fastighet där Räddningstjänsten

i Kalix kommun bedriver sin verksamhet. Kalix kommun har tecknat ett
hyreskontrakt med BKAB på 25 år framåt.
•
Finansiella risker:
BKAB är ett nybildat bolag. År 2018 var första året som bolaget var verksamt och
per 2018-12-31 uppgick Ärets resultat till 93 799 SEK. Till ansökan har en budget
bifogats, som visar ett budgeterat överskott med 69 010 SEK för år 2019.
Ett tilläggsavtal till hyreskontraktet mellan Kalix kommun och BKAB kommer att
tecknas när den totala investeringskostnaden är fastställd. I bolagets ansökan om
borgen skriver Christer Wallin att tilläggsavtalet möjliggör för bolaget att förränta
och amortera lånet i sin helhet.
Bedöm ning av lån, lånevillkor eller alternativ finansiering kan inte genomföras då
bolaget ansöker om generell borgen utan att specificera detta.
Riskavgift
Kommunens borgensåtaganden är förenade med kostnader och risker för
kommunen som ska kompenseras genom en avgift. Avgiften ska täcka kostnader
för administration och dylikt. Storleken på avgiften ska sättas i proportion till
risken i borgensåtagandet samt att avgiften skall erläggas en gång per år i
samband med årsbokslutet.
För de kommunalägda bolagen/stiftelsen regleras borgensavgiften i den av
kommunfullmäktige antagna finanspol icyn . För närvarande uppgår
borgensavgiften till 0,15 % av ingående aktuell kapitalskuld .
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Säkerheter
Vid tecknande av kommunal borgen bör kommunen, om möjligt, kräva säkerhet
från låntagaren för hela eller delar av borgensåtagandet.
I de fall säkerhet lämnas i form av pantbrev i fast egendom får ytterligare
belåning i pantsatt fastighet inte ske utan kommunens medgivande. Låntagare
ska förbinda sig att hålla de investeringar som borgen lämnats för betryggande
försäkrade under den tid borgen ska gälla och även fortlöpande underrätta
kommunen om att försäkringen gäller.
BKAB skriver i sin begäran om kommunal borgen att de kan lämna säkerhet i form
av fastigheten Kalix 21: 1 om det är nödvändigt. Det finns i nuläget pantbrev
uttagna på 5 350 000 SEK. Om ytterligare pantbrev tas ut för att utgöra säkerhet
för den kommunala
borgen så är kostnaden för närvarande stämpelskatt på 2 procent av
inteckningsbeloppet samt expeditionsavgift på 375 SEK per inteckning. Om
säkerhet för hela beloppet 15 000 000 SEK ska krävas från gäldenären i form av
pantbrev innebär detta en kostnad för BKAB som bör jämföras med den risk
kommunen exponeras för vid iklädandet av detta borgensansvar (se ovan avsnitt
ang~ende bolagets ägandeförh~llande samt finansiella risker). Bedömningen är att
befintliga pantbrev på 5 350 000 SEK utgör en partiell säkerhet för
borgensåtagandet.

Tilläggsyrka nde
Susanne Darengren (SD): Pantbrev som är aktuellt för fastigheten Kalix 21: 1 ska
tas ut.
Ordförande ställer Susanne Darengren (SD) yrkande för röstning och finner att
kommunstyrelsen beslutar avslå yrkandet.

Beslutsunderlag
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 10 januari 2020.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 11/20.
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§ 258

Dnr 2019-00249 101

Lokalnyttjande - Lokalbanken (rapport) 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar:
•

Tillföra följande lokaler till lokalbanken 2020 i enlighet med
internhyresreglerna:
Grytnäs förskola från januari 2020 med en beräknad kostnad per helår på
190 tkr.
Dagcenter från apri l 2020 med en beräknad kostnad på 195 tkr och
kommande helår på 260 tkr.

•

Ta fram underlag hur en försäljning av Insikten och Grytnäs kan ske i syfte
att skapa fler bostäder.

•

Godkänna redovisningen av Lokalbanken.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 12 november
2019, att Kalix kommun har beslutat att följa upp antagen plan för effektivt
lokalnyttjande - Lokalbanken . Det ska göras två gånger per år, maj och
december. Syftet med uppföljningen är att kartlägga Kalix kommuns behov av
lokaler för kommunens olika verksamheter, effektiviteten av lokalnyttjande samt
att se till att vi står rustade för framtiden genom långsiktiga utvecklingsplaner.
Inför uppföljningen träffas lokalgruppen för att kartlägga nämndernas behov, gå
igenom lokaler i lokalbanken, initiera eventuella utredningsuppdrag, gemensamt
väga behov och kostnadseffektivitet samt konsekvensbeskriva eventuella förslag
till förändrat nyttjande.
Beslut skall även fattas årligen om vilka lokaler som ska föras över till lokalbanken
och hyresvärden ska då i kommande budget kompenseras för tillkommande
kostnader. För att en lokal ska kunna föras över i lokalbanken ska alla steg i
processen vara klara .
Uppsagda lokaler hanteras enligt följande strategi:
1. Inventering av externt inhyrda lokaler med målsättning att, om kontraktstid,
hyreskostnad och den tomma lokalens förutsättningar i övrigt är lämplig, föra in
verksamhet i egna lokaler
2. Lokalbehov hos möjl iga externa hyresgäster undersöks, framförallt där delar av
fastigheter är tomma
3. Åtgärder görs för minimering av driftkostnader, exempelvis
temperatursänkning
4. Försök görs att sälja den aktuella fastigheten
5. Kallställning
6. Rivning
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De lokaler som ej medges säljas, kallställas eller rivas enligt ovan tillför
lokalbanken.

Bedömning av nuvarande och framtida behov av lokaler för varje förvaltning
Utbildningsförvaltningen; ombyggnad av befintlig skollokal till ny förskola på
Innanbäcken är klar och tagen i bruk. Grytnäs och Innanbäckens f.d. förskolor är
avvecklade. Behovet av Grytnäs förskola behöver utredas och lokalen tillförs
lokalbanken 2020. Innanbäckens f.d. förskola kommer att rivas.
Lokalutredningen av gymnasieskolans lokaler som pågått under året, har
resulterat i ett förslag som är presenterat till berörda grupper. Bakgrunden är bl .a.
yrkesprogrammens lokalers stora renoveringsbehov, ökad interaktion mellan olika
elevgrupper inom hela Furuhedsskolan, samverkan mellan personal,
genusperspektiv d.v. s. om flickor och pojkar ges likvärdiga förutsättningar till
lärande, att skapa olika typer av uppehållsytor (både aktiva/sociala och
iugnare/mer studieinriktade) samt att personalarbetsplatser ska ha god uppsyn
över verkstäder/metodrum och uppehållsytor som ska kunna nås neutralt för att
underlätta samarbete.
Utbildningsnämnden som gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda
förskolorna i kommunen har i sin rapport från maj 2019 beskrivit att antalet födda
barn minskar. Behovet av platser uppgår till 590 och i dagsläget finns det 630
platser i kommunal regi. Den förändring som lyfts fram, för att säkra tillgången till
förskoleplatser på Näsbyområdet samt ur ett jämställdhetsperspektiv ur
genomförd jämställdhetsanalys, är att starta en förskoleavdelning vid Fyren.
Vidare föreslås att Palettens förskola avvecklas med anledning av de
arbetsmiljöproblem som framkommit.
Socialförvaltningen; Behovet av bostäder är stort, framför allt inom
Integrationsenheten. För familjer, ofta med många barn, är boende i villa ett bra
alternativ.
Vidare är det svårt att hitta bostäder för framför allt ungdomar, äldre, stora
barnfamiljer, familjer som separerat, ensamkommande som ska bosätta sig i
kommunen, bostadslösa samt personer med missbruk.
Socia lförvaltninqens senaste kart äqqnin1 visar fölian
I
de:
BOENDEFORM
BEHOV ANTAL PLATSER
Trvaahetsboende för äldre
60
SÄBO*
10-15
Mindre läaenheter
70-80
Större läqenheter
10
Nva boendeformer för äldre (mellanboen 25
0
u
..
..
*) utredning pagar for presentation I soc1alnamnden Juni 2020.
Socialförvaltningen ser även ett ökat behov av enbostadsmoduler. Ett samarbete
pågår med utbildningsförvaltningens bygg- och elprogram för att, som
elevprojekt, bygga moduler. Under 2019 är två småhus inköpta och behov
föreligger även att köpa fler bostäder.

Justerandes slqn

I

I

Utdraqsbestyrkande

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

29(35)

Sammanträdesdatum

2019-12-02
KA LIX KOl'.\U tUN

Kommunstyrelsen

En analys av lokalerna vid Torggården pågår med anledning av trångboddhet.
Gällande verksamhetslokaler avvecklas nuvarande lokal för Dagcenters
verksamhet vid Krubban 9 (Vegagatan 7). Verksamheten flyttar till
Electropolisområdet och samlokaliseras med övriga verksamheter inom JUC (Jobb
och utvecklingscenter). Den avvecklade lokalen placeras i lokalbanken i avvaktan
på beslut.
Kalix kommun hyr Sjöbovillan (Ytterbyn 20:56-20:58) av Stiftelse Kalixbo. Senast
har lokalen nyttjas av socialförvaltningen för mottagande av ensamkommande
flyktingbarn . Under 2018 avvecklades HBV-hemmet och lokalen tillhör
lokalbanken. Hyresavtalet löper till 31 december 2020 och uppsägning ska ske
minst 12 månader före hyrestidens utgång. Vid uppsägning är Kalix kommun
skyldig att återköpa fastigheten till bokfört värde. Lokalgruppen har under senaste
åren tittat på alternativa användningsområden. Ärendet lyftas upp till politiskt
beslut under november 2019 med olika exempel på användning samt förslag att
köpa fastigheten .
Lokalgruppen har även tagit del av det behov Funktionsrätt Kalix (tidigare HSO)
framfört och dialog pågår.
Fritid- och Kulturförvaltningen; ser inget behov av ökade/minskade ytor men
signalerar behov av underhåll vid Björknäs ridanläggning för bl.a. förbättrad
arbetsmiljö, Furuvallens omklädningsrum, ispisten vid Kalix IP med anledning av
sprickbildning samt verkstaden vid under året förvärvad golfanläggning (Kalix
Golf). Utredningsuppdraget om framtida fritids- och idrottsanläggningar är slutfört
och rapporten visar bl.a . att underhållsskulden på befintliga anläggningar uppgår
till ca 15 mkr. Återuppbyggnad av lokaler vid Kalix IP efter brand av sekretariat
pågår och planeras vara klart i slutet av november.
Samhäl/sbyggnadsförvaltningen; har ett helhetsgrepp om de kommunala
fastigheterna. I Lokalresursplanen, som är ett övergripande dokument som
uppdateras kontinuerligt vid förändringar, kan vi följa outnyttjade lokaler för ett
bättre resursnyttjande .
Som en del i bostadsbyggandet har samhällsbyggnadsförvaltningen slutfört
projektet kvarteret Studenten 1, där del av Furuhedsskolans F-hus har byggts om
till 15 lägenheter i samarbete med Sbo (Statens bostadsomvandling). Vidare är
markförberedelser vid kvarteret Tor 8 påbörjade för att bygga 30 lägenheter, på
en byggrätt som är förvärvad av Region Norrbotten.
Övrigt; Möjligheterna att samverka med Stiftelsen Kalixbo om förvaltning av
bostäder utreds, bl.a. med anledning av uppdraget att bygga bostäder i
kommunens regi.

Hur förvaltningarna arbetar löpande med lokalfrågan
En lokalgrupp bestående av förvaltningschefer och fastighetschef träffas
regelbundet och diskuterar lokalbehov samt tar strategiska beslut om att utreda
alternativ. Kommundirektören har en samordnande roll och träffar även
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regelbundet de kommunala bolagen som arbetar med bostads- och lokalfrågor.
Kommundirektören sammanställer rapport till kommunstyrelsen två gånger per
år. Fastighetschefen sammanställer lokalresursplanen och lägger vid behov fram
förslag om avvecklande av fastigheter som inte nyttjas och som inte heller
bedöms viktiga för framtida behov.

Konsekvenser utifrån förslag
Bedömningen är att vi har en bra organisation för att arbeta med lokalfrågor men
frågan om bostäder och lokaler, bygga nytt eller bygga om, är komplex och
innehåller tydliga behov av politiska inriktningsbeslut där vi väger in samhälls
nytta i ett längre perspektiv som en pa rameter när de ekonomiska kalkylerna
visar på fördyringar.
Lokalresu rsplan
Enligt gällande internhyresregler ska hyresvärden
(samhällsbyggnadsförvaltningen) upprätthålla en övergripande lokalresursplan. I
lokalresursplanen ska det framgå vilka lokaler som eventuellt ska ingå i en s.k.
lokalbank (lokaler som kan komma att behövas i framtiden av kommunala
verksamheter) . Det är lokaler som ej medges säljas, kallställas eller rivas enligt
strategin om uppsagda lokaler ovan.
Lokalbank
Enligt gällande internhyresregler ska hyresvärden
(samhällsbyggnadsförvaltningen) kompenseras fullt ut för kostnaderna att hantera
tomma lokaler om dessa ska ingå i lokalbanken, efter det att åtgärder utförts för
att minimera driftkostnaderna.
Kostnaderna redovisas årligen inför budgetberedningen.
Sammanställning av lokaler i lokalbanken 2019.
Gammelgårdens skolas gymnastiklokal
Karlsborgs gymnastiklokal
Pålänge skolas samlings- och gymnastiklokal
Insikten
Vitvattnets f .d. skola/förskola, del hyrs ut
Summa

62 tkr
189 tkr*
108 tkr
306 tkr
28 tkr
693 tkr

*) kan komma att revideras vid avveckling.
Lokal som t illförs lokalbanken november 2019: Grytnäs förskola med en beräknad
kostnad per helår på 190 tkr.
Lokal som tillförs lokalbanken april 2020: Dagcenter med en beräknad kostnad
per helår på 260 tkr och för 2020 (9 månader) 195 tkr.
Eventuellt kommer Sjöbovillan att tillföras under 2020 om fastigheten förvärvas
av Stiftelsen Kalixbo.
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Efter förändringen i november 2019 att utbildningsförvaltningen hyr Innanbäckens
f.d. låg- och mellanstadieskola som byggts om till förskola och att Grytnäs tillförts
lokalbanken, minskas andelen outhyrda lokaler från 2,7 % till 1,9 % .

Fördelning lokalyta per nämnd i nternhyresfastigheter
1,9%

SAM HÄLLSBYGGNAD
KOMMUNSTYRELSEN

FRITIDS- OCH
KULTURFÖRVAL fN INGEN
SOCIALFÖRVALTNINGEN (exkl.
Insikten)

• UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

OUTHYRDA

Sammanställning av tomma lokaler
Nedan redovisas en sammanställning över tomma lokaler och tomma lokaldelar
med en statusbeskrivning på var i processen ärendena ligger utifrån strategin hur
tomma lokaler ska hanteras:
TOMMA LOKALER PER 2019-11-01
LOKAL
TOTAL YTA,
HYRESBEFRIAD
BRAm 2
FRÅN
Fattenborg
179

Insikten
Karlsborgs
qymnastiklokal
Grytnäs
förskola

SUMMA

UPPSAGD

354
744

2015-06-01
2016-05-01

2015-12-09
2015-10-26

632

2019-11-01

2018-05-14

1909

/ TOMMA LOKALDELAR PER 2019-11-01
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LOKAL

TOTAL YTA, NYTTJAD
BRAm 2
YTA

Gammelgårdens skola
(förskola)

1 251

Gammelgårdens skola
(gymnastik)
Pålänge skola, plan 2
(förskola)

308

El
NYTTJAD
YTA
691

253

1 153

223

Pålänge skola, plan 2
(gymnastik)

322

Pålänge skola, plan 2
(matsal och entre)

102

KOMMENTAR

Internhyra utb.
Ingår i lokalbanken
enligt beslut i kf
sept 2017.
Internhyra utb,
medgivande
Pålänqe fria förskola.
Ingår i lokalbanken
enligt beslut i kf
sept 2017.
Nyttjas med ingen
hyra erläggs.

335

Pålänge skola, plan 1
Pålänge skola, plan 3
Vitvattnets skola
(förskola)
SUMMA

171
305

Del hyrs ut till
externa hyresgäster.
323

Del hyrs ut till
extern hyresgäst.

628
3 032

1684

1349

SÅLDA FASTIGHETER 2017-2019

YTA,BRA

m2

Risöns förskola (Bagarbacken)
224

m2

Risöns skola
1 497

m2

Furuhedsskolan, del av hus F (till Sbo)
1 886

m2

Karlsborgs förskola
237

m2

Töre busstation
376

m2

Morjärvs förskola
153

m2

SUMMA
4 373

Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 12 november 2019.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 123/19.
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§ 13

Dnr 2019-00478 83

Uthyrning av skollokaler - riktlinjer
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till
riktlinjer för uthyrning av skollokaler.
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar tjänsteskrivelse den 18 november
2019, att kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att utforma
riktlinjer för föreningslivets möjligheter att hyra skollokaler. Kalix är en kommun med
ett rikt och starkt föreningsliv. Det här vill kommunen på olika sätt uppmuntra. En
del i detta är möjligheten att hyra lokaler av kommunen, företrädesvis i skolorna .
Det sker främst vid turneringar, läger och cuper.
Utbildningsförvaltningen och de enskilda skolornas rektorer har haft uppgiften att
sköta administrationen kring lokaluthyrningen. På senare tid har det uppstått
oklarheter och frågor om hur/om uthyrningen ska fortsätta. Skolor har nekat
uthyrning till föreningar och anger olika skäl som t ex ekonomi, tidsbrist, dåligt
anpassade lokaler och ansvarsfrågan när oförutsedda saker händer. Efter en
brandinspektion vid BD-Open konstaterades en rad brister i hanteringen av
brandsäkerheten från uthyrande skolas sida. I ett föreläggande radades det upp krav
på åtgärder och rutiner som skolan anser sig ha svårt att klara av inom befintlig
organisation .
De föreningar som arrangerar aktiviteter där det finns behov av att kunna erbjuda
övernattningsmöjligheter för gästande föreningar är beroende av att få nyttja Kalix
kommuns skollokaler. BD-Open som i år arrangerades för 38:e gången drar årligen
4000 spelare, ledare och föräldrar som bor, äter och shoppar i Kalix. Kalix Hockey
arrangerar ca 8 cuper per är som varje gäng samlar motsvarande 400 personer från
andra kommuner. Det är viktiga arrangemang såväl ur ett attraktivitetsperspektiv som
för ett blomstrande näringsliv. Tillsammans med Sommarfesten bidrar det här till nya
försäljningsrekord för detaljhandeln i Kalix. Dessutom är det en viktig inkomstkälla för
föreningarna för att kunna bedriva sin verksamhet då lokala föreningar idag
kostnadsfritt kan hyra skollokaler för ovanstående ändamål med möjlighet till
vidareuthyrning enligt egen taxa.
Det är viktigt att Kalix kommun utarbetar ett gemensamt förhållningssätt till
möjligheten att hyra skollokaler. Det gäller både korttidshyra samt övernattningar i
kommunens lokaler. Riktlinjerna bör innehålla kommunens viljeinriktning, tydliggöra
ansvarsfrågan, ekonomi, vilka lokaler som är bokningsbara, lokalhänvisning vid
övernattning samt villkor för övernattning i skollokaler. Frågan kan vidgas till att även
gälla uthyrning av skollokaler till privatpersoner och företag men beredningen har valt
att avgränsa frågan till att gälla endast föreningar eftersom vi redan idag har tillgång
till lokaler med differentierad hyra i Folkets Hus lokaler.
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Kommunens viljeinriktning
Kalix kommun är känd som en föreningsvänlig kommun. Det har medverkat till att
Kalix genom åren fått fram många duktiga idrottare både gällande individuella
grenar och i lagidrott. Ur ett folkhälsoperspektiv bidrar det starka idrottslivet till att
skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar. Forskningen pekar dessutom på
att fysiskt aktiva barn presterar bättre i skolan och mår bättre både fysiskt och
psykiskt än de inaktiva.
En del av Kalix kommuns stöd till föreningarna har varit att hjälpa till med att hyra
skolans lokaler då dessa behövs vid övernattning vid cuper, lager och turneringar.
Det ger hela kommunen god PR då gästande föreningar enkelt kan lösa sitt boende
på Kalix skolor.
Ur ett näringslivsperspektiv ökar även uthyrningen av boende för medföljande
föräldrar under dessa aktiviteter samt att restauranger och butiker ser en ökad
försäljning.
Ur ett invånarperspektiv är det viktigt att se kommunens lokaler som gemensamma.
Lokalerna ska användas till ändamål som gynnar kommunens invånare och då främst
den verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar. För dessa grupper är det
politiskt förankrat om en nolltaxa vid uthyrning av skollokaler.

Förfoganderätt
Beredningen förestår att utbildningsförvaltningen förfogar över namngivna skollokaler
dagtid, vardagar, under höst- och vårtermin. Övrig tid bokar skolverksamheterna för
sina kvälls-, helg- , lov- och sommarlovsaktiviteter i god t id i ordinarie bokningssystem
hos fritid- och kulturförvaltningen för de berörda skollokalerna.
Fritids- och kulturförvaltningen förfogar över namngivna skollokaler eftermiddag/kväll
samt helger och lov.

Rekommenderade lokaler för övernattning
Fastighetsavdelningen har tillsammans med räddn ingstjänsten genomfört en kvalitets
och säkerhetsanalys av ett antal skolor. Där har det byggnadstekniska brandskyddet
vid tillfällig förläggning varit en viktig aspekt samt det ökande antalet klassrum med
textila miljöer som är mindre lämpliga för tillfällig förläggning och därmed ska
användas restriktivt.
Målsättningen har varit att ta fram de ur säkerhetssynpunkt bästa skollokalerna att
erbjuda övernattning i. Analysen visar att det kan krävas vissa åtgärder på olika
objekt men det är inte större än att de kan åtgärdas direkt. Nytt bokningssystem och
byte till kodlås, om varje klassrum ska omfattas, är en större investering.

Bokningsbara lokaler för övernattning
Följande skollokaler är tillgängliga för övernattning (Se bilaga 6) :
Manhemsskolan
Näsbyskolan
Centrumsko/an

Justerandes siqn

I

I

Utdraqsbestvrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

21(59)

Sammanträdesdatum

2020-01-20
KAi.LX KOM)IUN

Kommunstyrelsen

Furuhedsskolan
Naturbruksprogrammet
Arrangören ansvarar för att fylla i nedanstående uppgifter för varje skola inför varje
övernattningstillfälle.
Datum för övernattning:
Arrangemang:
Skola:
Sal nr:
Förening:
Lagledare:
Mobiltelefon:
För samtliga skollokaler gäller att placering av sängplatser ska följa bilaga F över
godtagbar placering. Hänsyn ska tas till den plats befintliga klassrumsmöbler tar i
anspråk i del av klassrum . Möblerna får inte placeras i eller blockera utrymningsvä
gar. Efter vistelsen ska klassrummet städas och återställas i ursprungligt skick. Det
är inte tillåtet att nyttja några andra utrymmen än de som anges i denna förteck
ning. Det är heller inte tillåtet att röka, använda värmeljus, kaffebryggare, vatten
kokare etc. i lokalen.
Inga elkablar får dras ut genom fönster till husvagnar etc.
Villkor för övernattning i skolsalar Det ställs krav på arrangören och lokalupplåtaren
gällande ansvar, brandskyddsorganisation, brandskyddsansvarig, förläggningsan
svarig, ordningsregler mm.
Förening som önskar hyra en skola för övernattning ska följa Kalix kommuns riktlin
jer för tillfällig övernattning i skollokaler och liknande i Kalix kommuns verksam
heter.

Tillfällig övernattning
Vid tillfällig övernattning finns det en rad viktiga saker att tänka på innan övernattning
kan ske. Då hyresgäst/övernattande personer inte kan förväntas ha god lokalkänne
dom eller veta var utrymningsvägar finns ställs det extra krav på den som hyr eller lå
nar ut lokaler för tillfällig övernattning.
För uthyrning som sker till föreningar eftermiddag/kväll, samt helger och lov ansva
rar Fritids- och kulturförvaltningen för att t illse att information överlämnas om an
svar samt att en b randskyddsa nsvarig utses vid varje uthyrningstillfälle. Detta rap
porteras även till räddningstjänsten på avsedd blankett. Den brandskyddsansvarige
för en fastighet eller lokal ansvarar för att hyresgästen eller arrangören känner till
vilka regler som gäller och att de får nödvändig information om brandskyddet i loka
len. Föreningen utser en förläggningsansvarig som ska vara nåbar via telefon hela ti
den.
Ansvarsbeskrivning framgår av ansvarsfördelningen som gäller vid tillfällig
övernattning. Räddningstjänstens roll är inte att vara tillståndsgivande för tillfällig
övernattning. Räddningstjänsten roll är att informera allmänheten och delge vad
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som kan anses vara ett skäligt brandskydd för denna typ av verksamhet. Om
räddningstjänsten anser att övernattning ej är lämpligt kan man med lagstöd
stoppa/hindra t illfällig övernattning, med stöd av kap. 2 § 2 Lag (2003:778) om
skydd mot olyckor (LSO) , där man anser att en skälig nivå på brandskyddet ej
uppfylls.

Kalix kommun har delegerat Förläggnings- samt Brandskyddsansvar enligt
följande:
Brandskyddsansvarig för lokal
Vid tillfällig övernattning ska Kalix kommun tillse att det finns en brandskyddsansvarig
för lokalen. Den brandskyddsansvarige är ansvarig för att brandskyddet är lämpligt
utformat samt att regler och rutiner för lokalen efterlevs. Kalix kommun ska ha en
utsedd Brandskyddsansvarig, som är namngiven och som alltid kan näs per telefon. I
första hand utses fastighetstekniker med kunskap i gällande regelverk till
Brandskyddsansvarig och ansvarar för tillsyn under vistelsetiden. I andra hand kan
Jourhavande fastighetsskötare utses till Brandskyddsansvarig och har då genomgått
utbildning gällande rollen som Brandskyddsansvarig. För praktiska frågor kontaktas
Jourhavande fastighetsskötare under kvällar, nätter och helger.
Förläggningsansvarig
Den förening som hyr ( och sedan vidarehyr) lokal/-er för tillfällig övernattning ska
utse en eller flera förläggningsansvariga som ska finnas på plats" när personer vistas
i lokalen. Förläggningsansvarig ska vara myndig och ansvara för att ledare och
övriga övernattande gäster får den information och de regler som gäller för
övernattning i lokalen. Utsedd svarar även för att regler efterlevs.
Förläggningsansvarig ska även ha kännedom om brandskyddstekniska installationer
samt kunskap om att hantera släckredskap. Förläggningsansvarig ansvarar för att
kontroll enligt checklista i Bilaga D genomförs tillsammans med brandskyddsansvarig
innan övernattningen sker. Om brister upptäcks ska dessa åtgärdas innan
övernattning får ske.
Genomförd och ifylld checklista ska finnas tillgänglig hos Förläggningsansvarig. På
begäran ska Räddningstjänsten kunna kontrollera checklistan och eventuella brister.

I övrigt gäller anvisningar i regler i "Tillfällig övernattning" {Bilaga 1): Bilaga
A - Brandsäkerhet vid tillfällig övernattning
Bilaga B - Ansvarsbeskrivning vid tillfällig övernattning
Bilaga C - Ordningsregler vid tillfällig övernattning
Bilaga D - Checklista brandskyddskontroll
Bilaga E - Anmälan om tillfällig övernattning
Bilaga F - Godtagbar placering av sängplatser
Bilaga G - Brandsäker camping
Anvisningarna finns tillgängligt på www.kalix.se

Justerandes slqn

I

I

Utdraqsbestyrkande

~

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

23(59)

Sammanträdesdatum

2020-01-20

KALL'< KO.l\t~tuN

Kommunstyrelsen

Ansvarsfrågan
Utbildningsnämnden är huvudansvarig för skolverksamheten . Det gäller även då
skolklasser bokar och nyttjar kommunens lokaler för tillfällig förläggning under den
tid fritids- och kulturnämnden förfogar över lokalerna. Vid skadegörelse är
utbildningsförvaltningen ansvarig för att efter uthyrning återställa lokalerna i sitt
ursprungliga skick när det rör bokningar för skolverksamheten.
Fritids- och kulturnämnden är huvudansvarig för föreningarnas verksamheter i
skollokalerna såväl korttidshyra som t illfällig övernattning. Vid skadegörelse är
fritids-och kulturförvaltningen ansvarig för att tillsammans med hyresgästen
återställa lokalerna i sitt ursprungliga skick.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att tillhandahålla en namngiven
Brandskyddsansvarig som alltid kan nås per telefon. I första hand utses
fastighetstekniker med kunskap i gällande regelverk till Brandskyddsansvarig och
ansvarar för tillsyn under vistelsetiden . I andra hand ansvarar Jourhavande
fastighetsskötare som Brandskyddsansvarig och har genomgått utbildning i
gällande regelverk.
Föreningarna ansvarar för att i god tid meddela fritids- och kulturförvaltningen sitt
intresse för att hyra lokaler, särskilt vid övernattning då även Räddningstjänsten ska
informeras enligt anvisningarna. Föreningarna ansvarar för att medlemmarna är
försäkrade, antingen genom kollektiv försäkring kopplat till medlemsavgiften eller
individuell personlig försäkring. Föreningarna ska vid övernattning ha en
ansvarsförsäkring . Lämpligt är att hyresgästens ansvarsförsäkring är på minst
10 basbelopp (är 2020 - ca 480 tkr) vilket för närvarande är kommunens högsta
självrisk.

Beredningens förslag
• Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera, att kommunfullmäktige beslutar:
• Kommunens alla lokaler, inklusive skollokaler ska ses som kommungemensamma .
Föreningsservice ska stå i fokus .
• Godkänna förslag till Riktlinjer för uthyrning av skollokaler i Kalix kommun.
• Fastställa förfoganderätten över skollokaler enligt förslaget.
• Uppdra till budgetberedningen att till fritids- och kulturnämnden anslå medel
för ett utvecklat bokningssystem och marknadsföring samt att anslå medel till
Samhällsbyggnadsförvaltningen för att utreda och finansiera behovet av stärkt
brandskydd, avskiljbarhet från övriga lokaler, kodlåsinstallationer samt ev
merkostnad för att tillhandahålla brandskyddsansvarig
Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 18 november 2019.
Bilaga 1 Tillfällig övernattning .
Bilaga 2 Avtal uthyrning av skollokaler.
Bilaga 3 Allmänna regler vid upplåtelse av kommunens lokaler/anläggningar.
Bilaga 4 Flödesschema vid bokning av skollokaler i Kalix kommun.
Bilaga 5 Brandsäker camping.
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Bilaga 6 Tillgängliga lokaler.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 10/20.
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§ 259

Dnr 2019-00495 00

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som
utförs av privata utförare i Kalix kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar fastställa Program för
uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Kalix kommun
samt anvisningar.
Kommunstyrelsen ansvarar för att en sammanställd uppföljning av programmet
redovisas till kommunfullmäktige årligen i april.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 12 november
2019, att de förtroendevalda revisorerna har granskat hur samhällsbyggnads
nämnden styr och kontrollerar verksamhet som bedrivs av privata utförare samt
vilka förutsättningar som finns för detta. Granskningen avgränsades t ill snöröjning
och gatuunderhåll. Den sammanfattande revisionella bedömningen är att
samhällsbyggnadsnämnden inte har säkerställt en ändam~lsenlig kontroll och
uppföljning av privata utförare avseende snöröjning och gatuunderhåll.
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige i varje kommun anta ett program
för att följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över t ill privata utförare.
Kalix kommun saknar idag tydl iga riktlinjer för detta.
Omfattningen och inriktningen på kontrollen och uppföljningen ser olika ut
beroende på verksamhetens art och hur angelägen den är ur ett allmänintresse. Ju
mer beroende medborgarna är av verksamheten desto större krav på uppföljning
och kontroll och insyn. För att stärka styrningen och strukturen på uppföljningen
och kontrollen ska fullmäktige varje mandatperiod anta ett program med mål och
riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare på uppdrag
av kommuner och regioner. Programmet ska även ange hur fullmäktiges mål och
riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.
Syftet med att fullmäktige ska lägga fast ett program är att lyfta frågorna om
uppföljning och insyn till en polit iskt strategisk nivå, för att där lägga fast
grundkrav och omfattning, struktur och ansvar samt krav på återkoppling till
brukare och allmänhet. Fullmäktiges program blir därmed vägledande för hur
arbetet ska genomföras och vad det ska innehålla. Genomförd uppföljning ger
också faktabaserade underlag till strategiska diskussioner om privata utförares roll i
produktionen.
Som ägare till kommunala företag ska kommunen även se till att företagen i sin tur
ger allmänheten insyn i verksamhet, som de överlämnar till privata utförare. För
aktiebolag sker detta lämpligen med ägardirektiv som lägger fast att fullmäktiges
program i tillämpliga delar även ska gälla för de kommunala företagen, främst vad
avser allmänhetens insyn. För stiftelser och ekonomiska föreningar får regleringen
ske i respektive grunddokument - stiftelseförordnande eller stadga.
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Beredningens förslag
såväl Kalix Industrihotell som Kalix Nya Centrum har äga rdirektiv om öppenhet och
redovisar årligen sin verksamhet till den gemensamma koncernredovisningen i Kalix
kommuns Årsredovisning . I Stiftelsen Kalixbos stadgar regleras att allmänheten har
rätt att ta del av handlingar. Av tradition präglas kommunen, kommunens bolag
och stiftelsen av stor öppenhet. Arbetet med at t ta fram en plan för att förverkliga
kommunfullmäktiges uppdrag att följa upp privata utförare kan naturligt tas in i
samband med Årsredovisningen.
Beredningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Program för uppföljning och
insyn av verksamhet som utförs av privata utförare i Kalix kommun samt dess
anv isningar.
Kommunstyrelsen ansvarar för att en sammanställd uppföljning av programmet
redovisas till kommunfullmäktige årligen i april.

Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 12 november 2019.
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Dnr 2019-00544 102

Valnämndens reglemente - revidering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar revidera valnämndens
reglemente enligt bilaga.
Beskrivning av ärendet
Valnämnden har låtit utreda villkoren för nämndens arbete. Utredningen visar
bland annat att valnämndens reglemente saknar närmare bestämmelser om
ordförandes uppdrag. Valnämnden bedömer att detta behöver åtgärdas så att
uppdraget i möjligaste mån harmonierar med motsvarande uppdrag i övriga
nämnder. De föreslagna revideringarna handlar om ordförandes ansvar att
bedriva omvärldsbevakning och att, när så är påkallat, företräda nämnden i
kommuninterna respektive kommunexterna sammanhang.
Valnämnden föreslår den 12 december 2019, § 44, att kommunfullmäktige
beslutar anta förslag till revidering av valnämndens reglemente enligt bilaga.

Beslutsunderlag
Förslag till revidering av valnämndens reglemente.
Valnämndens protokoll, § 44/19.
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§ 18

Dnr 2019-00396 101

Revidering av riktlinjer för ekonomiska ersättningar för
förtroendevalda gällande valnämndens ordförande utredningsuppdrag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar revidera riktlinjerna
för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda gällande valnämndens
ordförande enligt följande:
• Valnämndens ordförande arvoderas årligen med 22.5 procent av ett
inkomstbasbelopp. Sammanträdesarvode betalas ut under valår.

Beskrivning av ärendet
Utredare Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 20 november 2019,
att valnämnden har den 19 september 2019, § 36, beslutat att frågan om
ekonomisk ersättning till valnämndens ordförande under så kallade
mellanvalsperioder ska utredas. Utredningen i ärendet visar att fyra aspekter på
valnämndens ansvar och villkor talar för att en s~dan ersättning kan behöva
övervägas. Utredningen lämnar frågan om ersättningens exakta storlek därhän.
Kommunstyrelsen tog 18 januari 2016 initiativ till en översyn av bestämmelserna
för ekonomiska ersättningar t ill förtroendevalda. Styrelsen beslutade att frågan
skulle utredas inom ramen för en tillfällig beredning, med sikte på tillämpning av
nya bestämmelser vid starten av innevarande mandatperiod. Beredningen
arbetade fram till hösten 2017 med olika perspektiv på ifrågavarande
ersättningar. Under arbetets gång framfördes synpunkten att arvodet till
valnämndens ordförande behövde justeras. Detta hörsammades av beredningen,
som rekommenderade att valnämndens ordförande årligen skulle arvoderas med
22.5 procent av ett inkomstbasbelopp. Beredningens förslag, som även omfattade
justeringar på andra ordförandeposter, föll emellertid i fullmäktige 27 november
2017. Av de bestämmelser som därför alltjämt gäller framgår att valnämndens
ordförande under valår ersätts med 80 procent av i nkomstbasbeloppet, samt att
"inget sammanträdesarvode utgår". Bestämmelserna innebär att valnämndens
ordförande saknar ett årsarvode under mellanvalsperioder. Ikraft av valnämndens
beslut
19 september 2019 väcks alltså frågan återigen om ersättningen till valnämndens
ordförande.
Föreliggande tjänsteskrivelse lämnar inget förslag på ersättning i termer av ett
konkret belopp eller en viss procentsats. Här presenteras istället infallsvinklar som
talar för att en justering kan behöva övervägas. Inledningsvis behöver det
poängteras att valnämnden har ett stående myndighetsansvar. Valnämnden ska
bland annat leva upp till kommunallagens bestämmelser om nämndernas
verksamhet. Det betyder att valnämnden, i likhet med övriga nämnder, behöver
involveras i politiska processer som sträcker sig över kalenderårsgränserna. Till
dem viktigaste hör kommunens budgetprocess, årsredovisning och revisorernas
årliga granskningar. Valnämnden ska självklart också leva upp till vallagens
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bestämmelser. Detta speciallagsreglerade ansvar innebär att valnämnden behöver
bevaka alla valrelaterade frågor oavsett när de aktualiseras. Exempel härpå är
Valmyndighetens utvärderingar av allmänna val. Enbart de två senaste
utvärderingarna innehåller vardera ett 30-tal förslag på ändringar av vallagen och
andra regelverk, vilka redan på ett tidigt stadium kan kräva ekonomiska och
praktiska åtgärder av valnämnden.
Vidare bör det noteras att mandatperioderna överlappar varandra . Det faller på
valnämnden att anordna val till riksdag, landsting och kommun (RKL-val) vart
fjärde år. Undantagsvis kan dessa val också behöva genomföras vid annan
tidpunkt. Exempel härpå är den förtidsomröstning som valnämnden anordnade
med anledning av omvalet till fullmäktige i Falun 2019. Därutöver anordnar
valnämnden val till EU- parlamentet vart femte år. Omständigheten att
mandatperioderna överlappar varandra innebär att valnämndens arbete
kulminerar med förhållandevis täta mellanrum . Åren 2022-2030 illustrerar detta.
Under denna period kommer allmänna val att hållas nästan vart annat år.
Perioden avrundas med ett upprepande av den nyss avslutade cykeln om bara nio
månaders avstånd mellan RKL-valet och valet till EU-parlamentet.
Dessutom kan det konstateras att ordförandes roll inte regleras i valnämndens
reglemente. Sveriges Kommuner och Landsting har utarbetat en standard för
fullmäktiges övergripande styrning av nämnderna. På den punkt som gäller
ordförandes roll sägs att hen behöver axla tre uppgifter (utöver de som följer av
kommunallagens bestämmelser om ordningen vid sammanträden). Den första
uppgiften handlar om löpande omvärldsbevakning. Det "åligger ordföranden",
som det sägs, att "inom nämndens verksamhetsområde med uppmärksamhet
följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen,
effektivitet i verksamheten, brukarnas intressen samt ta initiativ i dessa frågor."
Den andra uppgiften handlar om att företräda sin nämnd i kommuninterna
sammanhang. Här åligger det ordföranden att "främja samverkan mellan (...)
kommunens övriga nämnder. " Det tredje uppdraget handlar om att företräda sin
nämnd i kommunexterna sammanhang. I detta fall åligger det ordförande "att
representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden." Fullmäktige i Kalix har klargjort dessa förväntningar på övriga
nämnders ordförande. Denna styrning är däremot helt frånvarande i valnämndens
reglemente.
Slutligen skulle ett årligt arvode kunna innebära lägre totalkostnad än ett arvode
som utgår styckevis för varje valår. Som tidigare nämnts lämnar denna
tjänsteskrivelse inte något konkret förslag på ersättning till valnämndens
ordförande. Den beredning som tidigare refererats till har emellertid framlagt en
procentsats som kan utgöra utgångspunkt för en preliminär beräkning.
Beredningen ansåg alltså att det arvode om 80 procent av inkomstbasbeloppet
som utbetalas för valår borde bytas ut mot ett årligt arvode om 22.5 procent.
Regeringen höjer detta belopp arligen med en på förhand okänd summa . Det är
därför omöjligt att med exakthet prognostisera framtida arvodeskostnader. Utgår
man från att i nkomstbasbeloppet genomsnittligen höjs med 2000 kronor per år
från 2019 års nivå (66 800 kronor) pekar beredningens förslag på att
arvodeskostnaden kan minskas avsevärt. För det valintensiva intervall som
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startar 2022 skulle totalkostnaden för arvodering under fem va/är (2022, 2024,
2026, 2029, 2030) hamna på cirka 315 tkr emedan totalkostnaden för arvodering
under periodens nio kalenderär skulle ligga på cirka 145 tkr. Förslaget skulle för
övrigt medföra att valnämndens ordförande procentuellt sett arvoderas ungefär i
nivå med jävsnämndens ordförande samt vice ordförande i utbildningsnämnden
och socialnämnden.
Sammanfattningsvis talar ett antal faktorer för att en justering av arvodet till
valnämndens ordförande kan behöva övervägas. Styrande dokument på området
(reglemente och bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda) tycks baseras
på det outtalade antagandet att valnämndens ansvar är exklusivt knutet till valår.
Så är inte fallet. Valnämnden har ett stående myndighetsansvar som följer av
kommunallagen
och annan speciallagstiftning. För att valnämnden ska kunna upprätthålla detta
ansvar behöver den, precis som övriga nämnder, en ordförande som fullgör
uppgifter av löpande karaktär. Därför är det också rimligt att valnämndens
ordförande arvoderas för detta. Det är en öppen fråga hur detta arvode ska
dimensioneras.
Valnämnden föreslår den 12 december 2019, § 45, att kommunfullmäktige
beslutar revidera riktlinjerna för ekonomiska ersättningar för förtroendevalda
gällande valnämndens ordförande enligt följande :
• Valnämndens ordförande arvoderas årligen med 22.5 procent av ett
inkomstbasbelopp. Sammanträdesarvode betalas ut under valår.

Beslutsunderlag
Utredare Thomas Johanssons tjänsteskrivelse 20 november 2019.
Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda.
Valnämndens protokoll, § 45/19.
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Dnr 2019-00538 101

Kalix kommuns kulturplan 2017-2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att nuvarande
kulturplan gäller till november 2020. Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att
till kommunfullmäktige den 28 september 2020, presentera ett förslag på ny
kulturplan att ta ställning till. Den nya planen skall förankras i beslutade visioner
och mål med särskilt beaktande på barnrättsperspektivet som följd av att
barnkonventionen blir lag 1 januari 2020 samt hur ett barnrättsbaserat synsätt
ska säkerställas i praktisk tillämpning i Kalix kommuns kulturverksamhet.
Beskrivning av ärendet
Fritids- och kulturnämnden har den 5 december 2019, § 84, beslutat meddela att
Kalix kommun har tillväxt och utveckling i fokus . Utvecklingsarbetet handlar
ytterst om att Kalix skall utvecklas positivt på ett sätt som ökar dess
attraktionskraft och skapar bästa möjliga förutsättningar för medborgarna att
kunna ha bra livsvillkor. En positiv utveckling skapar sysselsättning, god tillgång
till utbildning, fritid och kultur, ett bra boende och en god samhällsservice. I
framtidens utveckling har kulturen en given plats, I nuvarande kulturplan pekas
färdvägen ut för det kulturpolitiska arbetet under perioden 2017-2019. En
attraktiv livsmiljö är en övergripande viktig faktor för god personlig tillväxt. Här
spelar kulturen en stor roll. Kulturens sociala värden är den kraft som kulturen
har att utveckla gemenskap mellan människor, som bidrar till att stärka en
persons identitet och tillhörighet till en plats. När det gäller estetiska värden
handlar det om att kultur kan ge en upplevelse av skönhet och harmoni. Dessa
två olika typer av värden är också kopplade till kulturens symbolvärde, vilket
handlar om att kulturen skapar mening hos de som betraktar eller upplever den.
Kulturverksamheters direkta ekonomiska värden kan summeras i två punkter:
I. Sysselsättning och företagande
2. Skatteintäkter
Med ett långsiktigt tidsperspektiv tillåts sociala värden kunna stå till grund för
ekonomiska värden. Tillväxt behöver förstås som hållbar tillväxt. Kulturplanen är
framtagen i dialog och samverkan med kulturinstitutioner, kulturföreningar,
företrädare för civilsamhället, ungdomsgrupper och idrottslag inom
ungdomsidrott, skolan, pensionärsföreningar och övriga medborgare.
Kommunfullmäktige har den 4 oktober 2017, § 70, beslutat anta Kalix kommuns
kulturplan 2017-2019 samt att ny kulturplan ska beslutas senast november 2019.
Kommunfullmäktige har den 25 november 2019, § 224, beslutat om ny vision
Kalix 2030 att gälla från 1 januari 2020, övergripande målområden från 2020
samt tidsplan för framtagande av mätbara mål som skall beslutas i juni 2020.
Då den nya kulturplanen bör ha förankring i gällande vision och mål så föreslår
fritids- och kulturnämnden kommunfullmäktige besluta att nuvarande kulturplan
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gäller till november 2020 och att fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att till
kommunfullmäktige 28 september 2020 presentera ett förslag på ny kulturplan
att ta ställning till. Den nya planen skall förankras i beslutade visioner och mål
med särskilt beaktande på barnrättsperspektivet som följd av att
barnkonventionen blir lag 1 januari 2020 samt hur ett barnrättsbaserat synsätt
ska säkerställas i praktisk tillämpning i Kalix kommuns kulturverksamhet.

Beslutsunderlag
Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäcks tjänsteskrivelse den 3 december 2019.
Fritids- och kulturnämndens protokoll, § 84/19.
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Dnr 2019-00553 101

Kostpolitiskt program för Kalix kommun - revidering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta
samhällsbyggnadsnämndens förslag till reviderat Kostpolitiskt program att börja
gälla från 1 mars 2020. Tidigare antaget Kostpolitiskt program upphör att gälla.
Ekologiska livsmedel 45% för 2020-2021.

Reservation
Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och sverigedemokraterna reserverar sig
mot beslutet.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har den 10 december 2019, § 158, beslutat meddela
att kommunfullmäktige har den 19 juni 2017, § 100, att antagit samhällsbygg
nämndens reviderade förslag till Kostpolitiskt program för Kalix kommun att gälla
från den 1 augusti 2017 med vissa tillägg/ändringar.
Den 26 mars 2019, § 34, informerades samhällsbyggnadsnämnden att det är
aktuellt att revidera programmet med målet att det ska gälla för hela mandat
perioden fram till 2022 och antas av kommunfullmäktige under hösten 2019.
En politisk styrgrupp med representanter från samhällsbyggnadsnämnden samt
övriga berörda nämnder har utsetts för att leda arbetet tillsammans med
förvaltningens kost- och lokalvårdschef.
Vid sammanträdet den 26 mars 2019 valdes Johnny Braun (M) att representera
samhällsbyggnadsnämnden i styrgruppen. Övri_ga representanter är Sven
Nordlund (Mp) från utbildningsnämnden, Kurt-Äke Andersson (C) från
socialnämnden, Anette Wernersson (S) från socialnämnden samt Viktoria
Wikström (S) från utbildningsnämnden.
Styrgruppen har tillsammans med kost- och lokalvårdschefen reviderat
programmet som är skickat ut på remiss till berörda nämnder.

Beredning av ärendet
Efter remissomgång till berörda nämnder har följande synpunkter kommit in:
Socialnämnden lämnar följande yttrande till revidering av Kostpolitiskt program
för Kalix kommun.
Att följande justering gällande äldre- och handikappomsorgen görs;
• Huvudmålen ska fördelas jämt över dygnet och nattfastan får inte
överstiga 11 timmar.
Utbildningsnämnden lämnar följande yttrande till revidering av Kostpolitiskt
prog ram för Kalix kommun.
• Stryk ordet förskolechef - titeln är idag rektor
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Kemikaliefria material i glas och tallrikar omnämns inte i programmet, vi
önskar att det finns med.
Personal som arbetar i skolkök bör få en utbildning i Lgr 11, Gy 11
eftersom kraven i Skollagen gäller även dem.
Vikarier i köken bör få tydlig information kring rutiner, beställningar,
specialkost m m.
För äldre- och handikappomsorgen ska måltiderna inkludera lokala
maträtter och menyn anpassas efter årstiderna och olika högtider och
traditioner som är viktiga att uppmärksamma. - Kan detta göras även för
eleverna?
Ansvar för att duka fram, duka av och hålla rent runt matplatserna, d.v.s.
torka bord/stolar och ta bort spilld mat på golvet vilar på den pedagogiska
personalen inom förskolan. -Inte deras arbetsuppgift
Elever kan inte delta i dukning då det inkräktar på deras timplanebundna
t id.
Sträva efter att införa schemalagda luncher på skolorna, detta för att
minska stress och risken att eleverna äter för lite samt för att försöka
minska svinnet. Läraren går med klassen till restaurangen och äter på
lektionstid. Rast för lekar och utevistelse läggs vid en annan tidpunkt på
dagen.
Det här är en verksamhetsfråga för rektor på varje skola! Vi får inte plats
med mer på schemat. Luncherna idag är schemalagda. Förstår inte
punkten.
På NB är eleverna ute i skogen och behöver lunch under dagen och det är
inte allt som funkar att skicka ut för att "äta på stubben". Kommer vi att
betala extra för restmat?
Skolmåltider är en del av utbildningen, utbildningsnämnden har delegerat
ansvaret för skolmåltiderna till samhällsbyggnadsnämnden.
Utbildningsförvaltningen kommer att efterfråga resultat på de kontroller
som kostorganisationen ska göra på skolmåltiderna och att de följer de
svenska näringsrekommendationerna.

Förslag till revideringar
Mot ovanstående bakgrund föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att samhälls
byggnadsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till Kostpolitiskt
program, utifrån samhällsbyggnadsförvaltningens analys av inkomna remissvar
och förslag till revideringar, med grön text, enligt nedan:
• Huvudmålen ska fördelas jämt över dygnet och nattfastan får inte överstiga
11 t immar.
- Sid 9 punkt 4 under rubrik 4 Näringsriktiga måltider - Äldre- och handi
kappomsorg ändras formulering enligt nedan: Minst sex måltider per dag ska
erbjudas, varav tre huvudmål och tre mellanmål vilka ska ge 30-50 % av det
rekommenderade dagliga energi- och näringsintaget. NattfastaA eör iAte
överskrida elva timmar Huvudmålen skall fördelas jämt över dygnet och
nattfastan får inte överst iga 11 timmar.
•

Justerandes sfqn
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Sid 10 under rubrik 5 Integrerade måltider samt sid 12 under rubrik 6
Säkra måltider stryks titelR förskolechef och ersätts av titeln rektor.
•

Kemikaliefria material i glas och tallrikar omnämns inte i programmet, vi
önskar att det finns med.
Sid 5 under rubrik 2 Goda måltider - måltidsplanering, produktion och
servering, tillkommer följande punkt: Utrustning som används i alla led 1
produktionen samt vid servering och 1 restaurang ska var godkända för
detta ändamål Märkta med exempelvis symbolen glas och gaffel för
livsmedelsgodkända material.

•

Personal som arbetar i skolkök bör få en utbildning i Lgr 11, Gy 11
eftersom kraven i Skollagen gäller även dem.
Utbildningsförvaltningen får ansvara för att utbilda i de delar av Lgr 11, Gy
11 som anses beröra kost- och lokalvårdspersonal, inget som behöver läg
gas till i det Kostpolit iska programmet.

•

Vikarier i köken bör få tydlig information kring rutiner, beställningar,
specialkost m m.
På sid 4 under rubrik 2 Goda måltider - måltidsplanering, produktion och
servering punkt 1 fastslås redan, för att vikarier i köken ska få tydlig in
formation kring rutiner, beställningar, specialkost etc., att organisationen
ska verka för att: I enlighet med Livsmedelslagstiftningen säkerställa att
måltidspersonal har den kunskap som krävs för att utföra arbetet på ett
säkert sätt. Personalen i köken bör ha restaurang- eller storköksutbildning
på lägst gymnasienivå, eller motsvarande bevis på kunskaper. Därtill
behövs fördjupad kunskap i vad som utmärker mat för äldre samt
konsistensanpassad mat. Ingen justering enligt inkommen synpunkt.

•

För äldre- och handikappomsorgen ska måltiderna inkludera lokala
maträtter och menyn anpassas efter årstiderna och olika högtider och
traditioner som är viktiga att uppmärksamma. - Kan detta göras även för
eleverna?
Sid 5 punkt 10 under rubrik 2 Goda måltider - måltidsplanering,
produktion och servering inkluderas redan samtliga målgrupper. Ingen
justering enligt inkommen synpunkt.

•

Ansvar för att duka fram, duka av och hålla rent runt matplatserna, d.v.s.
torka bord/stolar och ta bort spilld mat på golvet vilar på den pedagogiska
personalen inom förskolan. -Inte deras arbetsuppgift
Elever kan inte delta i dukning då det inkräktar på deras timplanebundna
tid.
Sid 9 och 10 stycke 1 och 2 under rubrik 5 Integrerade måltider Definition pedagogisk måltid. Riktlinjerna för en pedagogisk måltid och
vilken insats som förväntas av eleverna i restaurangen har inte ändrats
sedan 2006. Ska riktlinjerna ändras gällande vad som förväntas vid en
pedagogisk måltid behöver kostorganisationen kompenseras då
arbetstiden i köken behöver utökas för att även omfatta fler
arbetsuppgifter i restaurangen. Ska eleverna inte torka borden innebär det

•
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att eleverna vid nästa sittning inte får sätta sig vid rentorkade bord . Ingen
justering enligt inkommen synpunkt.
•

Sträva efter att införa schemalagda luncher på skolorna, detta för att
minska stress och risken att eleverna äter för lite samt för att försöka
minska svinnet. Läraren går med klassen till restaurangen och äter på
lektionstid. Rast för lekar och utevistelse läggs vid en annan tidpunkt på
dagen.

•

Det här är en verksamhetsfråga för rektor på varje skola! Vi får inte plats
med mer på schemat. Luncherna idag är schemalagda. Förstår inte
punkten .
Sid 6 punkt 3 under rubrik 3 Trivsamma måltider. Skrivningen kvarstår då
kostorganisationen har stora problem med arbetsmiljön i skolrestau
rangerna och tillsammans med utbildningsförvaltningen gemensamt
behöver hitta lösningar för att komma tillrätta med denna. Schemalagd
lunch enligt nationella rekommendationer där pedagogen går med klassen
från lektionen och äter lunch för att sedan gå tillbaka till klassrummet och
fortsätta lektionen nyttjas inte vid någon skola idag, men kan vara ett sätt
att förbättra arbetsmiljön och minska svinnet. Ingen justering enligt
inkommen synpunkt.

•

På NB är eleverna ute i skogen och behöver lunch under dagen och det är
inte allt som funkar att skicka ut för att "äta på stubben" . Kommer vi att
betala extra för restmat?
Idag har eleverna på Naturbruksskolan, vilka är ute i skogen och äter
lunch, en specialanpassad meny med maträtter som kvalitetsmässigt ska
klara att skickas ut och ätas i skogen. Ingen justering enligt inkommen
synpunkt.

•

Skolmåltider är en del av utbildningen, utbildningsnämnden har delegerat
ansvaret för skolmåltiderna till samhällsbyg~nadsnämnden .
Utbildningsförvaltningen kommer att efterfraga resultat på de kontroller
som kostorganisationen ska göra på skolmåltiderna och att de följer de
svenska nä ri ngsrekom mendationerna.

- Kommunstyrelsen ha r gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ansvara för
kostverksamheten. Kostpolitiska programmet säkerställer att kostorganisationen
följer den lagstiftning, de regler och rekommendationer som finns inom området.
Kostorganisationen kommer på begäran ta fram underlag utifrån
utbildningsförvaltningens i förväg preciserade önskemål. Samverkan och
uppföljning sker via kostråd . Ingen justering enligt inkommen synpunkt.
Beskrivning av texter i programmet:
- Röd överstruken text tas bort från tidigare program enligt styrgruppens förslag .
- Blå text läggs till enligt styrgruppens förslag.
- Grön text läggs till efter remissomgång.
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Jämställdhetsanalys
Beslutet berör både flickor och pojkar. Ingen individbaserad statistik finns som är
relevant. Det finns inga analyserade skillnader mellan könen . Hänsyn är tagen vid
revideringen så att likvärdig service säkerställs.
Tilläggsyrkande
Sven Nordlund {MP): Ekologiska livsmedel 45% för 2020-2021.
Inga-Lis Samuelsson (C): Stryk raden på sid 3 "begränsa andelen kött och ersätta
detta med andra proteinkällor".
Jimmy Väyrynen {M): Ordet ekologiskt byts ut till "närproducerat" på sid 7 i det
Kostpol itiska programmet.
Beslutsgång
Ordförande ställer Sven Nordlund (MP) yrkande för röstning och finner att
kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Reservation
Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och sverigedemokraterna reserverar sig
mot beslutet.
Ordförande ställer därefter Inga-Lis Samuelsson (C) yrkande för röstning och
finner att kommunstyrelsen beslutar avslå yrkandet.

Reservation
Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverar sig
mot beslutet.
Ordförande ställer slutligen Jimmy Väyrynen (M) yrkande för röstning och finner
att kommunstyrelsen beslutar avslå yrkandet.

Reservation
Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverar sig
mot beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 26 november 2019.
Förslag till kostpolitiskt program för Kalix kommun.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 158/19.
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§ 15

Dnr 2019-00556 26

Prissättning på industritomter - Kalix 9:70 och 9:71
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar fastställa följande pris
för två kommunala industrifastigheter i centrala Kalix:
• Kalix 9:70 105 000 kronor
• Kalix 9:71 105 000 kronor
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 10 december 2019, § 175, att efter
anbudsfrågan om värdering av två avstyckade industritomter, Kalix 9: 70 och
Kalix 9:71, har endast SWEFA lämnat in anbud. De övriga tillfrågade har avböjt
deltagande i anbudet. Därmed har SVEFA erhållit uppdraget.
Enligt värderingsutlåtandet bedöms marknadsvärdet för Kalix 9:70 och Kalix
9:71, vid värdetidpunkt 28 augusti 2019 till 105 000 kronor vardera vilket innebär
ett kvadratmeterpris om ca 50 kr.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår, att kommunfullmäktige beslutar fastställa
följande pris för två kommunala industrifastigheter i centrala Kalix:
• Kalix 9:70 105 000 kronor
• Kalix 9:71 105 000 kronor

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 31 oktober 2019.
Värdeutlåtande daterad 28 augusti 2019.
Samhällsbyggnadsnämnden § 175/19.
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§ 19

Dnr 2019-00552 00

Återrapport 2019 nämndsdialog - utveckling av demokrati,
inflytande och information -kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av
nämndsdialog för kommunstyrelsen för år 2019.
Beskrivning av ärendet
Samordnare Eva Nyman meddelar i tjänsteskrivelse den 15 januari 2020, att
kommunfullmäktige har den 31 mars 2015, § 84, beslutat enligt följande :
Nämndsdialogen ska ske minst en gång per år i varje nämnd och styrelsen.
Nämnden och styrelsen får själv besluta om formerna för dialogen, och att den ska
dokumenteras och återrapporteras inom respektive nämnd samt till
kommunfullmäktige. Dialogerna återrapporteras till kommunfullmäktige i februari.
I beslutet från fullmäktige förtydligas begreppet nämndsdialog. Nämndens politiker,
samt tjänstemän ska diskutera fr~gor som berör nämndens ansvarsomr~de med de

kommuninvånare som är berörda av nämndens verksamheter.

Aktiviteter under 2019
Under 2019 har kommunstyrelsen genomfört tre medborgardialoger. Den första dialogen
som genomförts är åk S:ornas besök till kommunstyrelsen enl nedan planering.
·-·

Dag
29 april
29 april
_lQ april
2 maj
3 maj
3 maj
6 maj
7 maj
7 maj
10 maj

1

----

Skola
Centrumskolan
Centrumskolan
lnnanbäcken
Ytterbyskolan
Näsbyskolan
Näsbyskolan
Töreskolan
Sangis skola
Norrskenet
Djuptjärnsskolan

Antal 7
A 17
·B 17
17
15
----A 19
B 19
8

6
11

20
149

Den andra dialogen som genomförts är i samband med framtagande av Platsen
Kalix identitet. Den processen har inneburit en omfattande insamlingsprocess
som har innefattat inifrån- och utifrån perspektiv. Nedan finns samtliga dialoger i
denna process.

Underlag till Kalix identitet

Justerandes siQn
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Datum

2018-11-22
2018-11-29
2018-12-02
1-2018-12-06
2018-12
2018-12
2018-12
2019-02-28
Slutet av 2018/Börj an av
2019
Början av 2019
Mitten av 2019
Mitten av 2019
Slutet av 2018
Slutet av 2018
Slutet av 2018
Slutet av 2018/Början av
2019
Slutet av 2018/Början av
- 2019
Mitten av 2019
f.--

Målgrupp

Unga vuxna, högstadieåldern
Företag i Kalix
Nyinflyttade till Kalix kommun
Företag inom handeln inom Kalix
Barnfamiljer
Företag i Kalix
Hemvändare, vuxna och barnfamiljer
Företag i Kalix
Samtliga invånare i Kalix, samt utflyttade Kalixbor
Blandade åldrar och sysselsättningar, både
privatpersoner och företag.
Samtliga invånare i Kalix, samt utflyttade Kalixbor
Invånare i Kalix
ldiellförening från Kalix, blandad ålder.
Högstadie & Gymnasiet.
Företagare från Kalix kommun
Blandade åldrar och sysselsättningar, både
privatpersoner och företag.
Blandade åldrar och sysselsättningar, både
privatpersoner och företag.
Blandade åldrar och sysselsättningar, både
privatpersoner och företag. fokusgrupper

Beslutsunderlag
Samordnare Eva Nymans tjänsteskrivelse den 15 januari 2020.
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§ 20

Dnr 2019-00537 101

Återrapport 2019 nämndsdialog - utveckling av demokrati,
inflytande och information - samtliga nämnder
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen
av samtliga nämnders nämndsdialoger för år 2019.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 31 mars 2015, § 84, beslutat enligt följande:
Nämndsdialogen ska ske minst en gång per år i varje nämnd och styrelsen.
Nämnden och styrelsen får själv besluta om formerna för dialogen, och att den ska
dokumenteras och återrapporteras inom respektive nämnd samt till
kommunfullmäktige. Dialogerna återrapporteras till kommunfullmäktige i februari.
I beslutet från kommunfullmäktige förtydligas begreppet nämndsdialog. Nämndens
politiker, samt tjänstemän ska diskutera frågor som berör nämndens
ansvarsområde med de kommuninvånare som är berörda av nämndens
verksamheter.

Beslutsunderlag
Samtliga nämnders nämndsdialoger 2019.

I
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§ 21

Dnr 2019-00300 103

Motionssvar - utegym på Manhemsskolans skolgård
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anse motionen
bifallen eftersom utredningen är gjord.
Beskrivning av ärendet
Solveig lngelund (L), föreslår i motion den 25 april 2019, att Kalix kommun
utreder möjligheter och kostnader för ett utegym på Manhemsskolans skolgård
med följande motivering:
"Idag försöker vi stimulera eleverna till mer fysisk aktivitet genom mänga olika
ätgärder bland annat rörelse i klassrum med sittbollar och motionscyklar. Det vi
vet är att mänga elever rör pä sig alldeles för lite pä fritiden. Under tonären blir
gymträning allt populärare men mänga familjer har inte räd att skaffa gymkort till
sina barn och kanske är det just dessa barn som behöver röra pä sig mest.
Vi har i Kalix bestämt att införa mer tid till idrott och hälsa än vi har idag.
Eftersom det redan nu är trängt i hallarna pä sportcity behöver vi fler alternativ
och platser att ha lektion pä. Mänga skolor i bland annat Luleä har idag utegym
som eleverna kan nyttja bäde under och efter skoltid. Att skapa ett utegym ger
även de övriga i samhället möjlighet att nyttja detta efter skoltid."
Kommunfullmäktige beslutar 17 juni 2019 § 144 att lämna motionen till fritids
och kulturnämnden för beredning.
Fritids- och kulturnämnden meddelar den 5 december 2019, § 81, om resultat av
ett antal inkomna Kalixförslag mellan åren 2013-15 äskade fritids- och
kulturnämnden investeringsmedel av kommunfullmäktige i 2016 års budget för
anläggandet av ett utegym med placering vid Strandängsbadet. Fullmäktige
beviljade inga riktade medel till detta, nämnden beslutade därför att nyttja del av
sin investeringsram till ett gym med 8 stationer, som med inköp och montering då
kostade 116 500 kr. Kostnad för motsvarande anläggning bedöms idag till
ca 150 000 kr, ett mer exakt pris går ej att ange utan ett upphandlingsförfarande.
Vår uppfattning är att det inte råder någon brist på idrottslokaler på Sportcity för
skolans behov. I lokalerna finns ett gym som ibland används av skolan i Idrott
och hälsa. Fritids- och kulturnämnden har således svårt att bedöma
Manhemskolans behov av ett utegym, men vill inte heller avvisa några initiativ
som kan leda till ökad folkhälsa genom aktivitet och rörelse hos unga. På
Manhemsskolans idrottsplan finns sedan 2013, efter en motion från dåvarande
Folkpartiet Liberalerna, en kombinerad friidrotts- och fotbollsarena som
fullmäktige beviljade 2,5 miljon kronor till i sin investeringsbudget 11 juni 2012,
§ 103. Det finns möjlighet att anlägga ett utegym i anslutning till denna.
Med ovanstående föreslår fritids- och kulturnämnden att fullmäktige beslutar anse
motionen besvarad .

Ajournering
Kl 11:25-11:35
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Kl 11 :40-11 :45

Yrkande
Rickard Mohss (L): Eftersom utredningen är gjord ska motionen anses bifallen.
Ordförande ställer Rickard Mohss (L) yrkande för röstning och finner att
kommunstyrelsen bifaller Rickard Mohss yrkande.

Beslutsunderlag
Motion från Solveig Ingelund (L).
Kommunfullmäktiges protokoll, § 144/19.
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef, tjänsteskrivelse den 7 november 2019.
Fritids- och kulturnämndens protokoll, § 81/19.
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§ 260

Dn r 2019-00301 103

Motionssvar - säkrare alternativ till parkeringskort
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anse motionen bifallen .
Beskrivning av ärendet
Solveig Ingelund (L) föreslår i motion den 3 juni 2019 följande:
"Idag har alla anställda inom kommunen som parkerar sin bil på arbetsplatsen ett
parker ingskort med namnet på. I dessa tider med ett större säkerhetstänk kring
personuppgilter (GDPR) borde kommunen förändra alla parkeringskort.
Vem som helst kan idag se vems bil det är som står på parkeringarna . Detta skapar
onödiga problem exempelvis om någon vill utföra skadegörelse på en viss persons
fordon är det hur lätt som helst att ta reda på vilken bil hen har. Detta har hänt
tidigare på exempelvis lärares bilar när en elev medvetet repat bilen på grund av
en konflikt med läraren. så kan även fallet bli för exempelvis personalen inom
socialtjänsten .
Vi vill att ni ser över möjligheten att förändra parkeringskorten till att exempelvis
ha en sifferkod istället för ett namn. Detta kort kan i sin tur återanvändas genom
att man lämnar åter kortet när man inte längre behöver det och att någon annan
som vill ha en parkering kan få det istället."
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018, § 242, att lämna motionen
till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Beredning av ärendet
Fastighetschef Camilla Sandin meddelar i tjänsteskrivelse den 24 oktober 2019, att
samhällsbyggnadsförvaltningen har handlagt motionen. Nuvarande rutiner kan
tillämpas med hänsyn till GDPR men för att underlätta den administrativa
hanteringen och samtidigt kunna återanvända inlämnade parkeringskort kommer
ett stegvis utbyte av samtliga parkeringskort att ske, där namn ersätt med en
sifferkod. Åtgärden innebär samtidigt att motionen bifalls.
Jämställdhetsanalys
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys.
Beslutsunderlag
Motion från Solveig Ingelund (L) den 3 juni 2019.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 242/18.
Fastighetschef Camilla Sandins tjänsteskrivelse den 24 oktober 2019.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll , § 124/19.
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§ 22

Dnr 2019-00326

Motionssvar - införande av maxbelopp av kommunalt
partistöd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Reservation
Susanne Darengren (SD) reserverar sig mot beslutet.
Beskrivning av ärendet
Susanne Darengren, Kristina Karlsson, Marianne Sandström och Bertil Sand
ström (SD) föreslår i motion den 17 juni 2019 följande:
"Införande av maxbelopp av kommunalt partistöd
Kalix kommun måste vidta åtgärder för en budget i balans. Då det dras ner i alla
nämnder bör även vi politiker dra vårt strå till stacken.
En åtgärd för att minska på utgifter för kommunen är att dra ned på kostnaderna för
politiken. Med anledning av detta yrkar vi på följande: - Att införa ett maxbelopp på
250 000 kr i partistöd/år, grundstöd samt mandatbundet stöd."
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019, § 152, att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning .
Utredare Thomas Johanssons meddelar i tjänsteskrivelse den 11 november 2019, att
förslaget ska enligt motionärerna ses som en besparingsåtgärd i syfte att nå en
kommunal budget i balans. Motionen bör avslås av de skäl som anges nedan.
Av 4 kap. 30 § kommuna llagen (KL) framgår att fullmäktige ska besluta om parti
stödets omfattning och formerna för det. Partistödet får dock inte "utformas så att
det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti." Denna bestämmelse anses be
tyda att det kommunala partistödet behöver omfatta två delar; ett mandatbundet
stöd och ett grundstöd (prop. 1991:92:66, s. 10 f). Dessa stödtyper återspeglar
två skilda fördelningsprinciper. I det mandatbundna stödet kommer principen om
proportionalitet till uttryck, det vill säga att partierna ska erhålla stöd i förhållande
till sin storlek i fullmäktige. I lagens förarbeten har proportionalitetsprincipen an
setts befogad eftersom den "ansluter väl till det förhållandet att ju större repre
sentation ett parti uppnått, desto större kostnader kan partiet antas ha för sin till
kommunen eller landstinget anknutna verksamhet. En proportionell fördelning är
också förankrad i den gängse synen på partiernas roll i det demokratiska syste
met." (SOU 1991:80, s. 51). I samband med tidigare revideringar av KL har det
ansetts orimligt att helt frångå proportionalitetsprincipen och låta alla partier,
oavsett storlek, få exakt lika stort stöd . Däremot har lagstiftaren sett ett behov av
bestämmelser som tillåter en kompletterande fördelningsprincip. I grundstödet
kommer därför principen om likafördelning till uttryck. Principen faller tillbaka på
erfarenheten alla partier har vissa kostnader för att föra ut sin politik som är obe-
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roende av deras storlek i fullmäktige. En helt konsekvent tillämpning av denna
princip är inte nödvändig (prop. 1991/92:66, s. 11). Någon del av del av partistö
det har likväl ansetts behöva vara lika för alla partier (SOU 1988:47, s. 58) .
Införandet av ett maxbelopp för kommunalt partistöd skulle innebära ett ot illbör
ligt missgynnande av vissa partier i fullmäktige. Den proportionalitetsprincip som
kommer till uttryck i partistödets mandatbundna del väger alltjämt mycket tungt.
Både ekonomiska realiteter och den allmänna synen på partiernas roll i demokra
tin talar för att partierna ska kompenseras i förhållande till sin storlek. Precis som
ovan konstaterat har större partier högre kostnader är mindre partier och behöver
helt enkelt kompenseras därefter. Förslaget om ett maxbelopp bortser väsentligen
från detta. Med nuvarande mandatfördelning bryter två partier, Socialdemokra
t erna och Moderaterna, igenom den föreslagna beloppsgränsen om 250 tkr. Med
år 2019 som beräkningsgrund skulle det förstnämnda partiet förlora närmare 350
tkr emedan det sistnämnda skulle förlora drygt 90 tkr i partistöd. Det är svårt att
tro att den sortens justering inte skulle inverka menligt på verksamheten i dessa
förhållandevis stora pa rtier. Därtill skulle en beloppsgräns i sig medföra en orim
lig, kontraintuitiv föredelning av allmänna medel. Allt an nat lika, skulle ifrågava
rande beloppsgrä ns exempelvis innebära att Socialdemokraterna och Moderaterna
får ett lika stort belopp trots att det förstnämnda partiet är nästan dubbelt så stort
i fullmäktige. Centerpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna respektive
har närmare sex gånger färre mandat än Socialdemokraterna men skulle bara
hamna cirka 100 tkr efter fullmäktiges största parti. Med en sjuttonde! av Social
demokraternas representation skulle Framtid i Kalix och Kalixpartiet vardera få ett
belopp som närmar sig en tredjedel av Socialdemokraternas. Liberalerna har sju
mandat färre än Moderaterna men skulle bara hamna dryg 130 tkr efter det klart
största oppositionspartiet.
Sammanfattningsvis bör motionen om införande av ett maxbelopp om 250 tkr i
partistöd avslås. En sådan regel skulle leda till ett otillbörligt missgynnande av
numerärt sett större partier i fullmäktige. Regeln skulle i själva verket avlägsna
kommunens bestä m melser på området från det grundläggande sambandet mellan
partiernas styrka i fullmäktige och partistödets storlek. En besparing på partistö
det är fortfarande fullt möjlig men behöver med anledning av 4 kap. 30 § KL ut
formas så att den inte otillbörligt gynnar eller missgynnar något parti.

Yrkanden
Jan Nilsson (S): Motionen avslås.
Susanne Darengren (SD): Bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Jan Nilsson (S) och Susanne Darengren (SD) skilda yrkanden
för röstning och finner att kommunstyrelsen bifa ller Jan Nilssons yrkande.
Beslutsunderlag
Motion från Susanne Darengren, Kristina Karlsson, Marianne Sandström och Bertil
Sandström (SO) .
Kommunfullmäktiges protokoll § 152/19.
Utredare Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 11 november 2019.
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Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 12/20.
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Dnr 2019-00051 103

Motionssvar - Drift och underhåll av enskilda vägar - hela
Kalix ska leva
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anse motionen
besvarad.
Beskrivning av ärendet
Linda Frohm och Jimmy Väyrynen, (M), har lämnat in en motion med förslag att:
Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att inventera
vägnäten i våra byar. I det fall det finns en mix av enskilda- och kommunala
vägar ska möjligheten till samordning med byaföreningar och samfälligheter
vad gäller snöröjning och underhåll av vägnätet utredas.
uppdraget återrapporteras till fullmäktige på sista fullmäktigesammanträdet.
2019
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 10 december 2019, § 171, att i nnan
motionen behandlats har nämnden redan beslutat i enlighet med motionärernas
önskemål.
Den 12 februari 2019, § 6, har samhällsbyggnadsnämnden beslutat att: Nämnden
beslutar att tillsätta en politisk arbetsgrupp som tillsammans med
samhällsbyggnadschef och chef teknisk försörjning tar fram förslag till beslut för
framtida hantering av enskilda vägar på en kommunövergripande nivå.
Den politiska arbets~ruppen består av följande ledamöter :
Stig Karlsson (S), Hakan Johansson (S) och Jimmy Väyrynen (M).
Arbetsgruppen kommer att presentera förutsättningar och möjligheter för
hantering av frågan vid senare sammanträde.
Då de yrkade förslagen genom tidigare beslut, redan har beslutats eller verkställts
och ytterligare åtgärder därmed inte behövs kan motionen inte bifallas eller avslås
och nämnden föreslår därmed att motionen ska anses besvarad.

Jämställdhetsanalys
Beslutet berör både män och kvinnor, pojkar och flickor. Individbaserad statistik
saknas som är relevant för ärendet och uppdelad på kön.
Beslutsunderlag
Motion från Linda Frohm (M) och Jimmy Väyrynen (M)
Kommunfullmäktiges protokoll § 46/19.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll,§ 171/19.
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Dnr 2018-00432 101

Motionssvar - trafiksäker miljö ur ett barnperspektiv
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anse motionen be
svarad.
Beskrivning av ärendet
Carl-Otto Gählman, (FIK) har lämnat in en motion med yrkande att:
- Samhällsbyggnadsnämnden utreder/inventerar vilka gator och till gator närlig
gande miljöer i Kalix kommun som inte är trafiksäkra ur ett barnperspektiv
(tillåten hastighet, gångytor/trottoarmark, närhet till lekmiljöer etc) .
Kommunfullmäktige har den 15 oktober 2018, § 151, beslutat lämna motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning .
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 10 december 20419, § 172, att för
valtningen har på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden arbetat med att uppda
tera den gång- och cykelledsplan som antagits 2002. De frågor som efterfrågas i
motionen är s§ledes innefattade i denna. Den nya GC-planen beräknas kunna
skickas ut för synpunkter under första kvartalet 2020 och antas senare under
2020 av kommunfullmäktige. Då de yrkade förslagen genom tidigare beslut,
redan har beslutats eller verkställts och ytterligare åtgärder därmed inte behövs
kan motionen inte bifallas eller avslås och föreslås därmed besvarad .

Jämställdhetsanalys
Beslutet berör både män och kvinnor, pojkar och flickor. Enligt Naturvårdsverkets
indikator resvanor för rest sträcka per färdsätt fördelas färdsätt enligt följande i
Norrbotten
-

Resvanor · Reststräcka I Norrbottens län per färdsätt åren 2011 ·2016 (kvinnor och män)

To·tall rest s1täcka I 1000-tafs km under åren 2011 -2016 tor huvudresor helt Inom S\•erlge efter huvudr,e,sal'\s huvudsakliga färdsätt (kvinnor respektive män)

UpPOlft H knH
män
k vJnnor

3443

Anntl flrdlllt

811

Allmin kollekUvtrtflk

Cykel

TIii iots

220437

6261816

521912

83270

153546

92530

5226653

220820

122035

214448

Något fler kvinnor än män cyklar och går enligt denna sammanställning, vilket
kan indikera på att kvinnor gynnas i större utsträckning av åtgärder inom GC
nätet. Ingen individbaserad statistik i övrigt finns som är relevant. Det finns inga
analyserade skillnader mellan könen på orten. MSB har i publikationen MSB
Publikationsnummer MSB744 - september 2014 "Fotgängarolyckor" uppgifter om
skadade och dödade i trafikolyckor med fotgängare på en nationell nivå. Se
urklipp ur rapporten nedan.
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Risken att dödas som fotgängare ökar med ökande ålder och är högre
för män. Se också figuren nedan.
Antal dödadt! per 100 000 inv
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Figur 3. Antal dödadefotgängare per ioo ooo imiånare i transportolyckor 2008 tfter åldtr och kön. Kiilla: Dödsorsaksregi.stret, Sodalstyrelstn.

2012

flest dödsfall inträffar bland män i åldern 50 till 80 år och bland
hinnor över So år.
Som framgår av nedanstående figur är det i första hand yngre perso
ner och äldre kvinnor som behöver slutenvård till följd av fotgängar
olyckor under transport.
3$0

Antal ,lutenvårdade
■ Män
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Ftgw- 9. Antalslutenioårdadefotgängare i transportolyckar 2008 - 2012 efter ålder och

kön. Källa: Patientregistret, Socialstyrelstn,

När det gäller slutenvårdade fotgängare i transportolyckor verkar det
som att sjul..,-årdpersonalen inte är lika noggrann med att registrera
yttre orsaker till skadan. I 43 procent av fallen är motparten okänd.
Se figur 10.
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3.3 Fotgängarolyckor som föranlett läkarbe
sök vid akutmottagning
I detta kapitel hämtas data från ett antal akutsjukhus i landet. Från
dessa sjukhus samlas fördjupad information om skador som sedan
sammanställs i ett register - IDB Sverige.
Årligen skadas cirka 2 200 fotgängare i transportolyckor så allvarligt
att de behöver uppsöka en alu1tmottagning. Det är fler kvinnor (55 96)
än män som råkar ut för de här olyckorna. Se figur 11.
Andel(¾)
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Figur iz. Andelskadadefotgängare i transportolycJcor efter ålå.er och. kön. Klilla: IDB
SVerige 2011-20J2, Socialstyre/sen.

Vid en jämförelse mellan figur 11 och figur 9 framgår att äldre fot
gängare inte tycks skadas lika ofta som yngre. När de skadas är dock
skadorna svårare.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar anse
motionen besvarad.

Beslutsunderlag
Motion från Carl Otto Gählman (FIK).
Kommunfullmäktiges protokoll § 151/18.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 172/19.
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Dnr 2019-00090 103

Motionssvar - parkområde och skatepark vid Nystadsområdet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anse motionen
besvarad.
Reservation
Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och sverigedemokraterna reserverar sig
till förmån för Rickard Mohss (L) yrkande.
Beskrivning av ärendet
Rickard Mohss, (L) har lämnat in en motion med förslag:
- Att det på Nystadsplanen nedanför Nystadens Företagscentrum planeras och
byggs ett parkområde och en enklare skatepark
Kommunfullmäktige har den 27 november 2017, § 201, beslutat lämna motionen
till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 10 december 2019, § 173, att
i enlighet med uppdraget en renare och attraktivare kommun arbetar
samhällsbyggnadsförvaltningen med framtagande av en skötselplan för
kommunens pa rker och grönområden. Skötselplanen beräknas färdig under första
halvåret 2020. Skötselplanen kommer att ligga till grund för drift- och
investeringsbehov för kommunens parker och grönområden.
Vid Nystadsplanen är det påbörjat en uppstädning och kommer fortsatt att
åtgärdas under 2020 vad avser parkområde och att göra platsen attraktivare.
Ett förslag om skatepark, på annan plats har tagits fram. Kommunfullmäktige har
den 26 november 2018, § 200, beslutat att: med anledning av utredningen av
kommande investeringsbehov i idrottsanläggningar, avvakta med uppförande av
skateparken samt §terföra §terstoden av tilldelade medel om 5 mkr till
investeringsbudget 2018.
Då de yrkade förslagen genom tidigare beslut, redan har beslutats eller verkställts
och ytterligare åtgärder därmed inte behövs kan motionen inte bifallas eller avslås
och samhällsbyggnadsnämnden föreslår därmed att motionen ska anses
besvarad.

Jämställdhetsanalys
Beslutet berör både män och kvinnor, pojkar och flickor. Individbaserad statistik
saknas som är relevant för ärendet och uppdelad på kön .
Yrkanden
Tommy Nilsson (S): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag att anse
motionen besvarad.
Rickard Mohss (L): Bifall till motionen.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Rickard Mohss (L) och Tommy Nilsson (S) skilda yrkanden för
röstning och finner att kommunstyrelsen bifaller Tommy Nilssons yrkande.
Beslutsunderlag
Motion från Rickard Mohss (L).
Kommunfullmäktiges protokoll, § 201/17.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll,§ 173/19.
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Dnr 2019-00039 103

Motionssvar - trafiksäkerhet vid SportCity i
fyrvägskorsningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunful lmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet
Carl-Otto Gählman, Per-Erik Sångberg, Doris Lillian Kerttu, (FIK) har lämnat in en
motion med förslag gällande: Trafikolycka vid SportCity i fyrvägskorsningen
Centrumvägen - Vassenvägen - Flygfältsvägen.
Framtid i Kalix vill härmed lyfta ovanstående fråga om kalixbornas
trafiksäkerhet till samhällsbyggnadsnämnden för utredning och snabb åtgärd.
Kommunfullmäktige har den 4 februari 2019, § 42, beslutat lämna motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning .
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 10 december 2019, § 174, att
motionärernas yrkande gäller b3de utredning och 3tgärd. För att behandla ett
ärende krävs en utredni ng. Förvaltningen har gått igenom olycksfallsstatistik
inrapporterad av NTF och kan, senast e olyckan till t rots inte se något mönster för
platsen. Andra åtgärder kan dock inte uteslutas. Olycksfall tas alltid på största
allvar och samhä llsbyggnadsförvaltningen håller uppsikt i det fortsatta trafik
säkerhetsarbetet. I det pågående trafiksäkerhetsarbetet finns mer prioriterade
åtgärder om trafiksäkerhet i dagsläget som kommer att prioriteras i kommande
budgetäskanden .
Motionen kan därför föreslås bifallen vad avser utredning och att avslås vad gäller
verkställighetsdelen i motionen, snabb åtgärd. Ett bifall sku lle innebära att åtgärd
görs (exv . rondell enligt motionärernas förslag). Förvaltningen föreslår därför att
motionen avslås.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Jämställdhetsanalys
Beslutet berör både män och kvinnor, pojkar och flickor. Individbaserad statistik
saknas som är relevant för ärendet och uppdelad på kön .
Beslutsunderlag
Motion från Carl-Otto Gählman, Per-Erik Sångberg, Doris Lillian Kerttu, (FIK) .
Kommunfullmäktiges protokoll, § 42/19.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 174/ 19.
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Dnr 2019-00303 103

Motionssvar - träningslägenheter med boendestöd samt
behandlingsinsatser mot missbruk/ psykiatri
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen om
att utreda träningslägenheter och de ekonomiska konsekvenserna för ett sådant
stöd .
Beskrivning av ärendet
Centerpartiet Kalix föreslår i motion den 22 maj 2019 följande:
"Hemlöshet kan försämra både hälsa och livskvalite för den enskilde. Problemets
orsaker varierar stort. Individen kan ha förlorat sin bostad, eller sakna boende,
efter vistelse på institution eller efter tillfälligt boende hos närstående. Vissa
personer behöver enbart hjälp med ny bostad, medan andra även har problem
med missbruk, psykisk ohälsa samt svårigheter att klara sin ekonomi. Dessa
människor utan hjälp/stöd riskerar ett livslångt utanförskap. Nationalekonomerna
Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog kom år 2012 fram till att ett livslångt
utanförskap kostar samhället mellan 10 och 15 miljoner kronor per individ.
Enligt rapport från socialtjänsten Kalix . vecka 10 2019, ser det ut som följande:
•3 boende i utsluss
• 13 inneboende hos anhöriga eller vänner
•2 boende på rumsuthyming
• 2 boende på kvinnojour
•4 placerade
• 2 vid anstalt
•2 oklart boende
Totalt antal = 28 personer.
Centerpartiet Kalix anser att detta är en hög siffra för en så liten kommun som
vår. Därför anser vi att träningslägenhet skulle vara en resurs för unga och vuxna
personer som på grund av missbruks-, psykiska- eller allvarliga sociala problem
behöver stöd från socialtjänsten för att få och klara av ett eget boende. Dessa
som beviljas insatsen om träningslägenhet har dessutom ofta ett stort behov av
stöd och tillsyn .
Centerpartiet Kalix föreslår:
• Att Kalix kommun utreder träningslägenheter med boendestöd samt
behandlingsinsatser mot missbruk/ psykiatri .
•Att Kalix kommun utreder de ekonomiska konsekvenserna för ett sådan åtgärd."
Kommunfullmäktige har den 17 juni 2019, § 147, beslutat lämna motionen till
socialnämnden för beredning .
Socialnämnden meddelar den 11 december 2019, § 144, att nämnden ser att
träningslägenheter med boendestöd och behandlingsinsatser till medborgare som
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har en beroendeproblematik, och en psykisk problematik, möjliggöra bättre
förutsättningar för dem att nå en bra livskvalitet.
Socialnämnden har redan idag tre lägenheter som vi benämner
utslussningslägenheter och som är liknande träningslägenheter, det vill säga
insatsen och konceptet är redan etablerat. Konceptet går att fortsättningsvis
utveckla och organisera än mer inom befintlig verksamhetsutveckling och
systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete.
Det händer att dessa lägenheter blir "blockerade" eller upptagna en längre tid av
även om dessa människor inte längre har behov av den extra hjälp och det stöd
som finns i utslussningslägenheterna. Insatserna i dess form är förändrade eller
avslutade från socialtjänsten. Det är svårt för dessa människor att få bostäder på
den ordinarie bostadsmarknaden i Kalix. Även om socialnämnden kontinuerligt
jobbar med bostadsfrågan för att bland annat säkerställa den här typen av stöd,
så medför svårigheterna att få tag i bostäder konsekvenserna att vi inte kan
erbjuda utslussnings- eller träningslägenheter i den omfattning verksamheten,
och i slutändan medborgarna behöver. Vi, övriga kommunen samt samhället i
övrigt behöver fortsatt jobba aktivt med bostadsfrågan.
Socialnämnden ser att träningslägenheterna ska vara spridda över ett geografiskt
område. Den berörda människan står själva för kostnaden för den egna
lägenheten. Behandlingsinsatser och stöd och hjälp ges av bland annat
öppenvården inom socialnämnden samt samverkan med Regionen.
Socialnämnden har genomgått en genomlysning och följer upp, analysera
ekonomi och verksamheten samt vidtar nödvändiga åtgärder för en budget i
balans. Socialnämnden ser inga möjligheter till den verksamhetsutökning som
motionens innehåll avser med anledning av den ansträngda ekonomin och det
redan pågående arbetet med effektiviseringar för att nå en budget i balans.
Socialnämnden föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen om att
utreda träningslägenheter och de ekonomiska konsekvenserna för ett sådant
stöd.

Beslutsunderlag
Motion från Centerpartiet
Kommunfullmäktiges protokoll, § 147/19.
Socialnämndens protokoll, § 144/19.
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Motionssvar - Ett tryggare Kalix
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anse motionen
besvarad.
Beskrivning av ärendet
Alexandra Strömbäck, (M) har lämnat in en motion med yrkande att:
Samhällsbyggnadsnämnden upphandlar och installerar trygghetskameror
(bevakningskameror) på strategiska platser i centrala Kalix.
Upprätta policydokument och arbetsordningar som säkerställer den personliga
integriteten värnas så långt som möjligt
Kommunfullmäktige har den 19 juni 2017, § 130, beslutat lämna motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 10 december 2019, § 170, att
kommunfullmäktige har den 15 april 2019, § 66, beslutat om en ny
säkerhetsorganisation för Kalix kommun. I organisationens uppdrag ingår bland
annat samordna och aktivt utveckla kommunens arbete med trygghetsskapande
och brottsförebyggande insatser.
Frågan om trygghetskameror hanteras därför lämpligast om behov finns inom
säkerhetsorganisationen utifrån gällande uppdrag.
Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och
lämnar och får där information, synpunkter och uppgifter från sitt område.
Då de yrkade förslagen genom tidigare beslut, redan har beslutats eller verkställts
och ytterligare åtgärder därmed inte behövs kan motionen inte bifallas eller avslås
och nämnden föreslår motionen därmed anses besvarad.

Jämställdhetsanalys
Beslutet berör både män och kvinnor, pojkar och flickor.
I Koladas öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet saknas uppgifter om upplevd
otrygghet på orten. Däremot finns jämförelser inom exempelvis våldsbrott och
skadegörelse. Statistiken visar inte könsindelning.
Beslutsunderlag
Motion från Alexandra Strömbäck (M).
Kommunfullmäktiges protokoll, § 130/17.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll,§ 170/19.
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Motionssvar - LOV i begränsad omfattning och tid
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå, att kommunfullmäktige beslutar avslå
motionen gällande införande av lagen om Valfrihetssystem (LOV).
Reservation
Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och sverigedemokraterna reserverar sig
mot beslutet till förmån för Inga-Lis Samuelssons (C) yrkande.
Beskrivning av ärendet
Kurt-Åke Andersson (C), Stefan Granström (C) och Inga-Lis Samuelsson (C)
föreslår i motion den 19 november 2018, följande:
"För Centerpartiet Kalix är det av yttersta vikt att medborgarna äger den enskilda
rätten att kunna välja och göra ett aktivt kundval bland annat gällande hemtjänst.
Lagen om valfrihetssystem (LOV) infördes just för att stimulera kommuner och
landsting att införa kundval. Centerpartiet Kalix önskar följa lagens intention
föreslår på förekommen anledning ett kommunalt införande av lagen om
valfrihetssystem (LOV) i någon eller några av kommunens hemtjänstgrupper. Ett
viktigt krav på utövaren är att garantera en kompetent personal som genomgått
en relevant utbildning för sina arbetsuppgifter samt i övrigt följa de av kommunen
fastställda kravspecifikationer. Krav på uppföljning och utvärdering i ett
efterföljande förlopp är obligatoriskt.
Centerpartiet Kalix föreslår därmed:

-

Att kommunen med stöd av ovanstående text genomför lagen om
valfrihetssystem (LOV) i begränsad omfattning och tid.
Att utövaren följer de fastställda kravspecifikationer som kommunen
antagit.
Att utövaren tillsammans med kommunen genomför en utvärdering och
uppföljning av antaget beslut."

Kommunfullmäktige har den 26 november 2018, § 238, beslutar lämna motionen till
socialnämnden för beredning.
Socialnämnden meddelar den 11 december 2018, § 145, att nämnden utredde
2013 möjligheten till att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom
äldreomsorgen samt beredde ärendet utifrån motioner 2017 diarienummer 201700536 70 och 2018 diarienummer 2018-00025 inom området. Socialnämnden ser
inte att förutsättningarna som fanns i de tidigare utredningarna, som ledde till
avslag i kommunfullmäktige, har ändrat sig i någon större omfattning förutom en
mycket ansträngd ekonomi. Socialnämnden har genomgått en genomlysning
våren 2019 av förvaltningens samtliga verksamheter. Socialnämnden arbetar nu
med åtgärder budget i balans. Vi ser därav det inte aktuellt att införa lagen om
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valfrihetssystem (LOV) enligt hänvisad ovanstående text som beskrivs i motionen.
I genomlysningen har socialnämnden beslutat att förvaltningen ska arbeta vidare
med att utarbeta beslutsunderlag som beskriver om hjälp i hemmet; som
städning, handling och tvätt kan tillgodoses på annat sätt om inga andra
vårdbehov föreligger. Där ska det framgå hur det kan utföras, finns listade
godkända företag på orten? Kan RUT-avdrag bli billigare än dagens
hemtjänsttaxa? Finns det goda exempel och omvärldsbevakning, utröna vilka
beslut som föreslås fattas. Här kan en variant av lagen om valfrihetssystem (LOV)
vara aktuell, om den visar sig vara kostnadseffektivare i förhållande till att
bedriva det i egen regi, men beslut om utredning enligt detta ligger redan i och
med genomlysningsarbetet.
Idag saknar socialförvaltningen personella och organisatoriska samt ekonomiska
förutsättningar för att införa LOV med de krav som ställs vid införandet och de
uppgifter som åläggs socialförvaltningen i samband med införande. Nämnden
anser att vi på grund av en ansträngd ekonomi inte kan införa LOV som genererar
merkostnader, samt hänvisar till tidigare motionssvar och utredningar som är
gjorda på området då dessa alltjämt gäller då förutsättningarna och grunderna i
dessa utredningar inte bedöms ha förändrats.

Jämställdhetsanalys
Heltidsprojektet (AAG) avslutades nyligen och Kalix kommun ligger bra till i
förhållande till riket när det kommer till antalet heltidsanställda. I SOU
2008:05:266f anges det att tydligare krav ställs på flexibilitet och anpassning när
verksamheter ska bedrivas pa ett affärsmässigt sätt. Vid beslut om att införa LOV
och därmed konkurrera med privata utförare kan det komma att behöva ses över
huruvida kommunen kan erbjuda heltid som norm. Det är främst unga, kvinnor
och utrikesfödda som i så fall drabbas av ofrivilliga deltider. Heltidssatsningen är
en satsning för jämställdhet och Kalix kommun arbetar aktivt för att kommunen
ska vara en jämställd kommun där kvinnor/män och flickor/pojkar ska ha samma
förutsättningar.
Förslag till beslut under överläggningarna
Socialnämndens arbetsutskott har den 20 november 2019, § 410, föreslagit
socialnämnden föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen gällande införande
av lagen om Valfrihetssystem (LOV).
Yrkanden
Sven Nordlund (MP): Bifall till socialnämndens förslag att motionen avslås.
Inga-Lis Samuelsson (C): Bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer Sven Nordlund (MP) och Inga-Lis Samuelsson (C) skilda
yrkanden för röstning och finner att kommunstyrelsen bifaller Sven Nordlunds
yrkande.
Beslutsunderlag
Motion från Kurt-Åke Andersson, Stefan Granström och Inga-Lis Samuelsson (C).
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Kommunfullmäktiges protokoll, § 238/18.
Socialnämndens protokoll, § 145/19.
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Fråga - Begrepp i soc-debatten
Vid kommunfullmäktiges överläggningar i ärendet uppstår en akut forcerad
krissituation i kommunen. Av detta skäl har inte kommunfullmäktige tagit ställning
om frågan skall anses som besvarad .

Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK), har den 11 november 2019, ställt en fråga till
socialnämndens ordförande Katarina Burman (V), enligt följande:
"Nedanstående fråga till Katharina Burman, Vänsterpartiet, gällande förtydligande
av begrepp och därmed undvikande av begreppsförvirring är ytterst viktig för oss
mindre vetande, främst inom oppositionen;
Begrepp i soc-debatten !
Framtid i Kalix vill på alla sätt och vis "vara med" i den politiska debatten i Kalix.
Därför är det av yttersta vikt att vi - och alla andra kalixbor också för den delen ges möjlighet att veta vad SN-tjänstepersonerna och de valda SN-politikerna lägger
in för betydelse i följande begrepp;
• "Gynnande beslut"?
• Är "gynnande beslut" och "kö" detsamma?
• "Ej verkställda beslut"?
• När blir "gynnande beslut" "ej verkställda beslut"?
• När inträder risk för att kommunen drabbas av sanktionsavgift och vem
utfärdar dylik?"
Svar från socialnämndens ordförande Katarina Burman (V), enligt följande:
"Carl Otto Gählman har i ett brev 2019-11-08 ställt frågan till Socialnämndens
ordförande Katharina Burman, Vänsterpartiet
Frågeställningen är: Osanningar - mer regel än undantag?
Enligt frågeställningen av Carl-Otto Gählman ska Katharina vid ett möte menat att
det inte fanns någon kö till särskilt boende (SäBo) i kommunen.
Katarina Burman (V), socialnämndens ordförande, lämnar följande svar:

"Gynnade beslut?
Ett beslut eller annan åtgärd som fattas av en myndighet och som är ett uttryck av
makt över en medborgare.
Det är endast "utövni ng av befogenhet att för enskild bestämma om förmån,
rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande"
som räknas som myndighetsutövning. Annat som myndigheten ägnar sig åt räknas
inte in i myndighetsutövningen, exempelvis avtal eller affärsmässig verksamhet.
Myndighetsutövning kan bestå av både gynnande och betungande beslut. Den
enskilde kan inte överklaga ett gynnande beslut, utan endast beslut som formellt
sett går den sökande emot (det spelar alltså ingen roll om den enski lde upplever
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beslutet som betungande : är det formellt sett gynnande kan det int e överklagas, se
22 § förvaltningslagen).
Socialnämnden fattar myndighetsbeslut utifrån den enskildes behov av insatser
främst enligt Sol och LSS lagen. En ansökan inkommer och utreds med Individens
behov i centrum (IBIC) med tillhörande livsområden som grund. Den enskilde får
efter utredning ansökan beviljad, delvis beviljad eller avslag som kan överklagas.
De myndighetsbeslut som beviljats är då gynnande beslut.

Är gynnade beslut och kö detsamma?
Nej
Ett myndighetsbeslut kan bestå av både gynnande och betungande beslut . Den
enskilde kan inte överklaga ett gynnande beslut, utan endast beslut som formellt
sett går den sökande emot (det spelar alltså ingen roll om den enskilde upplever
beslutet som betungande: är det formellt sett gynnande kan det inte överklagas, se
22 § förvaltningslagen). Ett myndighetsbeslut kan ej ses som desamma som kö.
Ej verkställda beslut?
Det är beslut som beviljat s som ej är verkstä llda av utförare av insatsen.
När blir gynnade beslut ej verkställda beslut?
När myndighetsbeslut har beviljats och ej än verkställts av utföraren av insatsen

När inträder risk för att kommunen drabbas av sanktionsavgifter och vem
utfärdar dylikt.
IVO kan utfärda en sanktionsavgift efter det att ett myndighetsbeslut beviljats och
ej verkställts av utföraren efter 6 månad er."
Efter överläggning med presidiet har fu llmäktiges ordförande till fullmäktige
redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser om fråga och
tillfrågar fullmäktige, utan föregående överläggning om frågan får ställas och finner
att kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.

Ajournering
Kl. 14:45-15:00
Beslutsunderlag
Carl Otto Gählman (FIK) fråga den 11 november 2019.
Svar från socialnämndens ordförande Katarina Burman (V) den 21 november 2019.

Protokollsutdrag skickas till
Carl Otto Gählman
Stab kansli
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Kalix den 13/11 2019
INTERPELLATION TILL FULLMÄKTIGE
UTEMILJÖN VID SKOLGATAN OCH VITVATTENSVÄGEN
Kalix kommun har 2 bostadsområden där människor med samsjuklighet beroende/ psykiatri bor.
Skolgatan och Vitvattensvägen. De människor som bor där har en utomhusmiljö som är under all
kritik. Dessa människor är segrederade från övriga samhället och varför skall Kalix kommun förstärka
denna utanförskap genom att inte ge samma kvalite på utomhusmiljö som till andra hyresgäster.
Dessa människor bör ha samma värde som du och jag.
Frågan ställs t ill: Samhällsbyggnadsnämnden eller rätt ansvarig

Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor

Vad anser Samhällsbyggnadsnämnden är en bra utemiljö kring hyresbostäder?

Hur ser Samhällsbyggnadsnämnden på kvaliten kring bostäderna vid Skolgatan och Vitvattensvägen?

Hur tänker Samhällsbyggnadsnämnden konkret åtgärda utemilj ön kring dessa områden?

Stefan Granström Centerpartiet Kalix

2019-11-18
Interpellation
KalixlP
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden Stig Karlsson
Med anledningen av satsningen på Kalix IP där Kalix kommun ska ta över ansvaret som huvudman för
återuppbyggnad av det brandskadade Kalix IP har undertecknad följande frågor;
-Hur stor är försäkringsersättningen som Kalix kommun tar över från Kalix bandy avseende Kalix
bandys klubbrum och kansli och hur stor är skadeomfattningen ekonomiskt innan åldersavdrag etc.
-Hur stor är försäkringsersättningen som Kalix kommun erhåller av sitt försäkringsbolag avseende det
kommunägda bandysekretariatet och hur stor är skadeomfattningen ekonomiskt innan åldersavdrag

etc.
-Hur mycket beräknas den totala kostnaden för projektet uppgå till. Hur ska projektet i sin helhet
finansieras.
-Är det Kalix kommun som bekostat den ursprungliga byggnad vilken man nu åter ska restaurera pga.
brandskador.

Marianne Sandström, Sverigedemokraterna
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Interpellation till Sven Nordlund, ordförande för Utbildningsnämnden, vid
kommunfullmäktigesammanträdet den 3:e Februari 2010.

YH-utbildningar - helt klart en bristvara!
Kalix har tidigare drivit ett antal yrkeshögskoleutbildningar som var bra för både för
den enskilde och kommunen i stort. Därefter följde ett antal år av mindre framgång
med att lyckas få några utbildningar godkända. Nu verkar Kalix kommun har gett upp
iden med yrkeshögskoleutbildning.
Nedan kan lista ses för ansökningar gällande yrkeshögskoleutbildningar i länet och
Kalix finns de facto inte med;
Specialistundersköterska Multisjuka Äldre, Arvidsjaur
Specialistundersköterska Multisjuka Äldre, Piteå
Mjukvarutestare, Boden
Byggproduktionsledare, Gällivare
Medicinsk sekreterare. Luleå
Ambulanssjukvårdare, Luleå
Stödpedagog, Luleå
Trafiklärare. Luleå
Byggnadsingenjör Digitalt byggande, Luleå
WS- och energiingenjör, Luleå
lntegrationspedagog, Piteå
Socialpedagog, Piteå
Internationell vindkraftstekniker, Piteå

Framtid i Kalix ställer sig därför undrande till varför det blivit som det blivit och de
frågor som vi som oppositionsparti kan ställa är därför bland annat;

•
•
•
•

När har kommunen ansökt senast?
Är det så att kommunen inte längre söker - och i så fall varför?
Har vi ändrat strategi gällande yrkeshögskoleutbildningar?
Ser Du Sven, som kommunens främste företrädare i utbildningsfrågor, något
rådande behov av dylika utbildningar?

Kalix, 2020-01-20
FRAMTID I KALIX

Carl Otto Gählman

Interpellation till kommunalrådet Tommy Nilsson, Socialdemokraterna, vid
kommunfullmäktigesammanträdet den 3:e Februari 2020.

Brådskande ärende?
Kommunalrådet Tommy Nilsson fattade den 19:e December beslut i "brådskande
ärende" för att förlänga avtalet med Swedbank om finansiella tjänster med tre år.
Avtalet skulle löpa ut den 31 :a December 2020.
Hade Tommy Nilsson inte fattat beslut att förlänga avtalet då hade avtalet (som
avtalen generellt gör) förlängts automatiskt med minst ett år.

Kan kommunalrådet förklara ärendegången för Kommunfullmäktige?
•
•

Varför behövde beslut i brådskande ärende fattas? Är det så att avtalet med
Swedbank inte innehöll en förlängningsklausul?
Har inte kommunalrådet som rutin att undersöka om hans ingripande (beslut i
brådskande ärende) behövs innan han fattar beslut?

Kalix, 2020-01-22
FRAMTID I KALIX

Carl Otto Gählman
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Motion - Utdrag ur belastningsregistret.
Till kommunalfullmäktigesammanträdet den 3 februari 2020.
Undertecknad är förvånad att behöva skriva denna motion.
Det framkom klart och tydligt, vid den debatt som blev resultatet
av den inlämnade interpellationen den 25 november 2019,
att ett önskemål begära utdrag ur belastningsregistret,
borde vara en självklarhet.
Svaret som lämnades, om det skedde i äldreomsorgen;
"Vi har gjort det någon gång utifrån särskilda skäl"
Svaret är djupt kränkande. Gäller det namn, utseende eller etnicitet?

I ett svar från Cecilia Kindahl, Justitiedepartementet, hänvisar hon till
de gällande lagar (och nya som träder i kraft 2020) som gäller utdrag ur
belastningsregistret.
Vidare svarade en enhetschefpå socialförvaltningen i Luleå, att detta var gjort till
rutin , även inom hemtjänsten, då det kan förekomma brukare som är minderåriga.
Man måste kunna förutsätta att en ordförande i en nämnd är kompetent och
ansvarskännande och lyhörd. Det är bättre att förekomma än förekommas!
Därför anser undertecknad att det inte behöver göras någon "djupare analys",
socialförvaltningen i Luleå har resonerat annorlunda. Det är ju heller ingen
kostnad för förvaltningen.
att socialförvaltningen begär utdrag ur belastningsregistret som en rutin ,
för nyanställning och anställning av vikarieanställningar.

Kalix den 6 januari 2020.
Moderata samlingspartiet
Johnny Braun
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Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandet och beslutar lägga det till
handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Nedanstående meddelanden föreligger:

1
Dnr 2019-00299
Socialnämndens protokoll den 11 december 2019, § 149, redovisning av ej
verkställda beslut kvartal 2, 2019.
2
Dnr 2019-00466
Förvaltningsrättens beslut 19 november 2019, över laglighetsprövning enligt
kommunallagen; fråga om avvisning, kommunfullmäktiges beslut den 17 juni
2019, § 114, Taxa för hygien- och förbrukningsartiklar inom särskilt boende
och kortidsvistelse/avlastning. Förvaltningsrätten avvisar överklagande.

3
Dnr 2020-00007
Samverkansavtal - medborgarlöfte 2020-2021, lokalpolisområde Östra
Norrbotten och Kalix kommun

