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Datum
2018-10-04

KAux Kommur<

Ärende
11.

kallas härmed till sammanträde måndagen den 15 oktober 2018 i
Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen kl 09:00 för att behandla följande
ärenden:

Framtida fritids- och idrottsanläggningar samt föreningsstöd utredningsuppdrag
Dnr 2018-00368 00

12.

Sammanträdet startar med information av Ulla Granström, valnämndens
ordförande om genomförande av valet 2018 kl 09.00-09.15

Nytt aktieägaravtal och erbjudande om ett delägande i Investeringar
i Norrbotten AB
Dnr 2018-00315 005

13.

Kategoristyrning - pilotprojekt inom kategorin Fordon
Dnr 2018-00382

14.

Avgift för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen
Dnr 2018-00343 206

15.

Kränkande särbehandling och diskriminering - revidering policy
Dnr 2018-00401 02

Kommunfullmäktige

Ärende
1.

Upprop

2.

Val av justerare

3.

Godkännande av ärendelista

4.

Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i
kommunfullmäktige
Dnr 2018-00414 102

5.

Val av kommunfullmäktiges valberedning t o m 14 oktober 2022
Dnr 2018-00415 102 (Ärendet direktjusteras)

6.

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 2018
Dnr 2018-00423 101

7.

Avsägelse politiskt uppdrag (S) - ledamot fritids- och
kulturnämnden
Dnr 2018-00397 102

8.

Avsägelse politiskt uppdrag (S) - ersättare
samhällsbyggnadsnämnden, ersättare utbildningsnämnden, ledamot
kommunfullmäktige
Dnr 2018-00425 10

9.

Sammanträdesplan 2019 - kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott, utvecklingsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Dnr 2018-00394 101

10.

Borgensförbindelse/avtal Kommuninvest
Dnr 2018-00341 005

16. Motionssvar - användning av statsbidrag för förvaltningsområde
finska och meänkieli
Dnr 2018-00237 103
17.

Motionssvar - dags att införa porrfilter i kommunens nätverk
Dnr 2018-00251 103

18. Motionssvar - Öronmärkta pengar för byautveckling
Dnr 2018-00301 103
19. Motionssvar - Utreda införande av Rättviksmodellen
Dnr 2018-00372 103
20.

Nya motioner

Efter avslutat sammanträde lämnas allmän information inför ny mandatperiod.
Justering av protokoll från dagens sammanträde äger rum på kommunkansliet senast
den 5 november 2018.

Stig Karlsson
Kommunfullmäktiges ålderspresident

1/1

im

KALIX KOMMUN
Kommunstyrelsen

Länsstyrelsen
Norrbotten

2018 -09- 19
Dnr 90/S- Öd 493
AktbIl

Bilaga 1

Länsstyrelsen
Norrbotten

PROTOKOLL
2018-09-10 — 09-18

Dnr: 201-11405-2018
Val till kommunfullmäktige i KALIX 2018-09-09

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Röster och mandat för partierna

Val till kommunfullmäktige 2018-09-09

I en kommun som är en enda valkrets fördelas mandaten mellan partier som anmält sitt
deltagande eller anses ha anmält sitt deltagande i valet och som fått minst 2 procent av
rösterna i kommunen.

Kommun: KALIX
Plats: Edens Event & Festvåning

KALIX, Hela kommunen: 41 mandat
Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett enligt reglerna i 13 och 14 kap. vallagen.
Länsstyrelsen beslutar att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige.
• Bilaga 1 Röster och mandat för partierna
• Bilaga 2 Valda ledamöter och ersättare
De grunduppgifter som länsstyrelsen har använt är följande:
• Bilaga 3 Förteckning över antalet röster per parti och lista
• Bilaga 4 Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat
• Bilaga 5 Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal
Beräkningsresultaten är följande:
• Bilaga 6 Fördelning av mandat
• Bilaga 7 Ordning av namn för inval av ledamöter

Parti

Röster
antal

Moderaterna
Centerpartiet
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Kristdemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet de gröna
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
Kalixpartiet
Framtid i Kalix
Övriga anmälda partier

2 267
813
572
64
4 463
754
464
901
18
326
246
62

Summa giltiga röster

Ogiltiga röster
(varav inte anmälda partier
(varav blanka

Vid protokollet: Tobias Sundberg
Justerat: Nils Sandström
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Valmyndigheten 619utg 1

Valmyndigheten 619utg 1

Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Stationsgatan 5, 971 86 LULEÅ tidigast dagen
efter valdagen och senast inom tio dagar efter det att valet avslutades.

%

20,70
7,42
5,22
0,58
40,76
6,89
4,24
8,23
0,16
2,98
2,25
0,57

10 950
255
14
233

Summa avgivna röster

11 205

Röstberättigade

13 181

Personröster
antal
%
946
289
167
0
961
155
133
339
0
131
77
15

41,73
35,55
29,20
0,00
21,53
20,56
28,66
37,62
0,00
40,18
31,30
24,19

3213

29,34

2,28
0,12)
2,08)

Valdeltagande 85,01 %

Mandat
9
3
2
17
3
2
3
1
1

2/2
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Bilaga 2

Länsstyrelsen
Norrbotten

Kalixpartiet
Aimo Suomela

Val till kommunfullmäktige i KALIX 2018-09-09

Valda ledamöter och ersättare
Ledamöter
Moderatema
Linda Rollin
Jimmy Väyrynen
Catarina Nordin
Reijo Tarkkonen
Sandra Bergström
Linus Häggström
Petra Sandberg
Johnny Braun
Sara Cave
Centerpartiet
Kurt-Åke Andersson
Stefan Granström
Inga-Lis Samuelsson
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Rickard Mohss
Solveig Ingelund
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Tommy Nilsson
Ellinor Söderlund
Jan Nilsson
Viktoria Vikström
Magnus Mörtling
Anna-Lena Larsson
Stig Karlsson
Nadja Ståhl
Reinhold Andefors
Ulrika Rönnqvist Paavola
Adam Dahlberg
Anette Wemersson
Joakim Paavola
Susanne Andersson
Bertil Sundqvist
Maud Lundbäck
Thomas Hasselborg

Valmyndigheten 619utg 1

Vänsterpartiet
Katarina Burman
Lauri Korpela
Carina Strand
Miljöpartiet de gröna
Sven Nordlund
Maria Nilsson

SverigedemOkratema
Marianne Sandström
Kristina Karlsson
Susanne Darengren

Framtid i Kalix
Carl Otto Gählman
Ersättare
1
2
3
4
5

Mats Andersson
Irma Spårman
Jan Johansson
Birgitta Evling
Anna Zaletaeva

1 Henrik Eriksson
2 Annie-Marie Marin Eriksson

1 Tomas Johsund
2 Carina Sundström
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Camilla Engström Degerlund
Lennart Nyman
Rose-Marie Henriksson
Johan Lambertsson
Britt-Inger Nordström
Erling Lundh
Ulla Granström
Erik Söderlund
Britt-Marie Vikström

1 Gustaf Rutström
2 Linn Liljedahl Johansson

1 Martin östling
2 Kristina Enholm

1 Patrik Svanberg
2 Bertil Sandström

1 Mika Räisänen
2 Bjarne Nilsson
1 Per-Erik Sängberg
2 Doris Lilian Kerttu

2/2

1/2

Bilaga 3

Länsstyrelsen
Norrbotten

Summa giltiga röster
Ogiltiga röster
(varav inte anmälda partier
(varav blanka
Summa avgivna röster

Val till kommunfullmäktige i KALIX 2018-09-09

Förteckning över antalet röster per parti och lista
Listnumren 90000 avser valsedlar som räknas som partiröster.

Parti

Listnummer

Röster
per lista

Moderaterna

2 267
0001-13933
0001-90000

1 872
395

0004-14801
0004-90000

663
150

0003-13779
0003-90000

429
143

0068-90000

64

0002-11857
0002-90000

3 835
628

0005-12402
0005-90000

598
156

0055-14123
0055-90000

366
98

0110-13290
0110-90000

710
191

0532-90000

18

0141-15187
0141-90000

322
4

1164-15567
1164-90000

245
1

1011-14512
1011-90000

51
4

Centerpartiet

813

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

572

Kristdemokraterna

64

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

4 463

Vänsterpartiet

754

Miljöpartiet de gröna

464

Sverigedemokraterna

901

Feministiskt initiativ

18

Kalixpartiet

326

Valmyndigheten 619utg 1

Framtid i Kalix

246

Landsbygdspartiet Oberoende

Övriga anmälda partier

Summa

55

7

10 950
255
14)
233)
11 205

2/4

1/4

Bilaga 4

Länsstyrelsen
Norrbotten

13. Bengt Esperi
14. Kristina Henriksson
15.Jan Gustafsson

8

Summa:

289

Liberalerna (tidigare Folkpartiet) (partiet har anmält kandidater)

Val till kommunfullmäktige i KALIX 2018-09-09

Listnummer: 0003-13779

Valsedlar med kandidater för partier som tagit mandat
Kandidaternas antal personröster anges för varje lista. Totala antalet personröster för
kandidater som klarat spärren för inval med hjälp av personröster framgår av Bilaga 5.
Kandidatnamn som ersatts med * var inte valbar på valdagen p.g.a. att personen avlidit, inte
samtyckt eller inte uppfyllde kriterierna för rösträtt.
Moderaterna (partiet har anmält kandidater)

Antal personröster

1.Rickard Mohss
2.Solveig Ingelund
3. Tomas Johsund
4. Carina Sundström
5.Robert Johansson
6. Marianne Sundvall
7.Åke Bergbäck
8.Birgitta Spets
9.Mårten Englund
10.Carola Johsund
11.Ingela Resin

87
15
42
2
8
1
3

Summa:
Listnummer: 0001-13933

Antal personröster

1. Linda Frohm
2.Jimmy Väyrynen
3. Catarina Nordin
4. Reijo Tarkkonen
5.Sandra Bergström
6.Lines Häggström
7.Petra Sandberg
8.Johnny Braun
9.Sara Cave
10.Mats Andersson
Il. Irma Spårrnan
12.Jan Johansson
13.Birgitta Evling
14. Anna Zaletaeva
15.Christian Frohm
16.Hanne Tarkkonen
17.Alexandra Fransson
18.Christoffer Blombäck
19.Alexandra Strömbäck
20.Anders Nordqvist
21.Monika Ljung
22.Kjell Andersson
23.Britt Hjort Andersson

712
37
17
5
36
48
1
8
12
Il
4
6
2
4
5
1
7
10
11
6
3
Summa:

946

Centerpartiet (partiet har anmält kandidater)

Valmyndigheten 619utg 1

Listnummer: 0004-14801
1.Inga-Lis Samuelsson
2.Henrik Eriksson
3.Stefan Granström
4. Kurt-Åke Andersson
5.Annie-Marie Morin Eriksson
6.Thomas Lindbäck
7.Emily Lindh
8.Ann-Sofi Esperi
9.Robert Fredriksson
10.Rose-Marie Nilsson
11.Valter Lindh
12.Jessica Sandberg

6
3
167

Antal personröster
35
22
76
93
3
20
7
3
13
2
5
2

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0002-11857
1. Tommy Nilsson
2. Ellinor Söderlund
3. Jan Nilsson
4. Viktoria Vikström
5. Magnus Mörtling
6. Anna-Lena Larsson
7. Stig Karlsson
8. Nadja Stähl
9. Reinhold Andefors
10. Ulrika Rönnqvist Paavola
11. Adam Dahlberg
12. Anette Wemersson
13. Joakim Paavola
14. Susanne Andersson
15. Bertil Sundqvist
16. Maud Lundbäck
17. Thomas Hasselborg
18. Camilla Engström Degerlund
19. Lennart Nyman
20. Rose-Marie Henriksson
21. Johan Lambertsson
22. Britt-Inger Nordström
23. Erling Lundh
24. Ulla Granström
25. Erik Söderlund
26. Britt-Marie Vikström
27. Agne Nilsson
28. Ethel Björkman
29. Håkan Nyman
30. Susanne Martinsson
31. Dan Brännmark
32. Maria Eklund
33. Peder Andersson
34. Helena Laestadius
35. Jan Bergendorff
36. Cecilia Lindgren Parviainen
37. Tom Johansson

Antal personröster
517
58
40
28
10
11
13
25
8
5
19
12
6
20
19
11
21
3
10
11
16
5
6
10
24
3
9
2
6
i
3
3
2
4
2

4/4

3/4

38.Astrid Karbin
39.Karl-Erik Johansson
40. Vappa Vuokila Pönkkö
41. Erik Ström
Summa:

4
2
11
1
961

3. Bjame Nilsson
4. Thorsten Lakso
5.Karin Gunnarsson
6. Tarja Hedman-Lampinen
7.Anna-Paulina Räisänen
8.Gustav Strömbäck
Summa:

Vänsterpartiet (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0005-12402

Antal personröster

1. Katarina Burman
2. Lauri Korpela
3. Carina Strand
4. Gustaf Rutström
5. Linn Liljedahl Johansson
6. Anders Johansson
7. Gerd Strand
8. Bo Goding
9. Maria Andersson
10. Robert Krook
11. Ingela Bergensträhle
12. Majvi Juntti
13. Vivi Pettersson

71
25
18
4
9
6
1
3
8
5
3
2
Summa:

155

Miljöpartiet de gröna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0055-14123

Antal personröster

1.Sven Nordlund
2.Maria Nilsson
3. Martin Östling
4. Kristina Enholm
5.Kenneth Sandberg
6. Ulla Wikström
7. Assar Silverplatz
8.Sandra Eriksson
9.Janne Stenman
10.Svetlana Knysh
11.Karl-Erik Nordmark
12.Gita Isaksson
13.Tony Mörk
14. Irene Silverplatz
15.Bo Wallsten

50
41
8
4
8
4
1
7
1
3
4
1

Summa:

1
133

Sverigedemokraterna (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0110-13290

Antal personröster

I. Kristina Karlsson
2.Marianne Sandström
3.Susanne Darengren
4. Patrik Svanberg
5.Bertil Sandström
6. Maria Paxbom
Summa:

80
194
11
33
9
12
339

Kalixpartiet (partiet har anmält kandidater)
Listnummer: 0141-15187
1.Aimo Suomela
2.Mika Räisänen

Antal personröster
61
21

7
10
2
4
4
22
131

Framtid i Kalix
Listnummer: 1164-15567

Antal personröster

1. Carl Otto Gählman
2. Per-Erik Sångberg
3. Doris Lilian Kerttu
4. Har inte samtyckt*
5. Dan Stenberg
6. Gunnar Kerttu
7. Åsa Bäckman
8. Johanna Söderman
Summa:

42
12
3
4
3
2
4
7
77
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Bilaga 5

Länsstyrelsen
Norrbotten

Val till kommunfullmäktige i KALIX 2018-09-09

Val till kommunfullmäktige i KALIX 2018-09-09

Kandidater som klarat spärren för inval på personliga röstetal

Fördelning av mandat

Nedan bortses från kandidater som inte är valbara på valdagen p.g.a. att personen avlidit,
inte samtyckt eller inte uppfyllde kriterierna för rösträtt. Spärren för inval på personligt
röstetal är 5 % av partiets röster i valkretsen, dock minst 50 personröster i valkretsen.

Mandaten har fördelats enligt den jämkade uddatalsmetoden. Vid beräkningarna har
partiernas röstetal delats (se Bilaga 1) först med 1,2 och sedan med 3, med 5, med 7
osv. i tur och ordning allt eftersom partierna har tagit sina mandat. Jämförelsetalet har
beräknats exakt men har redovisats med endast två decimaler.

Personröster
antal

% av partiets
röster i valkretsen

712

31,41

93
76

11,44
9,35

87

15,21

517

11,58

71

9,42

50

10,78

194
80

21,53
8,88

61

18,71

Om jämförelsetalen var exakt lika för två eller flera partier har mandatet lottats mellan
partierna. Markeringen * anger det parti som har vunnit lottningen.

Moderaterna

Linda Frohm
Centerpartiet

Kurt-Åke Andersson
Stefan Granström
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Rickard Mohss
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Tommy Nilsson
Viinsterpartiet

Katarina Burman
Miljöpartiet de gröna

Sven Nordlund
Sverigedemokraterna

Marianne Sandström
Kristina Karlsson
Aimo Suomela

Valmyndigheten 619utg 1

Kalixpartiet

Valmyndigheten 619 utg 1

Bilaga 6

Länsstyrelsen
Norrbotten

Mandatnummer

Parti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Moderaterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Kalixpartiet
Centerpartiet
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna
Framtid i Kalix
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Sverigedemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Centerpartiet
Miljöpartiet de gröna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna
Vänsterpartiet

Delningstal Jämförelsetal
1,2
1,2
3
5
3
1,2
1,2
7
1,2
9
1,2
5
11
1,2
13
7
3
15
1,2
3
17
9
3
19
21
Il
1,2
23
3
5
25
13
27
5
3
29
15
5

3719,16
1 889,16
1 487,66
892,60
755,66
750,83
677,50
637,57
628,33
495,88
476,66
453,40
405,72
386,66
343,30
323,85
300,33
297,53
271,66
271,00
262,52
251,88
251,33
234,89
212,52
206,09
205,00
194,04
190,66
180,20
178,52
174,38
165,29
162,60
154,66
153,89
151,13
150,80

112

20
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Moderaterna

31
33
17

Bilaga 7

Länsstyrelsen
Norrbotten

143,96
135,24
133,35

Val till kommunfullmäktige i KALIX 2018-09-09

Ordning av namn för inval av ledamöter
Kandidaterna har i första hand ordnats efter storleken på personliga röstetal och i andra hand
jämförelsetal som beräknats enligt heltalsmetoden. Om personligt röstetal eller jämförelsetal
var exakt lika för två eller flera kandidater har mandatet lottats mellan dem. Markeringen *
anger den kandidat som har vunnit lottningen.
Personröster
antal
%
Jämförelsetal
Moderaterna
1 Linda Frohm
2 Jimmy Väyrynen
3 Catarina Nordin
4 Reijo Tarlckonen
5 Sandra Bergström
6 Linus Häggström
7 Petra Sandberg
8 Johnny Braun
9 Sara Cave

Centerpartiet
i Kurt-Åke Andersson
2 Stefan Granström
3 Inga-Lis Samuelsson

712

31,41
1 872,00
936,00
624,00
468,00
374,40
312,00
267,42
234,00

93
76

11,44
9,35
663,00

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

1 Rickard Mohss
2 Solveig Ingelund

87

15,21
429,00

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Valmyndigheten 619 utg 1

39
40
41

1 Tommy Nilsson
2 Ellinor Söderlund
3 Jan Nilsson
4 Viktoria Vikström
5 Magnus Mörtling
6 Anna-Lena Larsson
7 Stig Karlsson
8 Nadja Ståhl
9 Reinhold Andefors
10 Ulrika Rönnqvist Paavola
11 Adam Dahlberg
12 Anette Wemersson
13 Joakim Paavola
14 Susanne Andersson
15 Bertil Sundqvist
16 Maud Lundbäck
17 Thomas Hasselborg

517

11,58
3 835,00
1917,50
1 278,33
958,75
767,00
639,16
547,85
479,37
426,11
383,50
348,63
319,58
295,00
273,92
255,66
239,68

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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sammanträdesdatum
2018-09-24
KALIX KOMMUN

Vänsterpartiet
1 Katarina Burman
2 Lauri Korpela
3 Carina Strand

71

598,00
299,00

Miljöpartiet de gröna
1 Sven Nordlund
2 Maria Nilsson

50

Sverigedemokraterna
1 Marianne Sandström
2 Kristina Karlsson
3 Susanne Darengren

194
80

Kalixpartiet
1 Aimo Suomela
Framtid i Kalix
1 Carl Otto Gählman

Kommunstyrelsen

9,42

§ 157

10,78

Dnr 2018-00394 101

366,00

Sammanträdesplan 2019 - kommunstyrelsens arbetsoch personalutskott, utvecklingsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

21,53
8,88
710,00

61

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna de i sammanträdesplanen redovisade tiderna
för kommunstyrelsens arbets- och personalutskott, kommunstyrelsen utvecklingsutskott och kommunstyrelsens sammanträden för år 2019.

18,71

Kommunstyrelsen föreslår vidare, att kommunfullmäktige beslutar godkänna de i
sammanträdesplanen redovisade tiderna för kommunfullmäktiges sammanträden
för år 2019.

245,00

Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap 12 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie
sammanträde med fullmäktige ska hållas. Enligt 5 § i arbetsordningen för fullmäktige ska ordinarie sammanträde hållas enligt av fullmäktige godkänd sammanträdesplan. Av reglementet framgår att styrelsen bestämmer dag och tid för sina
sammanträden.
Beslutsunderlag
Kanslienhetens förslag till sammanträdesplan 2019.

Protokollsutdrag skickas till
Kanslienheten
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder

!Justerandes san

Utdraqsbestyrkande

ammanträdesplan 2019, liggande

Jan

Feb

Mars

April

Må

ons

Kansliet

Beredning

7/1

9/1

14/1

16/1

21/1

23/1

28/1

30/1

4/1

6/2

11/2

13/2

18/2

20/2

25/2

27/2

4/3

6/3

11/3

13/3

18/3

20/3

25/3

27/3

1/4

3/4

8/4

10/4

15/4

17/4

23/4

24/4

29/4

2/5

FÖRSLAG
3/12,2018
KSAPU

KS

UU

Budget-

KF

14/1

beredning
17-18/1
23/1
30/1

4/2 Aterrapport nämnds dialoger
11/2 Uppföljning intern-kontrollplan

6/2
13/2
20/2
27/2

25/2 Uppföljning Intern-kontrollplan

6/3
13/3 förslag på fördelning till nämnd

11/3 Månadsrapp jan-feb
8/3 NÅ
25/3 Arsredov + alla bolagen

8/4 Månadsrapp jan-mars
15/4 Arsredov.
+ alla bolagen
Uppföljning intern-kontrollplan

Maj

6/5

8/5

13/5

15/5

18/4-22/4 påsk

23/4 Månadsrapp jan-mars

6/5
13/5 Helårsprognos jan-april,
Budget/skattesats/Utgiftstak/
Konsekvensanalys från nämnderna

20/5

22/5

27/5

29/5

26/5 EU-val
27/58udget/skattesats/Utgifistak/heiårsp
ognos

Juni

3/6

5/6

10/6

12/6

17/6

19/6

24/6

26/6

10/6 Månadsrapp jan-maj
17/6 Budget/skattesats/Utglftstak/helårspr
26/8

ammanträdesplan 2019, liggande

Kansliet

Bered
ning

FÖRSLAG

KSAPU

KS

UU

KF

Juli
Aug

Sep

Okt

5/8

7/8

12/8

14/8

19/8

21/8

26/8

28/8

2/9

4/9

9/9

11/9

16/9

18/9

23/9

25/9

30/9

2/10

7/10

9/10

14/10

16/10

21/10

23/10

28/10

30/10

4/11

6/11

11/11

13/11

18/11

20/11

25/11

27/11

2/12

4/12

9/12

11/12

16/12

18/12

12/8 Månadsrapp jan-juni
19/8

NA
26/8 Månadsrapp jan-juni

9/9 DelårsrappOrt ILS jan-aug

23/9 Delårsrapport KS, jan-aug

21/10 Delårsrapport kommun, månadsr p.
jan-sep

Nov

Dec

0

11/11 Delårsrapp kommun, månadT p. \
.,,
Jan-sep/Målen
18/11 Månadsrapp jan-okt

25/11 Delårsrapp/Målen,Rev. Budget 2020
2/12 Månadsrapp jan-okt/
KS eudget/intemkontrollpian
9/12 Månadsrapp jan- nov, KS budget

2020

Övrigt

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
28(36)
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Sammanträdesdatum
2018-08-27

Sammanträdesdatum
2018-08-27

KALIX KOMMUN

KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§ 143

kommun 2011-11-01 och löper också ut efter tio år. För att underlätta föreslås att
dessa bekräftas i samband med borgensförbindelsen.

Dnr 2018-00341 005

Borgensförbindelse/avtal Kommuninvest

Beslutsunderlag
Ekonomichef Eva Henrikssons tjänsteskrivelse den 20 juni 2018.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar:
•

Att Kalix kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den
23 december 1999 ("Borgensförbindelsen"), vari Kalix kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att
Kommuninvest äger företräda Kalix kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.

•

Att Kalix kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Kalix
kommun den 1 november 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna
enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.

•

Att Kalix kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Kalix
kommun den 1 november 2011, vari Kalix kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt
gäller.

•

Att utse kommundirektör och ekonomichef att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Eva Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 20 juni 2018, att
Kalix kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Föreningens
upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. För att möjliggöra bästa möjliga
kreditvillkor finns villkor att samtliga medlemmar enligt tecknad borgensförbindelse
ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld rör Kommuninvests samtliga
förpliktelser. Kalix kommuns borgensförpliktelse utfärdades initialt 1999-12-23 och
bekräftades på nytt via beslut i kommunfullmäktige 2009-10-12. Ett borgensåtagande är enligt lag giltigt i tio år vilket innebär att Kalix kommuns borgensåtagande löper ut under 2019. Eftersom åtagandet är ett villkor för medlemskap i
föreningen och att Kalix kommun har stor del av sin upplåning hos Kommuninvest
är det av stor vikt att nytt beslut fattas i Kommunfullmäktige innan borgensförbindelsen löper ut.
Utöver borgensförbindelsen har samtliga medlemmar tecknat ett separat
regressavtal samt ett avtal om medlemmars ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat. Dessa avtal är undertecknade av Kalix
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Sammanträdesdatum
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KALIX KOMMUN

KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§ 138

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL i8d(a36)
Sammanträdesdatum
2018-08-27

Yrkanden
Rickard Mohss (I): Punkt 1 kompletteras med "bland annat" och får
följande lydelse:

Dnr 2018-00368 00

Framtida fritids- och idrottsanläggningar samt
föreningsstöd - utredningsuppdrag

•

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar ge kommundirektören i
samverkan med fritids- och kulturförvaltningen, samt samhällsbyggnadsförvaltningen, i uppdrag att ta fram en utredning för underhåll och nyinvesteringar i
fritids och idrottsanläggningar i kommunen utifrån följande kriterier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utreda reinvesteringsbehovet i befintliga anläggningar samt nyinvesteringar
på kort och lång sikt, bland annat kopplat till anläggningarnas status för
elitutövande.

Linda Frohm (M): Utredningen ska presenteras för kommunfullmäktige i april 2019
istället för kommunstyrelsen i februari 2019.
Ordförande ställer yrkandena för röstning och finner att kommunstyrelsen beslutar
bifalla yrkandena.

Utreda reinvesteringsbehovet i befintliga anläggningar samt nyinvesteringar
på kort och lång sikt, bland annat kopplat till anläggningarnas status för
elitutövande.
Utreda möjligheter till samutnyttjande av anläggningar, där även drift och
ägandeformer, samt personalutnyttjande ska ingå.
Utreda möjligheterna till samarbete med andra kommuner om anläggningar.
Prioritera anläggningarna utifrån attraktivitet för boende i kommunen, samt
för inflyttning, men även utövares nyttjandegrad ska beaktas.
Jämställdhetsperspektivet ska i varje utredning och prioritering beaktas.
Prioriteringsordning, kostnadsberäkningar för byggnation och drift ska
presenteras i utredningen.
Utreda möjligheterna till investerings- och driftsstöd för anläggningar och
idrottsmiljöer.
Utreda föreningsstödet.
Utreda möjligheterna för spontanidrott i olika former.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilssons och kommunstyrelsens vice
ordförande Jan Nilssons skrivelse den 30 juli 2018.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll den 13 augusti 2018, § 79.

Utredningen ska presenteras för kommunfullmäktige i april 2019.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson och kommunstyrelsens vice
ordförande Jan Nilsson meddelar i skrivelse den 30 juli 2018, att idrott, kultur och
fritidsaktiviteter är viktiga i Kalix kommun. Kalix kommun har under ett antal år
varit bland de tre främsta friluftskommunerna i landet. Vi ska behålla och stärka
vår position, som friluftskommun. Friluftsaktiviteter är även en viktig del i att bli en
attraktiv inflyttningsort, samt att fler människor kan stanna kvar i kommunen.
Många av kommunens fritids och idrottsanläggningar är byggda under 1960 och
70-talet och behöver underhållas samt de uppfyller inte de krav som olika
idrottsförbund ställer för att få utöva idrott på elitnivå. Det tillkommer även nya
aktiviteter och idrotter som kräver andra och nya typer av anläggningar. Vi ser
även att det finns utmaningar i att tillgodose träningstider i våra anläggningar
vissa tider på året.
Med anledning av detta vill Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ta
fram en utredning rör underhåll och nyinvesteringar i anläggningar inom fritidsoch idrottsområdet. Föreningsstödet ska även utredas.
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KALIX KOMMUN

KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Dnr 2018-00368 00

§ 79

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilssons och kommunstyrelsens vice
ordförande Jan Nilssons skrivelse den 30 juli 2018.

Framtida fritids- och idrottsanläggningar samt föreningsstöd
- utredningsuppdrag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår, att kommunstyrelsen
beslutar ge kommundirektören i samverkan med fritids- och kulturförvaltningen,
samt samhällsbyggnadsförvaltningen, i uppdrag att ta fram en utredning för
underhåll och nyinvesteringar i fritids och idrottsanläggningar i kommunen utifrån
följande kriterier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utreda reinvesteringsbehovet i befintliga anläggningar samt nyinvesteringar
på kort och lång sikt kopplat till anläggningarnas status för elitutövande.
Utreda möjligheter till samutnyttjande av anläggningar, där även drift och
ägandeformer, samt personalutnyttjande ska ingå.
Utreda möjligheterna till samarbete med andra kommuner om anläggningar.
Prioritera anläggningarna utifrån attraktivitet för boende i kommunen, samt
för inflyttning, men även utövares nyttjandegrad ska beaktas.
Jämställdhetsperspektivet ska i varje utredning och prioritering beaktas.
Prioriteringsordning, kostnadsberäkningar för byggnation och drift ska
presenteras i utredningen.
Utreda möjligheterna till investerings- och driftsstöd för anläggningar och
idrottsmiljöer.
Utreda föreningsstödet.
Utreda möjligheterna för spontanidrott i olika former.

Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen i februari 2019.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson och kommunstyrelsens vice
ordförande Jan Nilsson meddelar i skrivelse den 30 juli 2018, att idrott, kultur och
fritidsaktiviteter är viktiga i Kalix kommun. Kalix kommun har under ett antal år
varit bland de tre främsta friluftskommunerna i landet. Vi ska behålla och stärka
vår position, som friluftskommun. Friluftsaktiviteter är även en viktig del i att bli en
attraktiv inflyttningsort, samt att fler människor kan stanna kvar i kommunen.
Många av kommunens fritids och idrottsanläggningar är byggda under 1960 och
70-talet och behöver underhållas samt de uppfyller inte de krav som olika
idrottsförbund ställer för att få utöva idrott pa elitnivå. Det tillkommer även nya
aktiviteter och idrotter som kräver andra och nya typer av anläggningar. Vi ser
även att det finns utmaningar i att tillgodose träningstider i våra anläggningar
vissa tider på året.
Med anledning av detta vill Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ta
fram en utredning för underhåll och nyinvesteringar i anläggningar inom fritidsoch idrottsområdet. Föreningsstödet ska även utredas.
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Aktbil

Utredningsuppdrag — Framtida fritids- och idrottsanläggningar sam
föreningsstöd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Kommundirektören i samverkan med Fritids- och
kulturförvaltningen, samt Samhällsbyggnadsförvaltningen, får i uppdrag att ta
fram en utredning för underhåll och nyinvesteringar i fritids och
idrottsanläggningar i kommunen utifrån följande kriterier;
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Utreda reinvesteringsbehovet i befintliga anläggningar samt
nyinvesteringar på kort och lång sikt kopplat till anläggningarnas status
för elitutövande.
Utreda möjligheter till samutnyttjande av anläggningar, där även drift och
ägandeformer, samt personalutnyttjande ska ingå.
Utreda möjligheterna till samarbete med andra kommuner om
anläggningar.
Prioritera anläggningarna utifrån attraktivitet för boende i kommunen,
samt för inflyttning, men även utövares nyttjandegrad ska beaktas.
Jämställdhetsperspektivet ska i varje utredning och prioritering beaktas.
Prioriteringsordning, kostnadsberäkningar för byggnation och drift ska
presenteras i utredningen.
Utreda möjligheterna till investerings- och driftsstöd för anläggningar och
idrottsmiljöer.
Utreda föreningsstödet.
Utreda möjligheterna för spontanidrott i olika former.

Utredningen ska presenteras för Kommunstyrelsen i februari 2019.
Beskrivning av ärendet
Idrott, kultur och fritidsaktiviteter är viktiga i Kalix kommun. Kalix kommun har
under ett antal år varit bland de tre främsta friluftskommunerna i landet. Vi ska
behålla och stärka vår position, som friluftskommun. Friluftsaktiviteter är även
en viktig del i att bli en attraktiv inflyttningsort, samt att fler människor kan
stanna kvar i kommunen.
Många av kommunens fritids och idrottsanläggningar är byggda under 1960 och
70-talet och behöver underhållas samt de uppfyller inte de krav som olika
idrottsförbund ställer för att få utöva idrott på elitnivå. Det tillkommer även nya
aktiviteter och idrotter som kräver andra och nya typer av anläggningar. Vi ser
även att det finns utmaningar i att tillgodose träningstider i våra anläggningar
vissa tider på året.
Med anledning av detta vill Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet
ta fram en utredning för underhåll och nyinvesteringar i anläggningar inom
fritids- och idrottsområdet. Föreningsstödet ska även utredas.

Tommy Nilsson

Kommunstyrelsens ordförande

Jan Nilsson

Kommunstyrelsens vice ordförande
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Fritids- och kulturnämnden

Fritids- och kulturnämnden

Dnr 2018-00041 80

25

Beredningsförslag
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef föreslår i tjänsteskrivelse
2018-04-27 att fritids- och kulturnämnden tar del av och beslutar att
godkänna förslaget till utvecklingsplan samt att utvecklingsplanen
skickas vidare till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Utvecklingsplan för idrottsanläggningar utifrån
framtidens behov
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden tar del av och beslutar att godkänna förslaget
till utvecklingsplan som fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck och
föreningsstrateg Mikael Lindberg gjort.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-04-27
Utvecklingsplan för idrottsanläggningar utifrån framtidens behov
Arbetsutskottet § 22/18
Fritids- och kulturnämnden § 8/18
Rapport - analys av Kalix kommuns idrottsanläggningar

Fritids- och kulturnämnden beslutar anta förvaltningens förslag om nytt
ridhus i Björknäs som prioritet 1 och förordar alternativ A på punkterna 2
och 3.
Fritids- och kulturnämnden beslutar skicka utvecklingsplanen vidare till
kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Håkan Nyman (S) föreslår att fritids- och kulturnämnden beslutar i
enlighet med beredningsförslaget samt antar förvaltningens förslag om
nytt ridhus i Björknäs som prioritet 1 och förordar alternativ A på
punkterna 2 och 3.

Sammanfattning av ärendet
Fritids- och kulturnämnden vill utreda vilka åtgärder som behöver
genomföras kort- och långsiktigt för att kommunen skall kunna stimulera
idrottslivet i Kalix. Kalix kommuns idrottsanläggningar är i viss mån
föråldrade och i behov av uppdateringar. Fritids- och kulturnämnden
behöver veta om dagens anläggningar räcker för att föreningarna ska
kunna bedriva ungdoms och seniorverksamhet under bra och
utvecklande former. Det är av vikt att få en bild av vilka behov
idrottsföreningarna har för att kunna bedriva en bra verksamhet. Finns
behov av att investera i ny anläggning när nya idrotter som inte funnits
tidigare vill komma in i hallarna? Kommer skolans behov av lokaler att
öka?

Beslutsgång
Ordförande ställer förslag på bifall eller avslag på Håkan Nymans (S)
förslag och finner att nämnden bifaller förslaget.
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen

Fritids- och kulturnämnden gav 8 mars 2017 § 9 Karl-Göran Lindbäck,
fritids- och kulturchef, i uppdrag att utreda behov och
utvecklingsmöjligheter på Kalix kommuns idrottsanläggningar. Förslag på
åtgärdsplan skall presenteras. Eventuella investeringsbehov och
uppdateringar av anläggningar ska redovisas i utredningen. Utredningen
ska presenteras 11 oktober.
Uppdraget har visat sig vara omfattande och för att göra en bra
heltäckande beskrivning över kommande behov behöver ärendet
kommuniceras med berörda föreningar och nämnder. Detta arbete är
påbörjat men kommer inte hinna fullföljas till den 11 oktober 2017
Utredningsuppdraget förlängdes med anledning av detta till första
nämnden 2018.
Fritids- och kulturnämnden beslutar 2018-03-15 § 8 ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram en utvecklingsplan, inklusive kostnader för
investeringar om så är möjligt, till nämndens nästa sammanträde.
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Bakgrund
Fritids- och kulturnämnden vill utreda vilka åtgärder som behöver genomföras kort- och långsiktigt för
att kommunen ska kunna stimulera idrottslivet i Kalix. Kalix Kommuns idrottsanläggningar är i viss
mån föråldrade och i behov av uppdateringar. Räcker dagens anläggningar för att föreningarna ska
kunna bedriva ungdoms- och seniorverksamhet under bra och utvecklade former?

Uppdraget

KALIX KOMMUN

Uppdraget innebär utreda behov och utvecklingsmöjligheter och ta fram en utvecklingsplan för Kalix
kommuns idrottsanläggningar, inklusive kostnader för investeringar om så är möjligt.

Arbetssätt
Utvecklingsplanen har upprättats av fritids- och kulturförvaltningen som tagit hänsyn till svaren från
föreningsliv och allmänhet, som inkommit på enkäten om utvecklingsmöjligheter i Kalix kommuns
idrottsanläggningar. Informationen om utbildningsnämnden framtida behov av idrottsanläggningar
Kalix kommun har också tagits i beaktande.

Utvecklingsplan för idrottsanläggningar
utifrån framtidens behov
Fritids- och kulturförvaltningen
2018-05-09

Nuläge
Kalix kommun har i nuläget ett brett utbud av idrotts- och fritidsanläggningar. Fritids- och
kulturförvaltningen ansvarar för bland annat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Björknäs ridanläggning med ridhus, stall och paddock.
Furuvallen med fotbollsplaner, tennisbanor och en cykelpark.
Furuhedshallen, sporthall.
Kalix IP, konstfrusen bandybana.
Kalix Skidstadion med olika längdskidspår och motionsspår.
Kalix SportCity med flera sporthallar i olika storlekar samt simhall, gym, relaxavdelning och
boulehall.
Manhems IP med konstgräsplan och friidrottsanläggning.
PartArena hette tidigare Fururinken och innehåller en ishall och skyttehall.
Rudträskbacken för utförsåkning och downhillcykling.
Stureplan mindre fotbollshall med konstgräsmatta.
Strandängsbadet, utomhusbad med tempererade pooler med ett intilliggande utegym och
beachvolleybollplan.
Bowlinghall i Galleria Kalix vars verksamhets sköts av en entreprenör.

Fritids- och kulturförvaltningen administrerar även uthyrningen av skolornas gymnastiksalar i
Djuptjärn, Innanbäcken, Nyborg och Pålänge. Fritids- och kulturförvaltningen ska också administrera
uthyrningen av gymnastiksalarna i Vitvattnet och Gammelgården enligt beslut i kommunfullmäktige
men här behöver åtgärder vidtas, framförallt byte av lås och ny golvmatta i Gammelgårdens
gymnastiksal innan uthyrningen kan påbörjas.
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Förslag från fritids- och kulturförvaltningen på de tre viktigaste satsningar i
den ordning som vi anser att de bör prioriteras.

1. Nytt ridhus i Björknäs
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2. Ny idrottshall eller ombyggnation av befintliga anläggningar
a.

Ny idrottshall
En ny fullstor idrottshall med läktare, dusch- och omklädningsrum, som både täcker upp
träningar och matcher för de traditionella idrotterna men också nya idrotter som till
exempel futsal, klättring, parkour och padeltennis. Den nya idrottshallen placeras förslagsvis i nära anslutning till PartArena/Kalix IP för att kunna samnyttja omklädningsrum-

Projekteringen av ett nytt ridhus med några stallplatser har inletts och medel finns för

men eftersom där råder stor brist på omklädningsrum under vinterhalvåret. Läktaren bör

projektering. I maj 2018 får vi veta ungefärlig kostnad för de ritningar som har tagits fram
budgetberedningen. Anläggningen är också i behov av fortsatt upprustning av gamla

ha plats för 400-500 personer och idrottshallen bör också kunna användas för skolidrott.
En ny idrottshall behövs då spelplanen för till exempel handboll och innebandy i befintlig
anläggning är för liten. De åtgärder som är på gång i SportCitys A-hall som kräver stora

stallbyggnaden och en ny parkering.

investeringsmedel måste vägas mot att bygga ny en anläggning eller investera i befintliga.

Tidsplan
Byggnation senast 2020.

En ny fleridrottsanläggning för nya och traditionella idrotter ger fler aktiva på samma
ställe och inspiration till människor i alla åldrar att prova på olika idrotter. Det stärker

Kostnader för investering

föreningslivet och ger människor möjlighet att idrotta under hela livet, under samma tak.
Investeringar i nya lokaler för både traditionella och nya idrotter är nödvändiga för att

Okänd

vara en attraktiv plats att leva och bo på.

tillsammans med Kalix Ryttarförening. Kostnaden kommer därefter att delges

b. Ombyggnation av befintliga anläggningar
En projektering för att ta fram kostnaden för en eventuell ombyggnation av A-hallen i
SportCity är på gång och kommer att starta under våren 2018. Hallen är byggd på 60-talet
och uppfyller idag inte förbundens krav. Med dagens regler är den inte godkänd för bland
annat allsvensk spel i innebandy eller handbollens seniorserier, planen har inte godkända
mått och måste göras både längre och bredare samt att sekretariatet måste flyttas. Det
medför att föreningarna varje år tvingas att ansöka om dispens hos sina förbund. Till
säsongen 2018/2019 har vi förmånen att ha ett elitlag i allsvenskan i innebandy, vilket gör
att en ombyggnation av hallen är akut. Denna ombyggnad/utbyggnad kan dock undvikas
genom att Kalix kommun istället bygger en ny idrottshall.
Vid projektering inför en ombyggnation av A-hallen bör man även försöka hitta en lösning
som underlättar för föreningarna att bedriva cafeverksamhet i A-hallen, till exempel
genom att iordningställa en föreningskafeteria med tillhörande kök, som föreningarna
kan nyttja vid cuper och matcher, vilket efterfrågas av många.
Furuhedshallen också i behov av viss renovering, såsom byte av golv och att bygga om
hallen så den kan fungera som matcharena för ungdomslagen. Det behöver bland annat
tillföras publikmöjlighet genom en mindre läktare. En sådan satsning skulle ge
föreningarna möjlighet att spela de flesta ungdomsmatcherna i Furuhedshallen och på
det sättet avlasta SportCitys A-hall och ge seniorlagen bättre förutsättningar. Idag
används hallen, med väldigt få undantag, bara för skolidrott och som träningshall.
Tidsplan
Inom S år. Politiska beslut måste tas om man ska satsa på ny idrottshall eller satsa på
ombyggnation av en eller flera av de befintliga anläggningarna.
Kostnader för investering
Alternativ
a.
Ny idrottshall
b. Ombyggnation av befintliga anläggningar

Kostnad
Totalt ca 60 miljoner kronor*
Okänd

• Varav entreprenadkostnad ca 50 miljoner, projektering 5 miljoner, byggherrekostnader (inklusive markinköp)
med mera 5 miljoner.
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3. Ny fotbollsanläggning eller renovera och rusta befintliga anläggningar
a.
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Pågående investeringsprojekt
Fritids- och kulturnämnden har för 2018 tilldelats investeringsmedel till ett antal investeringsprojekt

Ny fotbollsanläggning
En ny fotbollsanläggning med två fullstora planer som uppfyller Svenska
Fotbollsförbundets krav för elitfotboll, läktare med tak, dusch- och omklädningsrum,
sekretariat, mindre klubbrum med mera. Anläggningen kan användas gemensamt av två
eller flera föreningar för att bedriva hela eller delar av sin verksamhet.
Om det i nära anslutning, byggs en ny idrottshall kommer möjlighet att samnyttja dusch,
omklädning och klubbrum med mera att finnas.

bland annat en:
Konstsnöanläggning
En konstsnöanläggning på Djuptjärnsområdet som möjliggör en tidigare säsong för
skidmotionärer och tävlingsåkare. Konstsnöanläggningen bidrar även till en tidigare öppning
av Rudträskbacken. Förvaltningen har påbörjat arbetet och en ansökan är skickad till
länsstyrelsen som har gett kommunen tillstånd att ta vatten från en intilliggande tjärn.
Skate- och aktivitetspark

b. Renovera och rusta befintliga anläggningar
1 kommunens egen fotbollsanläggning, Furuvallen, måste nytt omklädningsrum dusch-

Diskussioner om var skate- och aktivitetsparken ska byggas har pågått en längre tid. Beslut
om placering tas i början av maj och därefter kommer upphandlingen att påbörjas.

och bastu byggas, om anläggningen ska kunna nyttjas för träning och match.
Miljön som de aktiva vistas i är inte bra och behovet av nytt omklädningsrum, dusch och
bastu på Furuvallen är akut. Anläggningen är också i behov av fler omklädningsrum
Assi IF som spelar elitboll, med damlag i Elitettan, driver en egen anläggning i Risögrund
som idag inte uppfyller kraven för elitfotboll. Föreningen behöver kommunens hjälp med

Nedan följer behov, önskemål och förslag på åtgärder utan någon prioriterad
ordning.

att anpassa anläggningen så att den uppfyller Svenska Fotbollsförbundet krav.
Rudträskbacken
Med ovanstående i åtanke så är kanske en helt ny anläggning enligt "alternativ a" att
föredra.

Nytt effektivare liftsystem till Rudträskbacken. Den befintliga liften är i behov av att bytas ut
till säsongen 2018/2019. Större delen av byglarna måste bytas motsvarande en kostnad på
cirka 100 tkr.

Tidsplan
Inom 5 år. Politiskt beslut måste tas senast 2019. Planering och besked måste tas från
politiskt håll om och när. Ska en ny fotbollsanläggning uppföras så bör man fundera om några
åtgärder ska genomföras på Furuvallen. Beslut vad som ska göras bör komma omgående för
att kunna påbörja planering.
Kostnader för investering
Alternativ
a.

Ny fotbollsanläggning

b. Renovera och rusta befintliga anläggningar

Kostnad
Okänd
Okänd

Gymnastikhallar i skolorna
Utbildningsnämnden har redovisat ett långsiktigt behov av en ny idrottsanläggning/hall vid
Centrumskolan. Skolan byggdes 1954 och idrottshallen ser i stort sett ut som för 63 år sedan.
Hallen är liten och golvet är ett slitet trägolv, samma som lades dit när skolan byggdes. En
skola i centrum kommer det alltid att finnas behov av och förutsättningar finns för att kunna
nyttja idrottsanläggningen på kvällstid. Av dessa anledningar ser utbildningsnämnden därför
störst behov av en ny idrottshall vid Centrumskolan, företrädesvis en som ligger vid sidan av
skolan. Denna hall skulle efter skoltid kunna samnyttjas av andra idrottsutövare. Fritids- och
kulturförvaltningen administrerar idag uthyrningen av skolornas gymnastiksalar förutom på
Centrumskolan och Näsbyskolan.
Strandängsbadet
En utveckling av Strandängsbadet är planerad enligt den antagna utvecklingsplanen för
Strandängarna och innebär att en bastu kommer att byggas inne på området under
sommaren 2018.
Stureplan (fotbollshall)
Anläggningen är i behov av en genomgång av ventilationen under 2018 då flera utövare
upplever att luften i hallen år dålig. Efter genomgången, då vi förhoppningsvis vet vad detta
beror på, bör en utvärdering av luftkvalitén ske årligen efter varje säsong. Vidare så ser vi att
konstgräsmattan kommer att behöva bytas ut inom cirka Sår.
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Tennisbanor Furuvallen och på Kärleksstigen
Furuvallens tennisbanor är på grund av stor sprickbildning i behov av ny beläggning.
Tennisbanor på Kärleksstigen är i väldigt dåligt skick och behöver göras om helt. Som
upprustning av tennisbanorna kan de ersättas med en utepadeltennisbana.

Kommunstyrelsen

§ 141

Part Arena ishall
PartArena är i stort behov av fler omklädningsrum på grund av en hög idrottslig verksamhet.
Varje vecka under hockeysäsongen tar anläggningen emot en stor mängd ledare och aktiva.
Fler omklädningsrum behövs eftersom antalet aktiva och antal lag fortsätter att öka.
Omklädningsrummen används av hockeyns verksamhet och bandyns ungdomsverksamhet.
Bristen på omklädningsrum påverkar också föreningarnas förutsättningar att anordna cuper
och ungdomsturneringar eftersom antalet omklädningsrum begränsar hur många lag som kan
delta. En ny sporthall med fler omklädningsrum eller baracker utanför är två exempel på
lösningar.

Dnr 2018-00315 005

Nytt aktieägaravtal och erbjudande om ett delägande i
Investeringar i Norrbotten AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till
nytt aktieägaravtal för Investeringar i Norrbotten AB. Aktieägaravtalets första
paragraf, andra stycket är öppen för revidering innan slutgiltigt avtal fastställts
under förutsättning att Kalix kommuns andel inte påverkas.

Efter ett byte av sarg i ishallen under 2017 ska den bortplockade sargen placeras intill ishallen
och fungera som en utomhusrink med naturis. Rinken ska färdigställas till hösten 2018.
Utomhusrinken ger möjlighet till mer istider för träning och för de som vill åka spontant.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 29 juni 2018,
att det aktieägaravtal som reglerar ägarnas förhållande till varandra för bolaget
Investeringar i Norrbotten AB har löpt ut. Under våren har ett nytt processats
genom ägarsamråd och bolagsstämma samt vid en kortare information på
Norrbottens kommuners styrelse. Avtalet som är bifogat är resultatet av den
processen.

Part Arena skyttehall
Det finns önskemål om en ny skyttehall. Dagens läge på vindsplanen i PartArena är inte
optimalt. Skytteklubben har önskat om utökad kapacitet på kulfång och ventilation för att
kunna skjuta med grov ammunition. Om lokalen friläggs kan den nyttjas till annan verksamhet
som finns i ishallen eller i nära anslutning till den.

I Aktieägaravtalets första paragraf, andra stycket redogörs för ägarförhållandet,
denna skrivning är preliminär då Regionens önskan med detta avtal är att utöka
ägandet till regionens alla 14 kommuner. Vid fastställande bör denna del av avtalet
vara öppen för revidering innan slutgiltigt avtal fastställts.

Kalix IP
Önskemål från bandyföreningarna finns om en bandyhall, väggar och tag över Kalix IP och fler
omklädningsrum. En geologisk undersökning måste göras på grund av sprickbildning i isen
som beror på spricka i asfalt/grusbädden som blivit större. Undersökningen får utvisa vilka
åtgärder som är nödvändiga. Vidare behövs ny belysning eftersom dagens lampor och
armaturer inte finns att få tag i.

Kommunernas ägande var för sig förändras inte vid eventuellt nytecknande, utan
det regleras genom att Region Norrbotten minskar sin ägarandel med motsvarande.
Nuvarande ägande ser ut enligt följande: Region Norrbotten, 84,8 0/0 Luleå och
Bodens kommuner, 3,4 % vardera Älvsbyn, Arvidsjaur, Övertorneå, Överkalix,
Haparanda och Kalix kommuner, 1,4 % vardera

Vid byggnation av ny idrottshall i nära anslutning till Kalix IP lösen bristen på omklädningsrum.

Därutöver har några kommuner sedan tidigare haft serviceavtal med Investeringar i
Norrbotten AB som innebär att man inte är ägare av bolaget men att man betalar
motsvarande ägartillskott rör att nyttja bolagets verksamhet. En sådan ordning
tillåts inte i och med antagandet av nu liggande förslag till aktieägaravtal.

Byar
I flera av kommunens byar finns elljusspår som på grund av gammal och i vissa fall trasig
belysning är i behov av ny belysning då befintliga armaturer och lampor inte går att få tag i.

Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 29 juni 2018.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll den 13 augusti 2018, § 86.

Slutord
Bra idrottsanläggningar ger bra reklam för Kalix kommun och skapar goda förutsättningar för
föreningarna och de aktiva.

(Justerandes sian
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Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

KALIX Kommvx
Kommunfullmäktige

Nytt Aktieägaravtal - Investeringar i Norrbotten AB
§ 86

Dnr 2018-00315 005

Nytt aktieägaravtal och erbjudande om ett delägande i
Investeringar i Norrbotten AB
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott rekommenderar kommunstyrelsen
föreslå, att kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till nytt aktieägaravtal för
Investeringar i Norrbotten AB. Aktieägaravtalets första paragraf, andra stycket är
öppen för revidering innan slutgiltigt avtal fastställts under förutsättning att Kalix
kommuns andel inte påverkas.
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 29 juni 2018,
att det aktieägaravtal som reglerar ägarnas förhållande till varandra för bolaget
Investeringar i Norrbotten AB har löpt ut. Under våren har ett nytt processats
genom ägarsamråd och bolagsstämma samt vid en kortare information på
Norrbottens kommuners styrelse. Avtalet som är bifogat är resultatet av den
processen.
I Aktieägaravtalets första paragraf, andra stycket redogörs för ägarförhållandet,
denna skrivning är preliminär då Regionens önskan med detta avtal är att utöka
ägandet till regionens alla 14 kommuner. Vid fastställande bör denna del av avtalet
vara öppen för revidering innan slutgiltigt avtal fastställts.
Kommunernas ägande var för sig förändras inte vid eventuellt nytecknande, utan
det regleras genom att Region Norrbotten minskar sin ägarandel med motsvarande.
Nuvarande ägande ser ut enligt följande: Region Norrbotten, 84,8 % Luleå och
Bodens kommuner, 3,4 % vardera Älvsbyn, Arvidsjaur, Övertorneå, Överkalix,
Haparanda och Kalix kommuner, 1,4 % vardera
Därutöver har några kommuner sedan tidigare haft serviceavtal med Investeringar i
Norrbotten AB som innebär att man inte är ägare av bolaget men att man betalar
motsvarande ägartillskott för att nyttja bolagets verksamhet. En sådan ordning
tillåts inte i och med antagandet av nu liggande förslag till aktieägaravtal.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att kommunstyrelsen
rekommenderar kommunfullmäktige att godkänna förslag till nytt aktieägaravtal för
Investeringar i Norrbotten AB. Aktieägaravtalets första paragraf andra stycket är
öppen för revidering innan slutgiltigt avtal fastställts under förutsättning att Kalix
kommuns andel inte påverkas.
Beskrivning av ärendet
Det aktieägaravtal som reglerar ägarnas förhållande till varandra för bolaget
Investeringar i Norrbotten AB har löpt ut. Under våren har ett nytt processats genom
ägarsamråd och bolagsstämma samt vid en kortare information på Norrbottens
kommuners styrelse. Avtalet som är bifogat är resultatet av den processen.
i Aktieägaravtalets första paragraf andra stycket redogörs för ägarförhållandet, denna
skrivning är preliminär då Regionens önskan med detta avtal är att utöka ägandet till
regionens alla 14 kommuner. Vid fastställande bör denna del av avtalet vara öppen för
revidering innan slutgiltigt avtal fastställts.
Kommunernas ägande var för sig förändras inte vid eventuellt nytecknande, utan det
regleras genom att Region Norrbotten minskar sin ägarandel med motsvarande.
Nuvarande ägande ser ut enligt följande:
Region Norrbotten, 84,8 °k
Luleå och Bodens kommuner, 3,4 °h vardera
Älvsbyn, Arvidsjaur, Övertorneå, Överkalix, Haparanda och Kalix kommuner, 1,4 %
vardera
Därutöver har några kommuner sedan tidigare haft serviceavtal med Investeringar i
Norrbotten AB som innebär att man inte är ägare av bolaget men att man betalar
motsvarande ägartillskott för att nyttja bolagets verksamhet. En sådan ordning tillåts
inte i och med antagandet av nu liggande förslag till aktieägaravtal.

I tjänsten

Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 29 juni 2018.
Namn Namnsson
förvaltningschef
0923-123 45

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix
'Justerandes slqn

. Utdraqsbestyrkande

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-650 00
Fax: 0923-150 92

www.kalix.se
kommun@kalix.se

för diskussioner och samråd inför beslut avseende bolagets policys, verksamhetsinriktning,
Aktieägaravtal
För Investeringar i Norrbotten AB, organisationsnummer 556903-8119
Aktieägaravtal har ingåtts av Region Norrbotten och Luleå kommun, Bodens kommun, Älvsbyns
kommun, Arvidsjaurs kommun, Övertorneå kommun, Överkalix kommun, Kalix kommun, Haparanda
kommun, Arjeplogs kommun, Piteå kommun, Jokkmokks kommun, Gällivare kommun, Pajala

finansiering och satsningar.
På ägarsamråd diskuteras och förankras även parternas eventuella behov av justeringar i detta
aktieägaravtal, liksom ägardirektiv till bolaget, för kommande beslut på extra bolagsstämma eller
årsstämma. Förslag tillstyrelsesammansättning och styrelseordförande diskuteras på ägarsamrådet.
§ 6 Årsstämma / Bolagsstämma

kommun och Kiruna kommun (nedan kallade parterna).

Delägare ska utse ett ombud som utövar delägarens rösträtt vid bolagsstämman.

Avtalet reglerar Parternas samarbete i rollen som aktieägare i det gemensamt ägda bolaget

§ 7 In- och utträde ur aktieägaravtalet

Investeringar i Norrbotten AB, organisationsnummer 556903-8119.
§ 1 Fördelning av aktier och aktiekapital
Bolaget ska ha ett aktiekapital på 200 000 SEK. Antal aktier ska vara 2 000 stycken med ett belopp på
100 SEK. Varje aktie motsvarar en röst.
Region Norrbotten äger 74,4% av aktierna, Luleå kommun, Piteå kommun och Bodens kommun äger

Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas eller pantsättas utan
samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av avtalet och utan övriga parters skriftliga
godkännande. Träder man in som ny aktieägare i bolaget omfattas man omedelbart vid förvärvet av
reglerna i detta avtal.
§ 8 Ändringar

3,4% vardera. Älvsbyns kommun, Arvidsjaurs kommun, Övertorneå kommun, Överkalix kommun,

Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och

Kalix kommun, Arjeplogs kommun, Jokkmokks kommun, Pajala kommun, Kiruna kommun, Gällivare

undertecknande av parterna.

kommun och Haparanda kommun äger 1,4% vardera. Tillsammans utgör kommunernas ägarandel
25,6% av aktierna.
Om aktie övergår till annan ägare regleras förfarandet kring detta genom klausulen om hembud i
gällande bolagsordning.
§ 2 Bolagsordning
Bolaget ska ha en bolagsordning enligt bilaga 1. I denna framgår bolagets verksamhet. Vid eventuell
bristande överensstämmelse i övrigt mellan innehållet i bolagsordningen och detta aktieägaravtal ska
avtalets bestämmelser ha företräde.
§ 3 Finansieringsprinciper
Delägare förutsätts tillföra bolaget ett årligt ägartillskott i form av driftsbidrag. Beloppets storlek
behandlas och fastställs årligen vid ägarsamråd. Minimibelopp att tillföra bolaget årligen är 1,60 SEK
per invånare i respektive kommun. Region Norrbotten tillför bolaget minst 3 000 000 SEK per år.
Utifrån storleken på det totala driftsbidraget har bolaget att beräkna sin budget för det kommande
året.
§ 4 Nominering till styrelsen
Styrelsen nomineras på det sätt som anges i gällande bolagsordning.
§ 5 Ägarsamråd
Partnerna ska genomföra regelbundna ägarsamråd minst en gång per år. Målsättningen år att
ordinarie ägarsamråd ska ske 1-2 månader före årsstämman. Ägarsamrådet ska vara parternas forum

§ 9 Avtalstid
Detta avtal tråder i kraft denna dag och gäller fram till och med 2020-12-31. Under 2020 ska
omförhandling ske parterna emellan för att efter avtalets utgång ha klart med nytt avtal.
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§ 142

"Hyrbilar" tillsammans ligga mellan 10-11 milj kr. Övriga mål är ökad avtalstrohet,
minskad miljöpåverkan samt förbättrad arbetsmiljö för såväl förare som
fordonsadministratörer.

Dnr 2018-00382

Kategoristyrning - pilotprojekt inom kategorin Fordon

Kalix kommuns fordon och avtal

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar:

Kalix kommun innehar närmare 200 registrerade fordon, maskiner och
motorredskap. Utav dessa var 46 stycken lätta lastbilar, 85 stycken personbilar och
30 stycken släp vid årsskiftet 2017/2018.

1. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att starta ett 18 månader
pilotprojekt för kategoristyrning av inköp inom avtalskategorin "Fordon" med
underkategorierna; "Fordon Leasing", "Fordon underhåll & omkostnader",
"Drivmedel" samt "Fordon köp". Pilotprojektet ska även följa hur
kostnadsutvecklingen avseende "Hyrbilar" inom kategorin "Resor" påverkas
av arbetet inom pilotprojektet.

Kostnaderna för dessa fordon + hyrbilar uppgick under 2017 till närmare 14 milj kr:
-

2. Övriga nämnder får i uppdrag att överföra 3 000 kr per befintligt fordon
(personbil eller transportbil) till samhällsbyggnadsnämndens budget för
nämnda pilotprojekt för perioden 2018-2019.

-

3. Inga övriga medel tillskjuts för pilotprojektet då det inom ett år förväntas
vara självfinansierande genom bättre avtalsuppföljning.
4.

Detta innebär att det finns pengar att spara samtidigt som avtalstroheten kan
stärkas.
Personal ute i verksamheterna har ifrågasatt de kostsamma serviceavtalen och det
blir onekligen kostnadskrävande om verksamheterna, till följd av bristande
information om vad som ingår i de avtal som upphandlats, köper delar och
tillbehör, bekostar egna däckbyten eller beställer bärgning trots att dessa ska
tillhandahållas som en del av leverantörens utökade fullservice. Köp av exempelvis
däck, däckbyte, torkarblad och smörjmedel utanför befintliga avtal bidrar även till
en minskad avtalstrohet.

Pilotprojektet bör syfta till att förbättra driftsekonomin för fordonsparken samt
effektivisera de kommunala transporterna. Detta genom att kartlägga de faktiska
kostnaderna per fordon och mil, identifiera och följa upp lämpliga ekonomiska och
miljömässiga nyckeltal samt stödja förvaltningarna med administrativt arbete kring
anskaffning, omplacering och avyttring av produktionsrelaterade fordon.
En fordonssamordnare bör anställas för genomförande och återrapportering av
projektet. Fordonssamordnaren föreslås vidare ansvara för avtalsuppföljning och
administration av kommunens fordon, bilpool samt samordning av fordonsomsättning.

Därtill uppkommer onödiga utgifter i de fall personal i verksamheterna kör bilar till
och från service utanför Kalix kommun, trots att de avtal som upphandlats kräver
service i centrala delarna av Kalix. Eller när personal sitter på däckverkstäder och
väntar längre än 30 minuter utan att fakturera avtalsleverantören de
överenskomna I 500 kr som varit kostnadsdrivande vid leverantörernas prissättning
av serviceavtalet. Även detta är ett exempel på när information om vad som ingår i
ett avtal inte nåt ut till berörd personal.

När en fordonssamordnare har det övergripande system- och informationsansvaret
och hanteringen av körjournaler möjligen digitaliseras så frigörs arbetstid till annat.
De som redan hanterar administration av körjournaler i pappersform får tid att
analysera och följa upp den egna verksamhetens behov, utreda avvikelser och följa
upp nyckeltal på en mer detaljerad nivå än tidigare.

Andra onödiga utgifter är kostnader för onormalt slitage samt övermil. Onormalt
slitage är svårbedömt så länge ingen överenskommelse om vad begreppet innebär
träffats med leverantörer i samband med upphandling. Övermil uppstår när
förvaltningar inte uppmärksammar att en personbil eller ett transportfordon gått
längre än leasingavtalet tillåter och dessa påverkar fordonens restvärde negativt.

Pilotprojektets ekonomiska mål är en besparing på 3,5 milj kr (ca 25 0/0) för 2019
jämfört med 2017. Således ska kategorin "Fordon" med underkategorier och

Utdraqsbestyrkande

Fordon leasing (Exklusive leasing av skogsmaskiner till
Naturbruksgymnasiet): 6 478 201 kr
Fordon underhåll och omkostnader ("Fordon underhåll och omkostnader"
avser även underhåll av fordon/maskiner som inte är personbilar eller lätta
lastbilar): 3 181 092 kr
Drivmedel: 2 999 587kr
Hyrbilar: I 314 456 kr

Med tanke på de omfattande service- och assistansavtal som upphandlats för
kommunens leasingfordon borde inte posten underhåll och omkostnader ligga på en
nivå som överskrider kostnaden för drivmedel. Denna höga kostnad visar pa att
leasingavtalet inte nyttjas till fullo och att dubbla kostnader kan förekomma.

Projektets resultat återrapporteras kommunfullmäktige 12 månader efter
start.

Beskrivning av ärendet
Upphandlare Sara Rahm meddelar i tjänsteskrivelse den 24 juli 2018, för att prova
på arbetssättet med kategoristyrt inköp föreslås ett 18 månader långt pilotprojekt
inom kategorin "Fordon" med underkategorier. Denna kategori är en av Kalix
kommuns största inköpskategorier och har en hög förbättringspotential.
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På samma sätt innebär även undermil att fordon inte nyttjats fullt ut och att
upphandlat leasingavtal inte varit optimalt. Onormalt slitage och övermil visas som
kostnader kopplade till leasingavtalen och är kostnader som kan minskas genom
bättre kontroll av fordonsparken.

Kategoriansvarig:
jobbar med löpande avtalskontroll, avtalsuppföljning och behovsanalys inom sin
kategori. Projektleder upphandlingsprojekt från kravspecifikation till
upphandlingsdokument.

Enligt Miljöplan för Kalix kommun 2017-2019 ska Kalix kommun ha en
miljöanpassad bilpark. Fordonen ska köras med hållbara drivmedel och nya fordon
ska vara upphandlade med högt ställda miljökrav. I dagsläget kan verksamheterna
följa upp andel miljöklassade fordon men andra viktiga nyckeltal som
koldioxidutsläpp per fordon och antal körda mil per förvaltning är okända.

Upphandlare:
deltar i upphandlingsprojekt, utför konkurrensutsättning enligt LOU.
Kategoristyrt inköp resulterar i mer kvalitet för pengarna genom kontinuerlig analys
av befintliga inköp och möjlig förbättringspotential genom kategorispecifika
ställningstagande till frågor som;

Kategoristyrt inköp och avtalsförvaltning

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kategoristyrt inköp/Category Management börjar med att en inköpsavdelning gör
en spendanalys och mappar in alla företagets inköpskostnader i logiska
inköpskategorier (och underkategorier). En person utses som ansvarig för varje
inköpskategori och ett tvärfunktionellt team utses.
Teamets uppgift är att tillsammans med kategoriansvarig utveckla en kategoriplan
och prioritera vilka upphandlingar och andra förbättringsprojekt som ska drivas.
Det är teamets ansvar att se till att förbättringsmöjligheterna realiseras och
besparingsmålet levereras. På detta sätt kommer de som använder
produkten/tjänsten till tals, tvärfunktionellt samarbete gynnas och förtroendet för
inköpsfunktionens arbete stärks (såväl internt som externt).

Hur mycket köper vi in idag, och hur utvecklas vårt behov?
Hur väl fungerar vår(a) leverantör(er)?
Har vi effektiva beställningsrutiner?
Hur förhåller sig våra kostnader jämfört med marknaden?
Kan vi köpa standardprodukt istället för kundunik?
Kan vi effektivisera ledtider, lager, transporter etc.?
Hur utvecklas avtalsefterlevnad (compliance/avtalstrohet)?
Hur utvecklas vårt behov?
Hur förändras marknaden för kategorin?

Redan i dagsläget finns det ett avtalsområde där Kalix kommun arbetar på ett sätt
som är att likna vid kategoristyrt inköp och det är inom kategorin "Livsmedel".
Spendstatistik över livsmedelsinköpen (vilka ska särskiljas från färdigrätter eller
representationsmåltider) visar på att behovsinventering, välutvecklade beställningsrutiner, intern informationsspridning och kontinuerlig uppföljning höjer köptroheten
som inom denna kategori nu ligger på en imponerande nivå av 89,04%.

Kategoriansvarig har ett övergripande ansvar för "sina" avtal/affärer/leverantörer
under hela avtalstiden. Uppföljningen blir därmed ett sätt att kontrollera och följa
upp att vår organisation och antagna leverantörer presterarar i enlighet med det
som överenskommits.

Pilotprojekt — Fordon

Även om den kategoriansvarige följer upp avtalet är det fortfarande
avtalsförvaltande nämnd som har det juridiska ansvaret för att avtalet följs.

För att prova på arbetssättet med kategoristyrt inköp föreslås ett 18 månader långt
pilotprojekt inom kategorin "Fordon" med underkategorier. Denna kategori är en av
Kalix kommuns största inköpskategorier och har en hög förbättringspotential som
beskrivits ovan.

Avtalstecknare:
tecknar civil rättsligt bindande avtal i enlighet med delegationsordning.
Avtalstecknaren ansvarar för att avtalet följs under hela avtalstiden och att
eventuella ändringar av kontrakt och ramavtal sker i enlighet med 17 Kap Lag
(2016:1145) om offentlig upphandling, LOU.
Beslutsfattare:
fattar tilldelningsbeslut i enlighet med delegationsordning.

Pilotprojektet bör syfta till att förbättra driftsekonomin för fordonsparken samt
effektivisera de kommunala transporterna. Detta genom att kartlägga de faktiska
kostnaderna per fordon och mil, identifiera och följa upp lämpliga ekonomiska och .
miljömässiga nyckeltal samt stödja förvaltningarna med administrativt arbete kring
anskaffning, omplacering och avyttring av produktionsrelaterade fordon.

Beställare/avropare:
beställer varor/tjänster från ingångna ramavtal enligt fastställda beställningsrutiner
för avtalet ifråga. Godkänner orderbekräftelser och jämför fakturor mot order samt
rapporterar leveransavvikelser.

En fordonssamordnare bör anställas för genomförande och äterrapportering av
projektet. Fordonssamordnaren föreslås vidare ansvara för avtalsuppföljning och
administration av kommunens fordon, bilpool samt samordning av fordonsomsättning och ska inom projektet:
Skapa ett komplett fordonsregister för närmare 200 försäkrade fordon, i verksamhetssystemet KomMa, innehållande:
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•
•
•
•
•

Data från transportstyrelsen
Tankkortsnummer
Skaderapportering
Service och besiktningsbevakning
Försäkringsnummer

Miltal
Restid
Genererade miljöutsläpp
Fullständiga körjournaler
Bilens serviceintervaller och felmeddelanden
Körbeteende/kollisioner

-20%

Drivmedel på bulk

+/- 0

+/- 0

Fordon underhåll och omkostnader

-795 273

-25%

Hyrbilar

-985 842

Därutöver förväntas projektet resultera i minskad miljöpåverkan, mer effektiv
fordonsadministration, en mer exakt kostnadsfördelning avseende bilpoolen samt
bättre arbetsmiljö för de som framför fordon.

Bokningssystem
Prissättningsmodell för korrekt internfakturering

Avtalsuppföljning/intressentanalys/upphandlingsunderlag

Efter projektets slut

Fordon
Stationstankning
Drivmedel på bulk
Smörjmedel
Underhäll- och service

Om projektet faller väl ut med rutinförbättringar och besparingar som följd kan
liknande kategori projekt med fördel genomföras andra kategorier med stora
utgifter/spend eller låg avtalstrohet.
Ett lyckat kategoriprojekt kan också ge skäl för en förändrad inköpsorganisation där
även upphandlare specialiserar sig på kategorier istället för förvaltningar/nämnder
och även deltar i kategoristyrningsteam.

Informationsarbete
•

Intern informationsspridning avseende kommunens fordon

Beslutsunderlag
Upphandlare Sara Rahms tjänsteskrivelse den 24 juli 2018.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll den 13 augusti 2018, §
87.

När en fordonssamordnare har det övergripande system- och informationsansvaret
samtidigt som hanteringen av körjournaler förenklas så frigörs arbetstid till annat.
De som redan hanterar administration av körjournaler i pappersform får tid att
analysera och följa upp den egna verksamhetens behov, utreda avvikelser/
skadeanmälningar och följa upp nyckeltal.
Vidare åligger det fortfarande respektive förvaltning att köra sina fordon till
besiktning och service, tvätta och städa bilar, sopa av snö och godkänna
inkommande fakturor.
Besparingspotential
Ett kategoristyrningsprojekt inom avtalskategorin "Fordon" med underkategorier
beräknas ha följande besparingspotential (vid samtidigt införande av digitala
körjournaler):

I

lusterandes sinn

-75%

Målet med projektet sätts därmed till en besparing på minus 3,5 miljoner (ca 25 0/0)
för 2019 jämfört med 2017. således ska kategorin "Fordon" med underkategorier
och "Hyrbilar" tillsammans ligga mellan 10-11 miljoner kronor.

Bilpoolen
•
•

-461 238

Fordon leasing
-1 619 550 -25%
(Besparingspotentialen motsvarar ungefär kostnadsökningen för "Fordon Leasing"
mellan åren 2016 och 2017. En ökning som kan bero på fakturering för onormalt
slitage och övermil, något som bara visar sig när avtal lo er ut och fordon ska bytas
ut.)

Införa digitala körjournaler med OBD-enheter (OBD = On Board Diagnostics) för
tillgång till fordonsdata i realtid avseende:
•
•
•
•
•
•

Stationstankning
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Pilotprojektets ekonomiska mål är en besparing på 3,5 milj kr (ca 25 °k) för 2019
jämfört med 2017. Således ska kategorin "Fordon" med underkategorier och
"Hyrbilar" tillsammans ligga mellan 10-11 milj kr. Övriga mål är ökad avtalstrohet,
minskad miljöpåverkan samt förbättrad arbetsmiljö för såväl förare som
fordonsadministratörer.

Dnr 2018-00382

§ 87

Kategoristyrning - pilotprojekt inom kategorin Fordon
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott rekommenderar kommunstyrelsen
föreslå, att kommunfullmäktige beslutar:

Kalix kommuns fordon och avtal
Kalix kommun innehar närmare 200 registrerade fordon, maskiner och
motorredskap. Utav dessa var 46 stycken lätta lastbilar, 85 stycken personbilar och
30 stycken släp vid årsskiftet 2017/2018.

1. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att starta ett 18 månader
pilotprojekt för kategoristyrning av inköp inom avtalskategorin "Fordon" med
underkategorierna; "Fordon Leasing", "Fordon underhåll & omkostnader",
"Drivmedel" samt "Fordon köp". Pilotprojektet ska även följa hur
kostnadsutvecklingen avseende "Hyrbilar" inom kategorin "Resor" påverkas
av arbetet inom pilotprojektet.

Kostnaderna för dessa fordon + hyrbilar uppgick under 2017 till närmare 14 milj kr:

2. Övriga nämnder får i uppdrag att över-föra 3 000 kr per befintligt fordon
(personbil eller transportbil) till samhällsbyggnadsnämndens budget för
nämnda pilotprojekt för perioden 2018-2019.
3. Inga övriga medel tillskjuts för pilotprojektet då det inom ett år förväntas
vara självfinansierande genom bättre avtalsuppföljning.
4.

-

Projektets resultat återrapporteras kommunfullmäktige 12 månader efter
start.

Med tanke på de omfattande service- och assistansavtal som upphandlats för
kommunens leasingfordon borde inte posten underhåll och omkostnader ligga på en
nivå som överskrider kostnaden för drivmedel. Denna höga kostnad visar på att
leasingavtalet inte nyttjas till fullo och att dubbla kostnader kan förekomma.

Beskrivning av ärendet
Upphandlare Sara Rahm meddelar i tjänsteskrivelse den 24 juli 2018, för att prova
på arbetssättet med kategoristyrt inköp föreslås ett 18 månader långt pilotprojekt
inom kategorin "Fordon" med underkategorier. Denna kategori är en av Kalix
kommuns största inköpskategorier och har en hög förbättringspotential.

Detta innebär att det finns pengar att spara samtidigt som avtalstroheten kan
stärkas.
Personal ute i verksamheterna har ifrågasatt de kostsamma serviceavtalen och det
blir onekligen kostnadskrävande om verksamheterna, till följd av bristande
information om vad som ingår i de avtal som upphandlats, köper delar och
tillbehör, bekostar egna däckbyten eller beställer bärgning trots att dessa ska
tillhandahållas som en del av leverantörens utökade fullservice. Köp av exempelvis
däck, däckbyte, torkarblad och smörjmedel utanför befintliga avtal bidrar även till
en minskad avtalstrohet.

Pilotprojektet bör syfta till att förbättra driftsekonomin för fordonsparken samt
effektivisera de kommunala transporterna. Detta genom att kartlägga de faktiska
kostnaderna per fordon och mil, identifiera och följa upp lämpliga ekonomiska och
miljömässiga nyckeltal samt stödja förvaltningarna med administrativt arbete kring
anskaffning, omplacering och avyttring av produktionsrelaterade fordon.
En fordonssamordnare bör anställas för genomförande och återrapportering av
projektet. Fordonssamordnaren föreslås vidare ansvara för avtalsuppföljning och
administration av kommunens fordon, bilpool samt samordning av fordonsomsättning.

Därtill uppkommer onödiga utgifter i de fall personal i verksamheterna kör bilar till
och från service utanför Kalix kommun, trots att de avtal som upphandlats kräver
service i centrala delarna av Kalix. Eller när personal sitter på däckverkstäder och
väntar längre än 30 minuter utan att fakturera avtalsleverantören de
överenskomna I 500 kr som varit kostnadsdrivande vid leverantörernas prissättning
av serviceavtalet. Även detta är ett exempel på när information om vad som ingår i
ett avtal inte nåt ut till berörd personal.

När en fordonssamordnare har det övergripande system- och informationsansvaret
och hanteringen av körjournaler möjligen digitaliseras så frigörs arbetstid till annat.
De som redan hanterar administration av körjournaler i pappersform får tid att
analysera och följa upp den egna verksamhetens behov, utreda avvikelser och följa
upp nyckeltal på en mer detaljerad nivå än tidigare.
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Fordon leasing (Exklusive leasing av skogsmaskiner till
Naturbruksgymnasiet): 6 478 201 kr
Fordon underhåll och omkostnader ("Fordon underhåll och omkostnader"
avser även underhåll av fordon/maskiner som inte är personbilar eller lätta
lastbilar): 3 181 092 kr
Drivmedel: 2 999 587kr
Hyrbilar: I 314 456 kr
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Beställare/avropare:
beställer varor/tjänster från ingångna ramavtal enligt fastställda beställningsrutiner
för avtalet ifråga. Godkänner orderbekräftelser och jämför fakturor mot order samt
rapporterar leveransavvikelser.

Andra onödiga utgifter är kostnader for onormalt slitage samt övermil. Onormalt
slitage är svårbedömt så länge ingen överenskommelse om vad begreppet innebär
träffats med leverantörer i samband med upphandling. Övermil uppstår när
förvaltningar inte uppmärksammar att en personbil eller ett transportfordon gått
längre än leasingavtalet tillåter och dessa påverkar fordonens restvärde negativt.
På samma sätt innebär även undermil att fordon inte nyttjats fullt ut och att
upphandlat leasingavtal inte varit optimalt. Onormalt slitage och övermil visas som
kostnader kopplade till leasingavtalen och är kostnader som kan minskas genom
bättre kontroll av fordonsparken.

Kategoriansvarig:
jobbar med löpande avtalskontroll, avtalsuppföljning och behovsanalys inom sin
kategori. Projektleder upphandlingsprojekt från kravspecifikation till
upphandlingsdokument.
Upphandlare:
deltar i upphandlingsprojekt, utför konkurrensutsättning enligt LOU.

Enligt Miljöplan för Kalix kommun 2017-2019 ska Kalix kommun ha en
miljöanpassad bilpark. Fordonen ska köras med hållbara drivmedel och nya fordon
ska vara upphandlade med högt ställda miljökrav. I dagsläget kan verksamheterna
följa upp andel miljöklassade fordon men andra viktiga nyckeltal som
koldioxidutsläpp per fordon och antal körda mil per förvaltning är okända.

Kategoristyrt inköp resulterar i mer kvalitet för pengarna genom kontinuerlig analys
av befintliga inköp och möjlig förbättringspotential genom kategorispecifika
ställningstagande till frågor som;

Kategoristyrt inköp och avtalsförvaltning

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kategoristyrt inköp/Category Management börjar med att en inköpsavdelning gör
en spendanalys och mappar in alla företagets inköpskostnader i logiska
inköpskategorier (och underkategorier). En person utses som ansvarig för varje
inköpskategori och ett tvärfunktionellt team utses.
Teamets uppgift är att tillsammans med kategoriansvarig utveckla en kategoriplan
och prioritera vilka upphandlingar och andra förbättringsprojekt som ska drivas.
Det är teamets ansvar att se till att förbättringsmöjligheterna realiseras och
besparingsmålet levereras. På detta sätt kommer de som använder
produkten/tjänsten till tals, tvärfunktionellt samarbete gynnas och förtroendet för
inköpsfunktionens arbete stärks (såväl internt som externt).

Redan i dagsläget finns det ett avtalsområde där Kalix kommun arbetar på ett sätt
som är att likna vid kategoristyrt inköp och det är inom kategorin "Livsmedel".
Spendstatistik över livsmedelsinköpen (vilka ska särskiljas från färdigrätter eller
representationsmåltider) visar på att behovsinventering, välutvecklade
beställningsrutiner, intern informationsspridning och kontinuerlig uppföljning höjer
köptroheten som inom denna kategori nu ligger på en imponerande nivå av
89,04%.

Kategoriansvarig har ett övergripande ansvar för "sina" avtal/affärer/leverantörer
under hela avtalstiden. Uppföljningen blir därmed ett sätt att kontrollera och följa
upp att vår organisation och antagna leverantörer presterarar i enlighet med det
som överenskommits.
Även om den kategoriansvarige följer upp avtalet är det fortfarande
avtalsförvaltande nämnd som har det juridiska ansvaret för att avtalet följs.

Pilotprojekt - Fordon

Avtalstecknare:
tecknar civil rättsligt bindande avtal i enlighet med delegationsordning.
Avtalstecknaren ansvarar för att avtalet följs under hela avtalstiden och att
eventuella ändringar av kontrakt och ramavtal sker i enlighet med 17 Kap Lag
(2016:1145) om offentlig upphandling, LOU.

För att prova på arbetssättet med kategoristyrt inköp föreslås ett 18 månader långt
pilotprojekt inom kategorin "Fordon" med underkategorier. Denna kategori är en av
Kalix kommuns största inköpskategorier och har en hög förbättringspotential som
beskrivits ovan.
Pilotprojektet bör syfta till att förbättra driftsekonomin för fordonsparken samt
effektivisera de kommunala transporterna. Detta genom att kartlägga de faktiska
kostnaderna per fordon och mil, identifiera och följa upp lämpliga ekonomiska och
miljömässiga nyckeltal samt stödja förvaltningarna med administrativt arbete kring
anskaffning, omplacering och avyttring av produktionsrelaterade fordon.

Beslutsfattare:
fattar tilldelningsbeslut i enlighet med delegationsordning.

'Justerandes sen

Utdraqsbestyrkande

Hur mycket köper vi in idag, och hur utvecklas vårt behov?
Hur väl fungerar vår(a) leverantör(er)?
Har vi effektiva beställningsrutiner?
Hur förhåller sig våra kostnader jämfört med marknaden?
Kan vi köpa standardprodukt istället för kundunik?
Kan vi effektivisera ledtider, lager, transporter etc.?
Hur utvecklas avtalsefterlevnad (compliance/avtalstrohet)?
Hur utvecklas vårt behov?
Hur förändras marknaden för kategorin?

'Justerandes sen

Utdracisbestyrkande
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De som redan hanterar administration av körjournaler i pappersform får tid att
analysera och följa upp den egna verksamhetens behov, utreda avvikelser/
skadeanmälningar och följa upp nyckeltal.

En fordonssamordnare bör anställas för genomförande och äterrapportering av
projektet. Fordonssamordnaren föreslås vidare ansvara för avtalsuppföljning och
administration av kommunens fordon, bilpool samt samordning av
fordonsomsättning och ska inom projektet:

Vidare åligger det fortfarande respektive förvaltning att köra sina fordon till
besiktning och service, tvätta och städa bilar, sopa av snö och godkänna
inkommande fakturor.

Skapa ett komplett fordonsregister för närmare 200 försäkrade fordon, i verksamhetssystemet KomMa, innehållande:
•
•
•
•
•

Besparingspotential

Data från transportstyrelsen
Tankkortsnummer
Skaderapportering
Service och besiktningsbevakning
Försäkringsnummer

Ett kategoristyrningsprojekt inom avtalskategorin "Fordon" med underkategorier
beräknas ha följande besparingspotential (vid samtidigt införande av digitala
körjournaler):

Införa digitala körjournaler med OBD-enheter (OBD = On Board Diagnostics) för
tillgång till fordonsdata i realtid avseende:
•
•
•
•
•
•

Miltal
Restid
Genererade miljöutsläpp
Fullständiga körjournaler
Bilens serviceintervaller och felmeddelanden
Körbeteende/kollisioner

Drivmedel på bulk

+/-0

+1-0

Fordon underhåll och omkostnader

-795 273

-25%

-985 842

-75%

Därutöver förväntas projektet resultera i minskad miljöpåverkan, mer effektiv
fordonsadministration, en mer exakt kostnadsfördelning avseende bilpoolen samt
bättre arbetsmiljö för de som framför fordon.

Fordon
Stationstankning
Drivmedel på bulk
Smörjmedel
Underhäll- och service

Efter projektets slut
Om projektet faller väl ut med rutinförbättringar och besparingar som följd kan
liknande kategori projekt med fördel genomföras andra kategorier med stora
utgifter/spend eller låg avtalstrohet.
Ett lyckat kategoriprojekt kan också ge skäl för en förändrad inköpsorganisation där
även upphandlare specialiserar sig på kategorier istället för förvaltningar/nämnder
och även deltar i kategoristyrningsteam.

Intern informationsspridning avseende kommunens fordon

När en fordonssamordnare har det övergripande system- och informations-ansvaret
samtidigt som hanteringen av körjournaler förenklas så frigörs arbetstid till annat.

Justerandes sign

-20%

Målet med projektet sätts därmed till en besparing på minus 3,5 miljoner (ca 25 %)
för 2019 jämfört med 2017. således ska kategorin "Fordon" med underkategorier
och "Hyrbilar" tillsammans ligga mellan 10-11 miljoner kronor.

Bokningssystem
Prissättningsmodell för korrekt internfakturering

Informationsarbete
•

-461 238

Hyrbilar

Avtalsuppföljning/intressentanalys/upphandlingsunderlag
•
•
•
•
•

Stationstankning

Fordon leasing
-1 619 550 -25%
(Besparingspotentialen motsvarar ungefär kostnadsökningen för "Fordon Leasing"
mellan åren 2016 och 2017. En ökning som kan bero på fakturering för onormalt
slitage och övermil, något som bara visar sig när avtal lo er ut och fordon ska bytas
ut.)

Bilpoolen
•
•

Sida
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Beslutsunderlag
Upphandlare Sara Rahms tjänsteskrivelse den 24 juli 2018.

'Justerandes skin
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§ 73

Avgift för dödsboförvaltning och åtgärder enligt
begravningslagen

Dnr 2018-00062 706

Aktbi

Avgift för dödsboförvaltning och åtgärder enligt
begravningslagen

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen rekommenderar, att kommunfullmäktige beslutar enligt socialnämndens förslag, att enligt 18 kap. Ärvdabalken och 5 kap. begravningslagen, ta
ut en ersättning av ett dödsbo för socialnämndens kostnader för dödsboförvaltning
och åtgärder enligt begravningslagen.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar,
att enligt 18 kap. Ärvdabalken och 5 kap. begravningslagen, ta ut en
ersättning av ett dödsbo för socialnämndens kostnader för
dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen.

Timtaxan är 0,8 procent av ett prisbasbelopp. För år 2018 är prisbasbeloppet
45 500 kr. Det innebär en timtaxa på 364 kr/tim. Timtaxan ska följa prisbasbeloppet.

Timtaxan är 0,8 procent av ett prisbasbelopp.
För år 2018 är prisbasbeloppet 45 500 kr. Det innebär en timtaxa på
364 kr/tim. Timtaxan ska följa prisbasbeloppet.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden föreslår den 21 maj 2018, § 73, att kommunstyrelsen
rekommenderar kommunfullmäktige besluta enligt socialnämndens förslag, att ha
rätt att ta ut ersättning för sina förvaltningskostnader och åtgärder enligt
begravningslagen. En kommun får dock, enligt 8 kap 3c § Kommunallagen inte ta
ut högre avgift än vad som svarar för kostnaden för de tjänstemän som kommunen
tillhandahåller. Ersättningen ska därför enligt 8 kap. 3 c § Kommunallagen
motsvara kommunens självkostnad.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har rätt att ta ut ersättning för sina förvaltningskostnader
och åtgärder enligt begravningslagen. En kommun får dock, enligt 8 kap
3c § Kommunallagen inte ta ut högre avgift än vad som svarar för
kostnaden för de tjänstemän som kommunen tillhandahåller.
Ersättningen ska därför enligt 8 kap. 3 c § Kommunallagen motsvara
kommunens självkostnad.

Socialnämnden har ansvar för handläggning av dödsboärenden. Utgångspunkten är
att den avlidnes anhöriga i första hand ska förvalta och avveckla dödsboet samt ta
hand om begravnings arrangemanget. Vid vissa situationer med särskilda förutsättningar ska socialnämnden göra dödsboanmälan och i vissa fall förvalta och
avveckla dödsboet. I vissa fall måste även socialnämnden ordna med begravning/
gravsättning av den avlidne och om dödsboets tillgångar inte räcker för att täcka
skäliga kostnader ska ekonomiskt bistånd beviljas under vissa förutsättningar.
Socialnämnden har rätt att ta ut ersättning ur dödsboet för sina förvaltningskostnader. Tidsåtgången ska dokumenteras. Dokumentationen av tidsåtgången
utgör debiteringsunderlag.

Socialnämnden har ansvar för handläggning av dödsboärenden.
Utgångspunkten är att den avlidnes anhöriga i första hand ska förvalta
och avveckla dödsboet samt ta hand om begravnings arrangemanget.
Vid vissa situationer med särskilda förutsättningar ska socialnämnden
göra dödsboanmälan och i vissa fall förvalta och avveckla dödsboet. I
vissa fall måste även socialnämnden ordna med begravning/gravsättning
av den avlidne och om dödsboets tillgångar inte räcker för att täcka
skäliga kostnader ska ekonomiskt bistånd beviljas under vissa
förutsättningar. Socialnämnden har rätt att ta ut ersättning ur dödsboet
för sina förvaltningskostnader. Tldsåtgången ska dokumenteras.
Dokumentationen av tidsåtgången utgör debiteringsunderlag.

En faktura ställs ut på dödsboet för socialnämndens kostnader enligt
debiteringsunderlaget som alltid upprättas.

En faktura ställs ut på dödsboet för socialnämndens kostnader enligt
debfteringsunderlaget som alltid upprättas.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll den 21 maj 2018, § 73.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-05-23
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

Juster
Justerandes sion
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Kränkande särbehandling och diskriminering revidering policy
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta reviderad version
av Policy- kränkande särbehandling och diskriminering (dnr 2015-01 360-02).
Beskrivning av ärendet
Personalstrateg Ulrika Kauppi meddelar i tjänsteskrivelse den 14 september 2018,
att Diskrimineringsombudsmannen (DO) har i ett tillsynsärende granskat Kalix
kommuns riktlinjer och rutiner för kränkande särbehandling och diskriminering.
DO påpekar att Policyn saknar rutiner för repressalier vilket enligt 3 kap 6 § DL
måste finnas.
Repressalier innebär att arbetsgivaren, eller en person som hos arbetsgivaren har
en ledande ställning över andra arbetstagare, vidtar bestraffningsåtgärder.
Repressalier innebär bestraffning eller hämndaktion. Arbetsgivare får inte utsätta
en arbetstagare för repressalier på grund av att arbetstagaren har anmält eller
påtalat att arbets-givaren har handlat i strid mot lagen, medverkat i en utredning
enligt lagen eller avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella
trakasserier. Repressalier innebär att arbetsgivaren (2 kap 18 § diskrimineringslagen).
Revidering av Policy- kränkande särbehandling och diskriminering har gjorts enligt
DO riktlinjer med tillägg kring att arbetsgivare tar avstånd från alla former av
diskriminering och kränkande särbehandling samt repressalier gentemot anställda.
Beslutsunderlag
Personalstrateg Ulrika Kauppis tjänsteskrivelse den 14 september 2018.

Aklbil

Arbetsgivarenheten

Revidering Policy- kränkande särbehandling och diskriminering.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås anta reviderad version av Policy- kränkande
särbehandling och diskriminering (diarienr 2015 - 01 360 - 02).
Bakgrund
Diskrimineringsombudsmannen (DO) har i ett tillsynsärende granskat Kalix kommuns
riktlinjer och rutiner för kränkande särbehandling och diskriminering.
DO påpekar att Policyn saknar rutiner för repressalier vilket enligt 3 kap. 6 § DL måste
finnas.
Repressalier innebär att arbetsgivaren, eller en person som hos arbetsgivaren har en
ledande ställning över andra arbetstagare, vidtar bestraffningsåtgärder. Repressalier
innebär bestraffning eller hämndaktion. Arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare
för repressalier på grund av att arbetstagaren har anmält eller påtalat att
arbetsgivaren har handlat i strid mot lagen, medverkat i en utredning enligt lagen eller
avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier.
Repressalier innebär att arbetsgivaren (2 kap. 18 § diskrimineringslagen)
Sammanfattning
Revidering av Policy- kränkande särbehandling och diskriminering har gjorts enligt DO
riktlinjer med tillägg kring att arbetsgivare tar avstånd från alla former av
diskriminering och kränkande särbehandling samt repressalier gentemot anställda.

I tjänsten
Arbetsgivarenheten
Ulrika Kauppi
Personalstrateg

Justerandes sion
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Kalix kommun
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Policy - Kränkande särbehandling och diskriminering

Anmälan av diskriminering och kränkande särbehandling

Kalix kommun tar som arbetsgivare avstånd från alla former av diskriminering och
kränkande särbehandling samt repressalier gentemot arbetstagare. Varje medarbetare
har rätt att känna sig sedd, hörd och respekterad på sitt arbete. Arbetssökande och
praktikanter ska känna sig väl bemötta och respekterade.

Anmälan ska i första hand göras till närmaste chef och dessutom ska en
tillbudsanmälan göras, via LISA, det webbaserade verktyget för anmälan av olycksfall
och tillbud. I tillbudsanmälan ska datum, tidpunkt, plats och händelseförlopp
registreras och därför är det viktigt att man som medarbetare noterar var, när och hur
man har blivit särbehandlad.

Inom Kalix kommun verkar vi för en god arbetsmiljö med respekt för olikheter och för
en ömsesidig, öppen och rak kommunikation.
Vi arbetar aktivt för att åtgärder vidtas för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i
arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, ålder, religion eller annan
trosuppfattning, och särskilt ska vi motverka diskriminering på dessa grunder.
I verksamheten ska det finnas rutiner för att på ett tidigt stadium fånga upp signaler.
Om det finns tecken på diskriminering eller kränkande särbehandling eller att
anställda har utsatts rör repressalier ska åtgärder snarast vidtas och följas upp.
Arbetsplatser med skolverksamhet skapar likabehandlingsplan enligt
Diskrimineringslagen.
Handlingsplan
Huvudregeln ska vara en skyndsam, diskret och konfidentiell handläggning.
Ansvar
Chef ansvarar för att: Motverka kränkande särbehandling och diskriminering samt
förhindra att anställda utsätts för repressalier. Chefen ska kraftfullt lösa de problem
som uppstår. Planera och organisera arbetet så att risker för kränkande särbehandling
och diskriminering minimeras. Detta är en arbetsmiljöfråga och ska behandlas som
sådan.
Alla anställda ansvarar för att: Tillsammans skapa och bibehålla ett öppet och
vänligt klimat, och en vardaglig hövlighet på arbetsplatsen. Den som upptäcker
tendenser till kränkande särbehandling eller diskriminering eller upptäcker att någon
utsätts för repressalier ska ta upp detta med närmaste chef eller dennes överordnade.
Förebyggande insatser
Alla som är verksamma inom Kalix kommun ska regelbundet informeras om policy
samt handlingsplanen. Detta görs av närmaste chef till exempel på arbetsplatsträffen.
Chefer och ledare ska särskilt informeras i samband med utbildning/introduktion för
nya chefer inom Kalix kommun. Regelbunden uppföljning sker som för alla andra
arbetsmiljöfrågor.
Det bästa sättet att förebygga diskriminering och kränkande särbehandling är att hålla
en gemensam diskussion på arbetsplatsen om vad som uppfattas som välkomnande,
trevligt och respektfullt bemötande jämfört med otrevligt, obehagligt och kränkande.
Detta förutsätter att vi har ett öppet och tillåtande samtalsklimat.

1

Om chefen är den som kränker eller trakasserar eller utför repressalier vänder sig
medarbetaren till överordnad chef, arbetsgivarenheten eller företagshälsovården. Om
verksamhetsområdeschef är den som kränker, trakasserar eller utför repressalier
vänder sig medarbetaren till personalchef/kommundirektör, arbetsgivarenheten eller
företagshälsovården.
Skyddsombud eller fackligt ombud kan visserligen stödja och hjälpa medarbetaren,
men de kan inte ta emot anmälan. Det är arbetsgivarens roll och skyldighet.
Om inga åtgärder vidtas eller om kränkningen ej upphör kan medarbetaren göra en
anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (vid sexuella trakasserier och
diskriminering enligt Diskrimineringslagen).
Anvisningar till ansvarig chef
1. Utredning
Utredningen ska påbörjas skyndsamt och genomföras av ansvarig chef,
personalfunktionen eller företagshälsovården. Av den dokumenterade utredningen ska
det framgå vad som hänt, genomgång av den drabbades och andra inblandades
uppgifter. Vid samtal med den drabbade har personen rätt att ha en facklig
representant närvarande. Tyngdpunkten ska läggas på hur den som blivit drabbad
uppfattar kränkningen, inte motivet.
Det är alltid den individuella upplevelsen av beteendet som avgör om det är en
kränkande handling eller inte. Närmaste chef tar tag i situationen runt de inblandade,
förhindrar ryktesspridning genom att informera om att problemet hanteras och vem
de kan kontakta vid eventuella frågor. Orsakerna till problem bör som regel sökas i
arbetsorganisationen och inte hos den enskilde medarbetaren. Det kan vara svårt att
se objektivt på alla aspekter av ett problem när det ligger för nära. Ta hjälp från
arbetsgivarenheten om så behövs.
I de fall en medarbetare inte vill att chefen påbörjar en utredning, ska chefen tydligt
förklara vikten av utredningen för att kunna vidta nödvändiga åtgärder. Observera att
arbetsgivaren kan vara skyldig att se till att en anmälan görs till arbetsmiljöverket
och/eller polisen även om den enskilde inte vill det. Kontrollera med
arbetsgivarenheten om det är nödvändigt.

2
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Bedömning
Utifrån det som kommit fram i utredningen tar chefen ställning till om behov finns av
fortsatta insatser. Chefen dokumenterar sin bedömning.
2. Åtgärder
Om fortsatta insatser krävs kontaktas arbetsgivarenheten, huvudskyddsombud,
företagshälsovård eller andra aktörer som Kalix kommun har avtal med. Chefen
dokumenterar de åtgärder som vidtas.
Chefen återkopplar till berörda parter vad som framkommit under utredningen och
vilka åtgärder som har vidtagits.
Chefen uppmanar den drabbade att meddela om kränkningarna/trakasserierna inte
upphör.
Definitioner och exempel
Det är alltid den individuella upplevelsen av ord eller handling som avgör om det är en
ovälkommen och oönskad handling eller inte.
Kränkande särbehandling
"Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt
präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och
kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap" (AFS 1993:17)
Exempel på kränkande särbehandling; att omotiverat ta ifrån någon
arbetsuppgifterna, förtal, medvetet sabotage, att undanhålla information, att inte ge
sakliga förklaringar, hån, ovänlighet, förolämpningar, medveten, överdriven kontroll,
överkritik.
Om de kränkande särbehandlingarna inte stoppas i tidigt skede kan det leda till
sjukdom och utslagning från arbetsplatsen och slutligen arbetslivet. Skadeverkningar
hos utsatta personer kan visa sig i psykiska och fysiska sjukdomstillstånd, ibland av
kroniskt slag. Handlingarna medför även att hela arbetsgrupper påverkas negativt
både på kort och på lång sikt.
Faktorer som kan öka risken för kränkningar:
•
•
•
•

För mycket eller för lite att göra. Överbelastning eller understimulans.
Otydliga förväntningar på medarbetaren.
Otydliga ansvarsområden och dåligt definierade mål.
Ofta återkommande och illa genomförda omorganisationer där man tar för lite
hänsyn till arbetsmiljön.

Mobbning
Mobbning kan definieras som en serie trakasserier som pågår under en längre tid.
Mobbing kan utövas mellan arbetsgivare och arbetstagare, men även mellan
medarbetare och från medarbetare gentemot chefer.
Diskriminering
Diskriminering definieras enklast som "olika behandling av lika fall" det vill säga att en
person blir sämre behandlad än någon annan i en liknande situation (DO). Om
diskrimineringen sker på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning eller ålder är den dessutom olaglig. Detta gäller både direkt och indirekt
diskriminering.
Grunderna för diskriminering definieras i 1 kap 5 § Diskrimineringslag SFS 2008:567
såsom:
1) kön, könsöverskridande identitet eller uttryck
2) etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
3) funktionshinder
4) sexuell läggning
5) ålder
Endast den som har formell makt i relationen kan diskriminera, det vill säga i detta fall
arbetsgivaren.
Repressalier
Repressalier innebär att arbetsgivaren, eller en person som hos arbetsgivaren har en
ledande ställning över andra arbetstagare, vidtar bestraffningsåtgärder. Repressalier
innebär bestraffning eller hämndaktion. Arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare
för repressalier på grund av att arbetstagaren har anmält eller påtalat att
arbetsgivaren har handlat i strid mot lagen, medverkat i en utredning enligt lagen eller
avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier (2 kap.
18 § diskrimineringslagen)
Sexuella trakasserier
"Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons
värdighet"(1 kap 4 § Diskrimineringslagen SFS 2008:567 ). Uppträdandet kan utgöras
av till exempel ord, bilder, eller handling på arbetsplatsen eller i samband med
ansökan om arbete som leder till att en person känner sig förnedrad, stressad eller på
annat sätt illa till mods. Enstaka händelse kan vara sexuellt trakasserande om den är
tillräckligt allvarlig.
Exempel på sexuella trakasserier; ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster,
tafsande eller annan ovälkommen beröring av sexuellt slag, ovälkomna sexuella
anspelningar, blickar, gester, tilltalsord, sexuella kommentarer om utseende, klädsel,
privatliv. "runda ord", pornografiska bilder. Nedsättande skämt om det kön du tillhör.
Observera att det viktigaste inte är att veta vilken typ av trakasseri det handlar om,
utan situationer som nagon upplever kränkande är allvarliga och ska inte tolereras.
Det är den som blir utsatt som bestämmer vad som känns obehagligt och vad som gör
arbetsplatsen otrygg. Arbetsgivaren är ansvarig att förebygga och utreda upplevda
kränkningar och/eller trakasserier.
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Bilaga 1 (anslås på väl synlig plats på varje arbetsplats)

§ 145

Kontaktpersoner vid anmälan av diskriminering och kränkande särbehandling

Dnr 2018-00237 103

Motion - användning av statsbidrag för
förvaltningsområde finska och meänkieli

Anmälan ska ske till någon av nedanstående kontaktpersoner, i första hand till
närmaste chef.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisat
svar och därmed anse motionen besvarad.

Närmaste chef:

Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK), föreslår i motion den 11 april 2018, följande:

Verksamhets- eller områdeschef:
Arbetsgivarenheten:

"Framtid i Kalix har uppmärksammat att kommunen inte följer det regelverk som
reglerar hur statsbidraget används när en kommun är förvaltningsområde — i detta
fall för finska och meänkieli.

Företagshälsovård:

Därför lägger Framtid i Kalix motion enligt nedan: Att Kalix kommun tillsammans
med representanter för de nationella minoriteterna reviderar Verksamhetsplan för
finskt och meänkielispråkigt förvaltningsområde.
Att förstärka skrivningar, så att intentionen med Lag om nationella minoriteter samt
kommunens intentioner gällande minoritetsspråken tydliggörs, så att skyddet
stärks för medborgare tillhörande dessa minoriteter.
Att tydliggöra hur statsbidraget, som kommunen får med anledning av att
kommunen är förvaltningsområde, ska används så att det bättre stämmer överens
med hur statsbidraget är ämnat att användas."
Kommunfullmäktige har den 16 april 2018, § 52, beslutat lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommundirektör Maria 5 Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 25 juni 2018,
att kommunstyrelsen beslutade den 28 maj 2018, § 101, att anta verksamhetsplan
och budget för 2018 avseende arbetet med finska och meänkieli i Kalix kommun.
Budget och verksamhetsplan är kommunicerad i vanlig ordning med representanter
för de nationella minoriteterna.
Den 1 september 2019 förändras Lagen om nationella minoriteter, där det
förändringar som införs innebär att de paragrafer som avser förskolan flyttas till
skollagen, de paragrafer som avser äldreomsorg flyttas till socialtjänstlagen. Fokus
för samråd flyttas från representanter för minoritetsspråken till de enskilda
individer som omfattas av lagen och som använder kommunens service och
tjänster. Kommunen ska också fastställa mål och riktlinjer för sitt
minoritetspolitiska arbete.
Länsstyrelsen i Stockholm samt Sametinget är av regeringen utsedda som
tillsynsmyndigheter gentemot de nittiotre kommuner som är sk
förvaltningsområden för ett eller flera av de nationella minoritetsspråken, finska,
meänkieli och samiska. Länsstyrelsen och Sametinget har i en särskild rapport
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Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott

Kommunstyrelsen

"Rapport om användningen av stadsbidraget för
förvaltningsområdena för finska,
meänkieli och samiska samt förslag till riktlinjer" belyst
bland annat frågan om
lönekostnader.

§ 83

Dnr 2018-00237 103

Motionssvar - användning av statsbidrag för förvaltningsområde finska och meänkieli

I rapporten konstateras att "det är vanligt att
samordnares/koordinatorers löner till
stor del bekostas av stadsbidraget" I de riktlinjer i
rapporten som Länsstyrelsen och
Sametinget föreslår avseende personalkostnader sägs att
"kostnaderna för personal
ska dock inte utgöra en så stor del av stadsbidraget att
övriga merkostnader som
organisationen får enligt lag (2009:724) om nationella
minoriteter och
minoritetsspråk inte ryms inom budgeten",

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott rekommenderar kommunstyrelsen
föreslå, att kommunfullmäktige beslutar godkanna redovisat svar och därmed anse
motionen besvarad.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK), föreslår i motion den 11 april 2018, följande:

Efter att lönekostnader avräknats från det statliga stödet
återstår ca 600 000 kr för
de merkostnader som uppstår för kommunen. Det kan
konstateras att Länsstyrelsen i Stockholm inte riktat någon kritik mot kommunens
arbete med de
nationella minoritetsspråken ej heller användandet av det
statliga stödet.

"Framtid i Kalix har uppmärksammat att kommunen inte följer det regelverk som
reglerar hur statsbidraget används när en kommun är förvaltningsområde — i detta
fall för finska och meänkieli.

Beslutsunderlag
Motion från Carl-Otto Gählman (FIK) den 11 april 2018.
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 25
juni 2018.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll den 13
augusti 2018, § 87.

Därför lägger Framtid i Kalix motion enligt nedan: Att Kalix kommun tillsammans
med representanter för de nationella minoriteterna reviderar Verksamhetsplan för
finskt och meänkielispråkigt förvaltningsområde.
Att förstärka skrivningar, så att intentionen med Lag om nationella minoriteter samt
kommunens intentioner gällande minoritetsspråken tydliggörs, så att skyddet
stärks för medborgare tillhörande dessa minoriteter.
Att tydliggöra hur statsbidraget, som kommunen får med anledning av att
kommunen är förvaltningsområde, ska används så att det bättre stämmer överens
med hur statsbidraget är ämnat att användas."
Kommunfullmäktige har den 16 april 2018, § 52, beslutat lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 25 juni 2018,
att kommunstyrelsen beslutade den 28 maj 2018, § 101, att anta verksamhetsplan
och budget för 2018 avseende arbetet med finska och meänkieli i Kalix kommun.
Budget och verksamhetsplan är kommunicerad i vanlig ordning med representanter
för de nationella minoriteterna.
Den 1 september 2019 förändras Lagen om nationella minoriteter, där det
förändringar som införs innebär att de paragrafer som avser förskolan flyttas till
skollagen, de paragrafer som avser äldreomsorg flyttas till socialtjänstlagen. Fokus
för samråd flyttas från representanter för minoritetsspråken till de enskilda
individer som omfattas av lagen och som använder kommunens service och
tjänster. Kommunen ska också fastställa mål och riktlinjer för sitt
minoritetspolitiska arbete.
Länsstyrelsen i Stockholm samt Sametinget är av regeringen utsedda som
tillsynsmyndigheter gentemot de nittiotre kommuner som är sk
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Kommunstyrelsen
förvaltningsområden för ett eller flera av de nationella minoritetsspråken, finska,
meänkieli och samiska. Länsstyrelsen och Sametinget har i en särskild rapport
"Rapport om användningen av stadsbidraget för förvaltningsområdena för finska,
meänkieli och samiska samt förslag till riktlinjer" belyst bland annat frågan om
lönekostnader.
I rapporten konstateras att "det är vanligt att samordnares/koordinatorers löner till
stor del bekostas av stadsbidraget" I de riktlinjer i rapporten som Länsstyrelsen och
Sametinget föreslår avseende personalkostnader sägs att "kostnaderna för personal
ska dock inte utgöra en så stor del av stadsbidraget att övriga merkostnader som
organisationen får enligt lag (2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk inte ryms inom budgeten",
Efter att lönekostnader avräknats från det statliga stödet återstår ca 600 000 kr för
de merkostnader som uppstår för kommunen. Det kan konstateras att Länsstyrelsen i Stockholm inte riktat någon kritik mot kommunens arbete med de
nationella minoritetsspråken ej heller användandet av det statliga stödet.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 25 juni 2018.

Motion - användning av statsbidrag för förvaltningsområde
finska och meänkieli
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna redovisat svar och
därmed anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK), föreslår i motion den 11 april 2018, följande:
"Framtid i Kalix har uppmärksammat att kommunen inte följer det regelverk som
reglerar hur statsbidraget används när en kommun är förvaltningsområde — i detta
fall för finska och meänkieli.
Därför lägger Framtid i Kalix motion enligt nedan:
Att Kalix kommun tillsammans med representanter för de nationella minoriteterna
reviderar Verksamhetsplan för finskt och meänkielispråkigt förvaltningsområde.
Att förstärka skrivningar, så att intentionen med Lag om nationella minoriteter samt
kommunens intentioner gällande minoritetsspråken tydliggörs, så att skyddet stärks
för medborgare tillhörande dessa minoriteter.
Att tydliggöra hur statsbidraget, som kommunen får med anledning av att kommunen
är förvaltningsområde, ska används så att det bättre stämmer överens med hur
statsbidraget är ämnat att användas."
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-28, § 101, att anta verksamhetsplan och budget
för 2018 avseende arbetet med finska och meänkieli i Kalix kommun. Budget och
verksamhetsplan är kommunicerad i vanlig ordning med representanter för de
nationella minoriteterna.
2019-01-01 förändras Lagen om nationella minoriteter, där det förändringar som
införs innebär att de paragrafer som avser förskolan flyttas till skollagen, de
paragrafer som avser äldreomsorg flyttas till socialtjänstlagen. Fokus för samråd
flyttas från representanter för minoritetsspråken till de enskilda individer som omfattas
av lagen och som använder kommunens service och tjänster. Kommunen ska också
fastställa mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.
Länsstyrelsen i Stockholm samt Sametinget är av regeringen utsedda som
tillsynsmyndigheter gentemot de nittiotre kommuner som är s.k förvaltningsområden
för ett eller flera av de nationella minoritetsspråken, finska, meänkieli och samiska.
Länsstyrelsen och Sametinget har i en särskild rapport "Rapport om användningen av
stadsbidraget för förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska samt förslag
till riktlinjer" belyst bland annat frågan om lönekostnader.
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§ 63
I rapporten konstateras att "det är vanligt att samordnares/koordinatorers löner till
stor del bekostas av stadsbidraget" I de riktlinjer i rapporten som Länsstyrelsen och
Sametinget föreslår avseende personalkostnader sägs att "kostnaderna för personal
ska dock inte utgöra en så stor del av stadsbidraget att övriga merkostnader som
organisationen får enligt lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
inte ryms inom budgeten",

Dnr 2018-00237 103

Motion - användning av statsbidrag för förvaltningsområde
finska och meänkieli
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK), föreslår i motion den 11 april 2018, följande:

Efter att lönekostnader avräknats från det statliga stödet återstår ca 600.000 kronor
för de merkostnader som uppstår för kommunen. Det kan konstateras att
Länsstyrelsen i Stockholm inte riktat någon kritik mot kommunens arbete med de
nationella minoritetsspråken ej heller användandet av det statliga stödet.

"Framtid i Kalix har uppmärksammat att kommunen inte följer det regelverk som
reglerar hur statsbidraget används när en kommun är förvaltningsområde — i detta
fall för finska och meänkieli.
Därför lägger Framtid i Kalix motion enligt nedan;
*Att Kalix kommun tillsammans med representanter för de nationella minoriteterna
reviderar Verksamhetsplan för finskt och meänkielispråkigt förvaltningsområde.
Revideringen ska då bland annat ta hänsyn till följande:
*Att förstärka skrivningar, så att intentionen med Lag om nationella minoriteter samt
kommunens intentioner gällande minoritetsspråken tydliggörs, så att skyddet stärks
för medborgare tillhörande dessa minoriteter.
Detta gäller inte minst barns rättigheter och möjligheter att utveckla och använda
det egna minoritetsspråket. Som det ser ut idag så nekas barn modersmålsstöd på
förskolor, vilket är en försämring mot tidigare. Att hänvisa föräldrar att skriva in
barnet på en av de förskolor där det finns verksamhet på språket är inte tillräckligt
för att leva upp till intentionerna. Att rätten att utveckla minoritetsspråket, ställs mot
möjligheten för barnet att lära känna sina framtida klasskamrater, och bli bekant
med skolan där barnet kommer att gå, är inte i enlighet med intentionen. Detta är
inte heller i överensstämmelse med barnets bästa.
• Att tydliggöra hur statsbidraget, som kommunen får med anledning av att
kommunen är förvaltningsområde, ska används så att det bättre stämmer överens
med hur statsbidraget är ämnat att användas.
Som det ser ut i dag så bekostar statsbidraget en heltidstjänst, trots att det i
kommunens verksamhetsplan står "Möjliga användningsområden är bland annat: •
del av personalkostnader". I den står även "Statsbidraget ska användas i samråd
med minoriteterna och ska gå till kommunens merkostnader som uppstår med
anledning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Statsbidraget ska
inte bekosta sådant som kommunen redan tidigare har bekostat eller är skyldiga att
göra enligt annan lagstiftning".
Representanter för minoriteterna har återkommande kritiserat det faktum att
statsbidraget används för en heltidstjänst, utan att detta har rättats till.
"Samordnaren arbetar även på Infocenter med frågor som rör finska och meänkieli.
lnfocenter ger därmed service på finska och meänkieli via telefon, mall samt fysiska
besök." Denna text är tagen ur Kommunens verksamhetsplan. Eftersom kommunen
är skyldigt att ge service till kommunmedborgare, så är sådant inte en merkostnad
bara för att detta görs av en anställd som kan meänkieli och finska. Det står även i
bidragsreglerna att pengarna inte ska gå till att anlita tolk.

I tjänsten

Maria Henriksson
Kommundirektör
0923-65002
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Kommunfullmäktige

Kalix kommuns verksamhetsplan för finskt och meänkielispråkigt
förvaltningsområde:
www.kalix.se/contentassets/7969e59e5d 7244e1b 72ec9eb2fb6f2d0/verksamhetsplan-2016.pdf

"

e-OD237-

Motion signerad Framtid i Kalix
Framtid i Kalix har uppmärksammat att kommunen inte följer det regelverk som
reglerar hur statsbidraget används när en kommun är förvaltningsområde — i detta fall
för finska och meänkieli.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen

Därför lägger Framtid i Kalix motion enligt nedan;
•

Att Kalix kommun tillsammans med representanter för de nationella
minoriteterna reviderar Verksamhetsplan för finskt och meänkielispråkigt
förvaltningsområde. Revideringen ska då bland annat ta hänsyn till följande:

•

Att förstärka skrivningar, så att intentionen med Lag om nationella minoriteter
samt kommunens intentioner gällande minoritetsspråken tydliggörs, så att
skyddet stärks för medborgare tillhörande dessa minoriteter.
Detta gäller inte minst barns rättigheter och möjligheter att utveckla och använda det egna
minoritetsspråket. Som det ser ut idag så nekas barn modersmålsstöd på förskolor, vilket är
en försämring mot tidigare. Att hänvisa föräldrar att skriva in barnet på en av de förskolor där
det finns verksamhet på språket är inte tillräckligt för att leva upp till intentionerna. Att rätten
att utveckla minoritetsspråket, ställs mot möjligheten för barnet att lära känna sina framtida
klasskamrater, och bli bekant med skolan där barnet kommer att gå, är inte i enlighet med
intentionen. Detta är inte heller i överensstämmelse med barnets bästa.

•

Att tydliggöra hur statsbidraget, som kommunen får med anledning av att
kommunen är förvaltningsområde, ska används så att det bättre stämmer
överens med hur statsbidraget är ämnat att användas.
Som det ser ut i dag så bekostar statsbidraget en heltidstjänst, trots att det i kommunens
verksamhetsplan står "Möjliga användningsområden är bland annat. • del av
personalkostnader". I den står även "Statsbidraget ska användas i samråd med minoriteterna
och ska gå till kommunens merkostnader som uppstår med anledning av lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk. Statsbidraget ska inte bekosta sådant som kommunen redan
tidigare har bekostat eller är skyldiga att göra enligt annan lagstiftning".
Representanter för minoriteterna har återkommande kritiserat det faktum att statsbidraget
används för en heltidstjänst, utan att detta har rättats till. "Samordnaren arbetar även på
Infocenter med frågor som rör finska och meänkieli. Infocenter ger därmed service på finska
och meänkieli via telefon, mail samt fysiska besök." Denna text är tagen ur Kommunens
verksamhetsplan. Eftersom kommunen är skyldigt att ge service till kommunmedborgare, så
är sådant inte en merkostnad bara för att detta görs av en anställd som kan meänkieli och
finska. Det står även i bidragsreglerna att pengarna inte ska gå till att anlita tolk.
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KALIX KOMMUN
Kommunstyrelsen

Kalix, 2018-04-11
FRAMTID I KALIX
§ 146

Per-Erik Sångberg

Dnr 2018-00251 103

Motion - dags att införa porrfilter i kommunens
nätverk

Carl Otto Gählman

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisat
svar och därmed anse motionen besvarad.
Beskrivning av ärendet
Magnus Mörtling (5) och Joakim Paavola (S), föreslår i motion den 16 april 2018,
följande: "Kommunens nätverk är idag helt eller delvis öppet dvs utan filtrering av
innehåll såsom ex porr. Allt fler företag och organisationer har redan idag sådana
filter aktiverade. Vi föreslår: Att kommunen inför porrfilter inom kommunens
nätverk oavsett verksamhet."
Kommunfullmäktige har den 16 april 2018, § 65, beslutat lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommundirektör Maria 5 Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 25 juni 2018,
att kommunens nätverk sedan februari 2016 är installerad med funktioner för att
blockera åtkomst till websidor med innehåll som är stötande i form av extremt våld,
pornografi samt websidor som kategoriseras som IT-säkerhetsrisker.
Webbsiter kategoriseras av företaget FortiNet med över 5000 anställda. Nya
webbsidor kategoriseras löpande och de ämnen vi spärrar hamnar under denna
spärrlista.
En ny funktion har nyligt införts vilken även blockerar webbsökningar med t.ex.
Google, om sökordet finns med på spärrlistan.
Beslutsunderlag
Motion från Magnus Mörtling (S) och Joakim Paavola (5) den 16 april 2018.
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 25 juni 2018.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll den 13 augusti 2018, § 84.
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Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
§ 84

Dnr 2018-00251 103

Motionssvar - dags att införa porrfilter i kommunens
nätverk
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott rekommenderar kommunstyrelsen
föreslå, att kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisat svar och därmed
anse motionen besvarad.
Beskrivning av ärendet
Magnus Mörtling (S) och Joakim Paavola (S), föreslår i motion den 16 april 2018,
följande: "Kommunens nätverk är idag helt eller delvis öppet d v s utan filtrering
av innehåll såsom ex porr. Allt fler företag och organisationer har redan idag
sådana filter aktiverade. Vi föreslår: Att kommunen inför porrfilter inom
kommunens nätverk oavsett verksamhet."
Kommunfullmäktige har den 16 april 2018, § 65, beslutat lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 25 juni 2018,
att kommunens nätverk sedan februari 2016 är installerad med funktioner för att
blockera åtkomst till websidor med innehåll som är stötande i form av extremt
våld, pornografi samt websidor som kategoriseras som IT-säkerhetsrisker.
Webbsiter kategoriseras av företaget FortiNet med över 5000 anställda. Nya
webbsidor kategoriseras löpande och de ämnen vi spärrar hamnar under denna
spärrlista.

Motion - dags att införa porrfilter i kommunens nätverk
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera Kommunfullmäktige att godkänna redovisat svar och därmed anse
motionen besvarad.
Beskrivning av ärendet
Magnus Mörtling (5) och Joakim Paavola (S) föreslår i motion den 16 april 2018,
följande: "Kommunens nätverk är idag helt eller delvis öppet d v s utan filtrering av
innehåll såsom ex porr. Allt fler företag och organisationer har redan idag sådana filter
aktiverade. Vi föreslår:
Att kommunen inför porrfilter inom kommunens nätverk oavsett verksamhet."

Beredning
Kommunens nätverk är sedan februari 2016 installerad med funktioner för att
blockera åtkomst till websidor med innehåll som är stötande i form av extremt våld,
pornografi samt websidor som kategoriseras som IT-säkerhetsrisker.
Webbsiter kategoriseras av företaget FortiNet med över 5000 anställda.
Nya webbsidor kategoriseras löpande och de ämnen vi spärrar hamnar under denna
spärrlista.
En ny funktion har nyligt införts vilken även blockerar webbsökningar med t.ex.
Google, om sökordet finns med på spärrlistan.

En ny funktion har nyligt införts vilken även blockerar webbsökningar med t.ex.
Google, om sökordet finns med på spärrlistan.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 25 juni 2018.

I tjänsten

Maria Henriksson
Kommundirektör
0923-65002
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Motion - dags att införa porrfilter i kommunens nätverk
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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Beskrivning av ärendet
Magnus Mörtling (S) oh Joakim Paavola (S) föreslår i motion den 16 april 2018,
följande:
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"Kommunens nätverk är idag helt eller delvis öppet d v s utan filtrering av innehåll
såsom ex porr. Allt fler företag och organisationer har redan idag sådana filter
aktiverade.
Vi föreslår:
Att kommunens inför porrfilter inom kommunens nätverk oavsett verksamhet."
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§ 147

Totalt avsätter Kalix kommun ca 150 000 kr per år till byapengen. Ett arbete pågår
för att vidareutveckla hur landsbygdsutveckling ska förverkligas i Kalix kommun.

Dnr 2018-00301 103

Motion - Öronmärkta pengar för byautveckling

Idag är hela Kalix kommun nationellt definierat som landsbygd vilket kräver ett
nytänkande för hur vi arbetar med frågorna och landsbygdsrådets roll i framtiden.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna
nedanstående redovisning och därmed anse motionen besvarad.

De avsatta medlen har inte nyttjats fullt ut under de senaste åren då det kommit in
för få ansökningar och vissa ansökningar inte uppfyllt de uppställda kriterierna.
Tilldelad ram för byapengen får därför anses tillräcklig i dagsläget.

Beskrivning av ärendet
Aimo Suomela, Kalixpartiet, har den 22 april 2018 inkommit med en motion,
Öronmärkta pengar för byautveckling.

Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 29 juni 2018.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll den 13 augusti 2018, § 85.

"Vi i Kalixpartiet har uppmärksammat att många partier pratar om byautveckling
när det är val år, men när väl pengarna ska fördelas finns det inte kvar några
medel eller en mycket liten del av pengar att fördela och de får byarna i kommunen
stå över även detta år. Med hänvisning till ovanstående föreslås
-Att vi öronmärker pengar som ska gå till byautveckling varje år och dessa
öronmärkta pengar kan byaföreningarna söka att få med motivering hur det stärker
den byn som söker."
Kommunfullmäktige har den 18 juni 2018, § 118, beslutat lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 29 juni 2018,
att Kalix kommun ger idag byarna möjlighet att ska stöd genom den sk byapengen.
Reglerna sammanfattas nedan:
Byapengen ska stimulera till långsiktig och hållbar utveckling av Kalix landsbygd.
Prioritering sker utifrån Kalix Landsbygdsprogram och byapengen beslutas i vårt
Samverkansråd.
Syfte
Stimulera långsiktig och hållbar utveckling av landsbygden, uppmuntra bra
utvecklingsprojekt och utvecklingsplaner för byn/bygden och öka det lokala
inflytandet.
Vem kan söka? Förening vars verksamhet är av övergripande karaktär för
majoriteten i byn och syftar till utveckling för byn/bygden. Den sökande bör därför
beskriva hur föreningen blivit utsedd att vara sökande. En ideell förening prioriteras
om det finns flera sökande från samma by.
Prioritering
1. Insatsområden som ingår i Kalix lokala Landsbygdsprogram.
2. Föreningar som har en övergripande verksamhet med stor aktivitet och
verksamhet riktas mot boende, service-, näringslivs- och/eller
arbetsmarknadsfrågor.
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Totalt avsätter Kalix kommun ca 150 000 kr per år till byapengen. Ett arbete pågår
för att vidareutveckla hur landsbygdsutveckling ska förverkligas i Kalix kommun.

Motionssvar - Öronmärkta pengar för byautveckling

Idag är hela Kalix kommun nationellt definierat som landsbygd vilket kräver ett
nytänkande för hur vi arbetar med frågorna och landsbygdsrådets roll i framtiden.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott rekommenderar kommunstyrelsen
föreslå, att kommunfullmäktige beslutar godkänna nedanstående redovisning och
därmed anse motionen besvarad.

De avsatta medlen har inte nyttjats fullt ut under de senaste åren då det kommit in
för få ansökningar och vissa ansökningar inte uppfyllt de uppställda kriterierna.
Tilldelad ram för byapengen får därför anses tillräcklig i dagsläget.

Beskrivning av ärendet
Aimo Suomela, Kalixpartiet, har den 22 april 2018 inkommit med en motion,
Öronmärkta pengar för byautveckling.

Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 29 juni 2018.

"Vi i Kalixpartiet har uppmärksammat att många partier pratar om byautveckling
när det är val år, men när väl pengarna ska fördelas finns det inte kvar några
medel eller en mycket liten del av pengar att fördela och de får byarna i kommunen
stå över även detta år. Med hänvisning till ovanstående föreslås
-Att vi öronmärker pengar som ska gå till byautveckling varje år och dessa
öronmärkta pengar kan byaföreningarna söka att få med motivering hur det stärker
den byn som söker."
Kommunfullmäktige har den 18 juni 2018, § 118, beslutat lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 29 juni 2018,
att Kalix kommun ger idag byarna möjlighet att ska stöd genom den sk byapengen.
Reglerna sammanfattas nedan:
Byapengen ska stimulera till långsiktig och hållbar utveckling av Kalix landsbygd.
Prioritering sker utifrån Kalix Landsbygdsprogram och byapengen beslutas i vårt
Samverkansråd.
Syfte
Stimulera långsiktig och hållbar utveckling av landsbygden, uppmuntra bra
utvecklingsprojekt och utvecklingsplaner för byn/bygden och öka det lokala
inflytandet.
Vem kan söka? Förening vars verksamhet är av övergripande karaktär för
majoriteten i byn och syftar till utveckling för byn/bygden. Den sökande bör därför
beskriva hur föreningen blivit utsedd att vara sökande. En ideell förening prioriteras
om det finns flera sökande från samma by.
Prioritering
1. Insatsområden som ingår i Kalix lokala Landsbygdsprogram.
2. Föreningar som har en övergripande verksamhet med stor aktivitet och
verksamhet riktas mot boende, service-, näringslivs- och/eller
arbetsmarknadsfrågor.
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Kommunfullmäktige

Motion - Öronmärkta pengar för byautveckling
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att kommunstyrelsen
rekommenderar kommunfullmäktige att godkänna nedanstående redovisning och anse
motionen besvarad.

Totalt avsätter Kalix kommun ca 150 000 kr per år till byapengen. Ett arbete pågår för
att vidareutveckla hur landsbygdsutveckling ska förverkligas i Kalix kommun.
Idag är hela Kalix kommun nationellt definierat som landsbygd vilket kräver ett
nytänkande för hur vi arbetar med frågorna och landsbygdsrådets roll i framtiden.
De avsätta medlen har inte nyttjats fullt ut under de senaste åren då det kommit in
för få ansökningar och vissa ansökningar inte uppfyllt de uppställda kriterierna.
Tilldelad ram för byapengen får därför anses tillräcklig i dagsläget.

Beskrivning av ärendet
Aimo Suomela, Kalixpartiet, har den 22 april 2018 inkommit med en motion,
Öronmärkta pengar för byautveckling.
Vii Kalixpartiet har uppmärksammat att många partier pratar om byautveckling när
det är val är, men när väl pengarna ska fördelas finns det inte kvar några medel eller
en mycket liten del av pengar att fördela och de får byarna i kommunen stå över även
detta år. Med hänvisning till ovanstående föreslås
-Att vi öronmärker pengar som ska gå till byautveckling varje är och dessa
öronmärkta pengar kan byaföreningarna söka att få med motivering hur det
stärker den byn som söker.

I tjänsten

Namn Namnsson
förvaltningschef
0923-123 45

Beredning
Kalix kommun ger idag byarna möjlighet att ska stöd genom den sk byapengen.
Reglerna sammanfattas nedan:
Byapengen ska stimulera till långsiktig och hållbar utveckling av Kalix landsbygd.
Prioritering sker utifrån Kalix Landsbygdsprogram och byapengen beslutas i vårt
Samverkansråd.
Syfte
Stimulera långsiktig och hållbar utveckling av landsbygden, uppmuntra bra
utvecklingsprojekt och utvecklingsplaner för byn/bygden och öka det lokala inflytandet
Vem kan söka?
Förening vars verksamhet är av övergripande karaktär för majoriteten i byn och syftar
till utveckling för byn/bygden. Den sökande bör därför beskriva hur föreningen blivit
utsedd att vara sökande. En ideell förening prioriteras om det finns flera sökande från
samma by.
Prioritering
1. Insatsområden som ingår i Kalix lokala Landsbygdsprogram.
2. Föreningar som har en övergripande verksamhet med stor aktivitet och verksamhet
riktas mot boende, service-, näringslivs- och/eller arbetsmarknadsfrågor.

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-650 00
Fax: 0923-150 92

www.kalix.se
kommun@kalix.se
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Motion - Öronmärkta pengar för byautveckling

Partinamn: Kalixpartiet

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ledamotens namn: Suomela Almo

Beskrivning av ärendet
Aimo Suomela (KXP) föreslår i motion den 2 maj 2018 följande:

Rubrik
oronmärkta pengar för byautveckling
„....„...

"Vi i Kalixpartiet har uppmärksammat att många partier pratar om byautveckling när
det är val år, men när väl pengarna ska fördelas finns det inte kvar några medel eller
en mycket liten del av pengar att fördela och då får byarna i kommunen stå över även
detta år.

Motivering till motionen
Vii Kalixpartiet har uppmärksammat att många partier pratar om byautveckling när
det är val år, men när väl pengarna ska fördelas finns det inte kvar några medel eller
en mycket liten del av pengar att fördela och då får byarna i kommunen stå över även
detta år.

Med hänvisning till ovanstående föreslås
• Att vi öronmärker pengar som ska gå till byautveckling varje år och dessa öronmärkta
pengar kan byaföreningarna söka att få med motivering hur det stärker den byn som
söker."
Beslutsunderlag
Motion från Aimo Suomela (KXP) den 2 maj 2018.

Med hänvisning till ovanstående föreslås
Protokollsutdrag skickas till
Aimo Suomela
Kommunstyrelsen

Att vi öronmärker pengar som ska gå till byautveckling varje år och dessa
öronmärkta pengar kan byaföreningarna söka att få med motivering hur det
stärker den byn som söker.
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Livsmedelsföretagen i Sverige ska betala för samhällets kontroll av att de
uppfyller livsmedelslagstiftningen. Formerna för hur betalningen ska gå till
framgår av beslut av regeringen i förordning 2006:1166. Enligt 9 § i förordningen
ska företagen betala en årlig avgift med ett helt avgiftsbelopp från och med det
kalenderår som verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Dnr 2018-00372 103

Motionssvar - Utreda införande av Rättviksmodellen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att Rättviksmodellen
skall utredas. Motionen har därmed bifallits.

Livsmedelsverket har 16 oktober 2017, gjort en begäran till Näringsdepartementet
att utreda frågan om efterhandsdebitering. Näringsdepartementet ska utreda
frågan om att införa obligatorisk efterhandsdebitering av avgifter rör kontroll av
livsmedelsanläggningar. Ett eventuellt nytt system med efterhandsdebitering bör
då kunna införas från 1 januari 2020. I begäran så bedömer Livsmedelsverket att
det krävs en ändring av nuvarande avgiftsförordning, då modellen som föreslås
innebär att kravet på en årlig avgift utgår. Livsmedelsverket har uttalat att uttag
av kontrollavgift i efterhand strider mot lagstiftningen.

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att efterdebiteringen inte är juridiskt möjligt
enligt förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukteter, 2006:1166.
Enligt samhällsbyggnadsnämndens kostnadsberäkning skulle det medföra en
merkostnad på ca 100 000 kronor att införa efterdebitering, en kostnad som då
ska läggas på timtaxan, då livsmedelskontrollen ska finansieras av
livsmedelsverksamheterna.

Av 9 § förordningen 2006:1166, framgår att "den årliga avgiften ska betalas med
helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas".
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Av den rapportering som kommunerna årligen lämnar in till Livsmedelsverket
framgår att alla verksamheter inte får kontroll varje år, något som inte heller
bedöms nödvändigt ur riskperspektiv. Vissa verksamheter kan också få flera
kontrollbesök per år.

Efterdebiteringen är inte juridiskt möjligt enligt förordningen, 2006:1166.
Livsmedelsverket har lämnat en begäran till näringsdepartementet att utreda
frågan om efterhandsdebitering och då med ett helt nytt system kombinerat med
ett införande av standardiserade kontrolltider för besök av olika verksamheter,
vilket kan hanteras i ett nytt riskklassificeringssystem.

Förordningen fastställer att livsmedelsföretagaren ska betala en årlig avgift och
att den ska betalas för varje påbörjat kalenderår. Avgiften ska vidare omfatta ett
helt avgiftsbelopp, det vill säga att hela avgiften betalas en gång per år. Om
modell med efterhandsdebitering införs skulle denna innebära att en avgift skulle
tas ut först efter genomförd kontroll, vilken då inte alltid äger rum årligen.
Förordningen behöver ändras innan det är juridiskt möjligt för kommuner att ta ut
avgifter för livsmedelskontrollen i efterhand. Mot denna bakgrund har livsmedelsverket funnit att det är svårt att kombinera ett system med efterhandsdebitering
med nu gällande författningsreglering.

Samhällsbyggnadsnämnden anser att man bör invänta näringsdepartementets
utredning och livsmedelsverkets översyn av riskklassningsmodell för
livsmedelskontroll.
Beskrivning av ärendet
Linda Frohm (M), föreslår i motion den 27 november 2017, följande:
"Att förbättra näringslivsklimatet i kommunen är ett av de politiskt uppsatta
målen. För att göra en förändring krävs att man ser över och utvärderar nya
metoder och arbetssätt. Ett etablerat arbetssätt inom Kommunsverige är
Rättviksmodellen. I många kommuner där modellen är etablerad är näringslivsklimatet rankad högre i Svenskt Näringslivs kommunrankning jämfört med
Kalix nuvarande resultat. Vi anser därför att modellen ska utredas och
kostnadsberäknats inför budgetarbetet 2019.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017, § 203, lämna motionen utreda införandet av Rättviksmodellen, till samhällsbyggnadsnämnden för
beredning.

Livsmedelsverket uppger även att det är viktigt att säkerställa likvärdighet i uttag
av avgifter mellan olika kontrollmyndigheter och skapa förutsägbarhet kring
avgiftsuttaget för företagen. Därför bör ett införande av efterhandsdebitering vara
kombinerat med ett införande av standardiserade kontrolltider för besök av olika
verksamheter, enligt livsmedelsverket. Vilket kan hanteras i ett nytt riskklassificeringssystem. Livsmedelsverkets översyn av en ny riskklassningsmodell
för livsmedelskontroll är nu ute på remiss. Att införandet av efterhandsdebitering
sker på initiativ av enskilda kommuner kan leda till bristande likvärdighet i hur
avgifter tas för livsmedelskontroll av företag anser livsmedelsverket. Livsmedelsavgifterna saknar s.k. exekutionstitel enligt utsökningsbalken. Detta innebär att
Kronofogdemyndigheten inte kan driva in obetalda avgifter. Vid efterdebitering så
är det viktigt att Kronofogdemyndigheten kan driva in obetalda avgifter.

Samhällsbyggnadsnämnden gav 5 december 2017 § 19, förvaltningen i uppdrag
att utreda om det är möjligt att införa "Rättviksmodellen" i Kalix kommun.

I dagsläget finns det 135 registrerade livsmedelsverksamheter i Kalix kommun.
Totalt planeras det att göras ca 100 livsmedelskontroller varje år, en del livs-

Därför yrkar vi på att:
- Samhällsbyggnadsnämnden utreder & kostnadsberäknar Rättviksmodellen".
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Kommunstyrelsen

nämnden anser att man bör invänta näringsdepartementets utredning och
livsmedelsverkets översyn av riskklassningsmodell för livsmedelskontroll.

medelsverksamheter får flera kontroller årligen. Kalix kommun har en timtaxa på
1 100 kr för planerad kontroll, där den administrativa kostnaden är inkluderad.
Den administrativa avgiften ska täcka kostnader för exempelvis ärendehanteringssystem, lokaler, transporter, utrustning m m.

Ajournering
Kl 11.45-11.50.

När man förskottsdebiterar så skickas det ut en faktura för varje verksamhet dvs
135 st fakturor/år. Varje verksamhet är inklassad enligt livsmedelsverkets riskklassningsmodell, ett beslut som gäller årligen fram tills ett nytt beslut tas, d v s
när det sker förändringar i verksamheten.

Yrkande
Linda Frohm (M): Bifall till motionen att Rättviksmodellen skall utredas.
Ordförande ställer Linda Frohms (M) yrkande för röstning och finner att
kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

För "Rättviksmodellen" så skickar man ut en faktura för administrativ kostnad till
samtliga verksamheter årligen samt att man sen skickar ut en faktura efter varje
kontrollbesök.

Beslutsunderlag
Motion från Linda Frohm (M) den 27 november 2017.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 203/17.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 76/18.

Offentlig livsmedelskontroll ska finansieras genom avgifter som livsmedelsföretagarna ska betala, med undantag för planerad livsmedelskontroll i
primärproduktionsledet.
Bedömning
Det finns ingen juridisk möjlighet till efterhandsbetalning för livsmedelskontroll
som t ex sker enligt "Rättviksmodellen". För att detta ska vara möjligt så krävs en
ändring i förordningen, 2006:1166. Enligt livsmedelsverkets begäran till näringsdepartementen så ska eventuellt nytt system med efterhandsdebitering införas
från 1 januari 2020 och då vara kombinerat med ett införande av standardiserade
kontrolltider för besök av olika verksamheter, vilket kan hanteras i ett nytt riskklassificeringssystem, vilket även då kommer att föranleda till en likvärdighet i hur
avgifter tas ut för livsmedelskontroll av företag. Livsmedelsverkets översyn av
riskklassningsmodell för livsmedelskontroll är nu ute på remiss.
I den sk Rättviksmodellen så har man en fast administrativ avgift som debiteras
en gång/år samt debitering när tillsyn är gjord. Totalt så planeras det att göras ca
100 livsmedelskontroller/år i Kalix kommun.
Efter gjord kontroll så ska ett avgiftsbeslut fattas, som ska kommuniceras och
diarieföras. En sådan arbetsmetod kräver mer tid för att skriva avgiftsbeslut. Om
man beräknar att varje beslut med kommunicering, diarieföring och debitering tar
ca 1,5 timmar (1,5*100). Samt att vid införande av Rättviksmodellen besluta om
den årliga administrativa avgiften för 135 verksamheter (1,50*135) så blir det ca
350 timmar. En uppskattad kostnad på ca 100 000 kr. Offentlig kontroll ska
finansieras genom avgifter som livsmedelsföretagarna betalar. Timavgiften i
livsmedelstaxan måste då räknas upp så den täcker den ökade kostnaden för
tillsynsmyndigheten.
Efterdebiteringen är inte juridiskt möjligt enligt förordningen, 2006:1166.
Livsmedelsverket har lämnat en begäran till näringsdepartementet att utreda
frågan om efterhandsdebitering och då med ett helt nytt system kombinerat med
ett införande av standardiserade kontrolltider för besök av olika verksamheter,
vilket kan hanteras i ett nytt riskklassificeringssystem. Samhällsbyggnads-
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Samhällsbyggnadsnämnden

2018 -06- 21
Dnr D/O/g§ 76

Av 9 § förordningen 2006:1166, framgår att "den årliga avgiften ska betalas
med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten
påbörjas". Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje
påbörjat kalenderår. Av den rapportering som kommunerna årligen lämnar in
till Livsmedelsverket framgår att alla verksamheter inte får kontroll varje år,
något som inte heller bedöms nödvändigt ur riskperspektiv. Vissa
verksamheter kan också få flera kontrollbesök per år.

Dnr 1110/2017-ADM

Svar på motion - Utreda införande av Rättviksmodellen
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att efterdebiteringen inte är juridiskt
möjligt enligt förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och
vissa jordbruksprodukteter, 2006:1166.

Förordningen fastställer att livsmedelsföretagaren ska betala en årlig avgift och
att den ska betalas för varje påbörjat kalenderår. Avgiften ska vidare omfatta
ett helt avgiftsbelopp, det vill säga att hela avgiften betalas en gång per år.
Om modell med efterhandsdebitering införs skulle denna innebära att en avgift
skulle tas ut först efter genomförd kontroll, vilken då inte alltid äger rum
årligen. Förordningen behöver ändras innan det är juridiskt möjligt för
kommuner att ta ut avgifter för livsmedelskontrollen i efterhand. Mot denna
bakgrund har livsmedelsverket funnit att det är svårt att kombinera ett system
med efterhandsdebitering med nu gällande författningsreglering.

Enligt samhällsbyggnadsnämndens kostnadsberäkning skulle det medföra en
merkostnad på ca 100 000 kronor att införa efterdebitering, en kostnad som då
ska läggas på timtaxan, då livsmedelskontrollen ska finansieras av livsmedelsverksamheterna.
Efterdebiteringen är inte juridiskt möjligt enligt förordningen, 2006:1166.
Livsmedelsverket har lämnat en begäran till näringsdepartementet att utreda
frågan om efterhandsdebitering och då med ett helt nytt system kombinerat
med ett införande av standardiserade kontrolltider för besök av olika verksamheter, vilket kan hanteras i ett nytt riskklassificeringssystem. Samhällsbyggnadsnämnden anser att man bör invänta näringsdepartementets utredning
och livsmedelsverkets översyn av riskklassningsmodell för livsmedelskontroll.

Livsmedelsverket uppger även att det är viktigt att säkerställa likvärdighet i
uttag av avgifter mellan olika kontrollmyndigheter och skapa förutsägbarhet
kring avgiftsuttaget för företagen. Därför bör ett införande av efterhandsdebitering vara kombinerat med ett införande av standardiserade kontrolltider
för besök av olika verksamheter, enligt livsmedelsverket. Vilket kan hanteras i
ett nytt riskklassificehngssystem. Livsmedelsverkets översyn av en ny riskklassningsmodell för livsmedelskontroll är nu ute på remiss. Att införandet av
efterhandsdebitering sker på initiativ av enskilda kommuner kan leda till
bristande likvärdighet i hur avgifter tas för livsmedelskontroll av företag anser
livsmedelsverket. Livsmedelsavgifterna saknar s.k. exekutionstitel enligt
utsökningsbalken. Detta innebär att Kronofogdemyndigheten inte kan driva in
obetalda avgifter. Vid efterdebitering så är det viktigt att Kronofogdemyndigheten kan driva in obetalda avgifter.

Reservation
Jimmy Väyrynen (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade lämna motionen - utreda införandet av
Rättviksmodellen 27 november 2017 § 203, till samhällsbyggnadsnämnden för
beredning. Samhällsbyggnadsnämnden gav 5 december 2017 § 19, förvaltningen i uppdrag att utreda om det är möjligt att införa "Rättviksmodellen" i
Kalix kommun.
Livsmedelsföretagen i Sverige ska betala för samhällets kontroll av att de uppfyller livsmedelslagstiftningen. Formerna för hur betalningen ska gå till framgår
av beslut av regeringen i förordning 2006:1166. Enligt 9 § i förordningen ska
företagen betala en arlig avgift med ett helt avgiftsbelopp från och med det
kalenderår som verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

I dagsläget finns det 135 registrerade livsmedelsverksamheter i Kalix kommun.
Totalt planeras det att göras ca 100 livsmedelskontroller varje år, en del
livsmedelsverksamheter får flera kontroller årligen. Kalix kommun har en
timtaxa på 1 100 kr för planerad kontroll, där den administrativa kostnaden är
inkluderad. Den administrativa avgiften ska täcka kostnader för exempelvis
ärendehanteringssystem, lokaler, transporter, utrustning m m.

Livsmedelsverket har 16 oktober 2017, gjort en begäran till Näringsdepartementet att utreda frågan om efterhandsdebitering. Näringsdepartementet ska
utreda frågan om att införa obligatorisk efterhandsdebitering av avgifter för
kontroll av livsmedelsanläggningar. Ett eventuellt nytt system med efterhandsdebitering bör då kunna införas från 1 januari 2020. I begäran så bedömer
Livsmedelsverket att det krävs en ändring av nuvarande avgiftsförordning, då
modellen som föreslås innebär att kravet på en årlig avgift utgår.
Livsmedelsverket har uttalat att uttag av kontrollavgift i efterhand strider mot
lagstiftningen.

När man förskottsdebiterar så skickas det ut en faktura för varje verksamhet
dvs 135 st fakturor/år. Varje verksamhet är inklassad enligt livsmedelsverkets
riskklassningsmodell, ett beslut som gäller årligen fram tills ett nytt beslut tas,
d v s när det sker förändringar i verksamheten.
För "Rättviksmodellen" så skickar man ut en faktura för administrativ kostnad
till samtliga verksamheter årligen samt att man sen skickar ut en faktura efter
varje kontrollbesök.
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Offentlig livsmedelskontroll ska finansieras genom avgifter som livsmedelsföretagarna ska betala, med undantag för planerad livsmedelskontroll i
primärproduktionsledet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller
förvaltningens förslag till yttrande.

Bedömning
Det finns ingen juridisk möjlighet till efterhandsbetalning för livsmedelskontroll
som t ex sker enligt "Rättviksmodellen". För att detta ska vara möjligt så krävs
en ändring i förordningen, 2006:1166. Enligt livsmedelsverkets begäran till
näringsdepartementen så ska eventuellt nytt system med efterhandsdebitering
införas från 1 januari 2020 och då vara kombinerat med ett införande av
standardiserade kontrolltider för besök av olika verksamheter, vilket kan hanteras i ett nytt riskklassificeringssystem, vilket även då kommer att föranleda
till en likvärdighet i hur avgifter tas ut för livsmedelskontroll av företag. Livsmedelsverkets översyn av riskklassningsmodell för livsmedelskontroll är nu ute
på remiss.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

I den sk Rättviksmodellen så har man en fast administrativ avgift som debiteras en gång/år samt debitering när tillsyn är gjord. Totalt så planeras det att
göras ca 100 livsmedelskontroller/år i Kalix kommun.
Efter gjord kontroll så ska ett avgiftsbeslut fattas, som ska kommuniceras och
diarieföras. En sådan arbetsmetod kräver mer tid för att skriva avgiftsbeslut.
Om man beräknar att varje beslut med kommunicering, diarieföring och debitering tar ca 1,5 timmar (1,5*100). Samt att vid införande av Rättviksmodellen
besluta om den årliga administrativa avgiften för 135 verksamheter (1,50*135)
så blir det ca 350 timmar. En uppskattad kostnad på ca 100 000 kr. Offentlig
kontroll ska finansieras genom avgifter som livsmedelsföretagama betalar.
Timavgiften i livsmedelstaxan måste då räknas upp så den täcker den ökade
kostnaden för tillsynsmyndigheten.
Efterdebiteringen är inte juridiskt möjligt enligt förordningen, 2006:1166.
Livsmedelsverket har lämnat en begäran till näringsdepartementet att utreda
frågan om efterhandsdebitering och då med ett helt nytt system kombinerat
med ett införande av standardiserade kontrolltider för besök av olika verksamheter, vilket kan hanteras i ett nytt riskklassificeringssystem. Samhällsbyggnadsnämnden anser att man bör invänta näringsdepartementets utredning
och livsmedelsverkets översyn av riskklassningsmodell för livsmedelskontroll.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 4 maj 2018
Förslag till beslut på sammanträdet
Jimmy Väyrynen (M) föreslår att nämndens yttrande till kommunfullmäktige
blir att påbörja införlivande av Rättviksmodellen i Kalix kommun.
Ordförande Stig Karlsson (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag till
yttrande.
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§ 203

Motion

Dnr 2017-01100 103
-

Utreda införande av Rättviksmodellen

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till samhällsbyggnadsnämnden för
beredning.
Beskrivning av ärendet
Linda Frohm (M), föreslår i motion den 27 november 2017, följande:
"Att förbättra näringslivsklimatet i kommunen är ett av de politiskt uppsatta målen.
För att göra en förändring krävs att man ser över och utvärderar nya metoder och
arbetssätt. Ett etablerat arbetssätt inom Kommunsverige är Rättviksmodellen. I
många kommuner där modellen är etablerad är näringslivsklimatet rankad högre i
Svenskt Näringslivs kommunrankning jämfört med Kalix nuvarande resultat. Vi anser
därför att modellen ska utredas och kostnadsberäknats inför budgetarbetet 2019.
Därför yrkar vi på att:
- Samhällsbyggnadsnämnden utreder & kostnadsberäknar Rättviksmodellen"
Beslutsunderlag
Motion, den 27 november 2017.

Motion - Utreda införande av Rättviksmodellen

Att förbättra näringslivsklimatet i kommunen är ett av de politiskt uppsatta målen. För att göra en
förändring krävs att man ser över och utvärderar nya metoder och arbetssätt. Ett etablerat
arbetssätt inom Kommunsverige är Rättviksmodellen. I många kommuner där modellen är etablerad
är näringslivsklimatet rankad högre i Svenskt Näringslivs kommunrankning jämfört med Kalix
nuvarande resultat. Vi anser därför att modellen ska utredas och kostnadsberäknats inför
budgetarbetet 2019
Därför yrkar vi på att:
-

Samhällsbyggnadsnämnden utreder & kostnadsberäknar Rättviksmodellen

Datum som ovan

Linda Frohm

Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kalix den 30 juli 2018
För Centerpartiet i Kalix är det en självklarhet att vi skall ha en fortsatt matproduktion i Sverige, i
Norrbotten och i Kalix. Vi vill ha ett starkt djurskydd och sunda och säkra våra livsmedel. Vi har i
Sverige ett system som ger oss friska djur och där användningen av antibiotika till våra lantbruksdjur

Motion från Framtid i Kalix till kommunfullmäktigesammanträdet den 15 Oktober
2018.

är bland de lägsta i hela världen.
För Centerpartiet Kalix är det en självklarhet att den mat vi köper in för tillagning i kommunens
verksamheter och serveras till våra barn och äldre skall vara producerat på ett långsiktigt hållbart
sätt. Centerpartiet Kalix anser att det är en självklarhet att vi skall ha en produktion av mat som är
hållbar, där vi som kommun tar ansvar för vår miljö och för kommande generationer framåt samt att
vi värnar om svensk djurskyddslag. Därför vill vi inom Centerpartiet i Kalix att Kalix kommuns
upphandlingspolicy måste kompletteras med tydligare krav på den mat vi inhandlar.

Centerpartiet Kalix föreslår därmed:

En säker trafikmiljö, med ett barnperspektiv!
Framtid i Kalix har uppmärksammat att det i Kalix finns brister i trafikmiljön för våra
yngsta medborgare, brister som med relativt enkla medel och information kan
motverkas. För Framtid i Kalix är det av största vikt att bland annat barn kan vistas
säkert i trafikmiljö.
Framtid i Kalix ställer därför följande motion vid Kommunfullmäktiges sammanträde
den 15 Oktober;

Att de livsmedel som vi köper in skall uppfylla svensk djurskyddslag.
Att de livsmedel som köps in skall vara säkerställd att den inte innehåller antibiotika
Att de livsmedel som köps in skall vara närproducerat

Stefan Granström Centerpartiet Kalix

•

Samhällsbyggnadsnämnden utreder/inventerar vilka gator och till gator
närliggande miljöer i Kalix kommun som inte är trafiksäkra ur ett
barnperspektiv (tillåten hastighet, gångytor/trottoarmark, närhet till lekmiljöer
etc). Efter denna inventering ges under senvintern förslag till politiskt beslut
gällande lämpliga åtgärder.
Framtid i Kalix vill vidare framhäva att det är av yttersta vikt att utredaren
lägger särskilt stort fokus vid barns beteende och rörelsemönster.

Med detta tillvägagångssätt bör vi redan nästa sommar kunna ha en uppgraderad
och betydligt säkrare trafikmiljö för våra yngsta medborgare....
Kalix, 2018-09-28
FRAMTID I KALIX

Carl Otto Gählman
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Motion från Framtid i Kalix till kommunfullmäktigesammanträdet den 15 Oktober
2018.

En säker trafikmiljö, utifrån ett barnperspektiv!
Framtid i Kalix har uppmärksammat att det i Kalix finns brister i trafikmiljön för våra
yngsta medborgare, brister som med relativt enkla medel och information kan
motverkas. För Framtid i Kalix är det av största vikt att barn och andra svaga grupper
kan vistas på ett säkert sätt i trafikmiljö.
Framtid i Kalix ställer därför följande motion vid Kommunfullmäktiges sammanträde
den 15 Oktober;
•

Samhällsbyggnadsnämnden utreder/inventerar vilka gator och närliggande
miljöer i Kalix kommun som inte är trafiksäkra ur ett barnperspektiv (tillåten
hastighet, gångytor, närhet till lekmiljöer etc). Efter denna inventering ges
förslag till beslut för lämpliga åtgärder för respektive gata och gatans närmiljö.

Med detta tillvägagångssätt bör vi redan nästa sommar kunna ha en betydligt
uppgraderad och säkrare trafikmiljö för våra yngsta medborgare....
Kalix, 2018-09-27
FRAMTID I KALIX

Carl Otto Gählman

