SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2019-10-14

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, måndagen den 14 oktober 2019 kl 08:00-11:45

Beslutande

Susanne Andersson, ordf
Magnus Mörtling (S)
Irma Spårman (M)
Tommy Nilsson (S)
Jan Nilsson (S)
Sven Nordlund (MP)
Katarina Burman (V)
Ellinor Söderlund (S)
Viktoria Vikström (S)
Anna-Lena Larsson (S)
Stig Karlsson (S)
Maria Nilsson (MP)
Lauri Korpela (V)
Jimmy Väyrynen (M) § 154176, 178-195
Catarina Nordin (M), § 158195
Sandra Bergström (M)
Linus Häggström (M
Mats Andersson (M)
Johnny Braun (M)

Sara Cave (M)
Camilla Engström Degerlund (S)
Reinhold Andefors (S)
Ulrika Rönnqvist Paavola (S)
Carina Strand (V)
Carl Otto Gählman (FIK)
Mika Räisänen (KXP)
Marianne Sandström (SD)
Kristina Karlsson (SD)
Susanne Darengren (SD)
Rickard Mohss (L)
Kurt-Åke Andersson (C)
Stefan Granström (C)
Inga-Lis Samuelsson (C)
Anette Wernersson (S)
Joakim Paavola (S)
Bertil Sundqvist (S)
Maud Lundbäck (S)
Thomas Hasselborg (S)

Övriga närvarande

Helena Landström, nämndsekreterare
Maria Kruukka Olsson, nämndsekreterare
Maria S Henriksson, kommundirektör
Jeanette Larsson, ekonomichef
Ulla Granström, valnämndens ordförande, § 50

Ajournering

§ 177 kl 08:50-08:55, 09:05-09:10, 09:15-09:20. § 180 kl 09:55-10:10

Justerare

Viktoria Wikström (S) och Johnny Braun (M)

Justeringens plats
och tid

Förvaltningsbyggnaden, måndag 28 oktober 2019

Birgitta Evling (M)
tjgör för Linda Frohm (M)
Lennart Nyman (S) tjgör för
Adam Dahlberg (S)
Tomas Johsund (L) tjgör för
Solveig Ingelund (L)
Närvarande ersättare
Rose-Marie Henriksson (S)
Britt-Inger Nordström (S)
Erling Lundh (S)
Ulla Granström (S)
Agne Nilsson (S)
Ethel Björkman (S)
Gerd Strand (V)
Martin Östling (MP)
Bertil Sandström (SD)
Doris Lilian Kerttu (FIK)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§ 154-195

Helena Landström
Ordförande
Susanne Andersson
Justerare
Viktoria Wikström

Johnny Braun

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatu
m

2019-10-14
Datum då anslaget sätts upp 2019-10-28

Förvaringsplats för
protokollet

Datum då anslaget tas ned 2019-11-19

Kanslienheten

Underskrift
Helena Landström
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-10-14

Kommunfullmäktige

Ärendelista
§ 154

Information från EU-valet, Ulla Granström, valnämndens ordförande.................. 5
§ 155

Upprop ................................................................................................................ 6
§ 156

Val av justerare ................................................................................................... 7
§ 157

Godkännande av tillkännagivandet ..................................................................... 8
§ 158 Dnr 2019-00352 102

Avsägelse politiskt uppdrag - vice ordförande (S) i samhällsbyggnadsnämnden . 9
§ 159 Dnr 2019-00388 102

Avsägelse politiskt uppdrag - ersättare (S) jävsnämnden .................................. 10
§ 160 Dnr 2019-00420 102

Avsägelse politiskt uppdrag - ersättare (FIK) i kommunfullmäktige.................... 11
§ 161 Dnr 2019-00421 102

Avsägelse politiskt uppdrag - ledamot (FIK) i kommunfullmäktiges valberedning12
§ 162 Dnr 2019-00437 102

Avsägelse politiskt uppdrag - ledamot (L) i kommunfullmäktige ........................ 13
§ 163 Dnr 2019-00438 102

Avsägelse politiskt uppdrag - ersättare (L) i samhällsbyggnadsnämnden.......... 14
§ 164 Dnr 2019-00451 102

Avsägelse politiskt uppdrag - ersättare (L) i kommunstyrelsen .......................... 15
§ 165 Dnr 2019-00439 102

Avsägelse politiskt uppdrag - ersättare (L) i valnämnden .................................. 16
§ 166 Dnr 2019-00449 102

Avsägelse politiskt uppdrag - ersättare (L) ombud i Norrbottens kommuners
förbundsfullmäktige ........................................................................................... 17
§ 167 Dnr 2019-00373 102

Val - ersättare (SD) i kommunfullmäktiges valberedning ................................... 18
§ 168 Dnr 2019-00408 102

Val - ledamot (S) i samhällsbyggnadsnämnden ................................................ 19
§ 169 Dnr 2019-00402 102

Val - vice ordförande (S) i samhällsbyggnadsnämnden..................................... 20
§ 170 Dnr 2019-00423 102

Val - ledamot (FIK) i kommunfullmäktiges valberedning .................................... 21
§ 171 Dnr 2019-00440 102

Val - ersättare (S) i samhällsbyggnadsnämnden ............................................... 22
§ 172 Dnr 2019-00446 102

Val - ersättare (L) i samhällsbyggnadsnämnden ............................................... 23
§ 173 Dnr 2019-00447 102

Val - ersättare (L) i kommunstyrelsen ................................................................ 24

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 174 Dnr 2019-00448 102

Val - ersättare (L) i valnämnden ........................................................................ 25
§ 175 Dnr 2019-00452 102

Val - ersättare (L) ombud i Norrbottens kommuners förbundsfullmäktige .......... 26
§ 176 Dnr 2019-00359 101

Sammanträdesplan 2020 - kommunstyrelsens arbets- och personalutskott,
utvecklingsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige .......................... 27
§ 177 Dnr 2019-00334

Kalix IP - återuppbyggnad efter brand i sekretariatet ......................................... 28
§ 178 Dnr 2019-00286 17

Nya taxor för räddningstjänsten ........................................................................ 31
§ 179 Dnr 2019-00381 639

Avgift för ansökningar om godkännande av fristående förskolor och vissa fristående
fritidshem .......................................................................................................... 34
§ 180 Dnr 2019-00349 14

Grafisk profil för platsen och varumärket Kalix .................................................. 36
§ 181 Dnr 2019-00204 101

Resepolicy ........................................................................................................ 38
§ 182 Dnr 2019-00347 101

Prövning av ansvarsfrihet Regionala Kollektivtrafikmyndigheten ....................... 39
§ 183 Dnr 2019-00316 103

Motionssvar - mindre onödig byråkrati mer valfrihet .......................................... 41
§ 184 Dnr 2019-00377 103

Interpellation - utbetalning av föreningsstöd ...................................................... 45
§ 185 Dnr 2019-00378 103

Interpellation - simhallens öppettider nr 1 .......................................................... 47
§ 186 Dnr 2019-00380 103

Interpellation - simhallens öppettider nr 2 .......................................................... 49
§ 187 Dnr 2019-00414 103

Interpellation - avloppsledning mellan Nyborg och Risön .................................. 51
§ 188 Dnr 2019-00415 103

Interpellation - "Varför svarar inte SBN?" .......................................................... 52
§ 189 Dnr 2019-00418 103

Interpellation - fiskenäring för Kalix ................................................................... 54
§ 190 Dnr 2019-00419 103

Interpellation - förskolan i Innanbäcken ............................................................. 56
§ 191 Dnr 2019-00410 103

Fråga - prioritering av vägunderhåll................................................................... 57
§ 192 Dnr 2019-00332 103

Motion - använd kommunens vaktmästare till att sköta socialnämndens bilar ... 59
§ 193 Dnr 2019-00442 103

Motion - namnändring från Kalix Folkets hus till Östra Norrbottens kultur- och
konferenscenter ................................................................................................ 60
§ 194 Dnr 2019-00444 103

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Motion - kompetensförsörjning i Kalix kommun ................................................. 61
§ 195 Dnr 2019-00450 103

Motion - Miljövänlig energi................................................................................. 62

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-14

Kommunfullmäktige

§ 154

Information
Ulla Granström (S), valnämndens ordförande lämnar information om EU-valet.
Informationen föranleder inte till särskilt beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-10-14

Kommunfullmäktige

§ 155

Upprop
Susanne Andersson (S), kommunfullmäktiges ordförande förrättar upprop för
dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-10-14

Kommunfullmäktige

§ 156

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Viktoria Wikström (S) och Johnny Braun (M)
som justerare av dagens protokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-10-14

Kommunfullmäktige

§ 157

Godkännande av tillkännagivandet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna tillkännagivandet med följande tillägg:
8
8
8
8
8

B
C
D
E
F

12
12
12
12
12

B
C
D
E
F

Avsägelse politiskt uppdrag – ledamot (L) i kommunfullmäktige
Avsägelse politiskt uppdrag – ersättare (L) i samhällsbyggnadsnämnden
Avsägelse politiskt uppdrag – ersättare (L) i kommunstyrelsen
Avsägelse politiskt uppdrag – ersättare (L) i valnämnden
Avsägelse politiskt uppdrag – ersättare (L) ombud Norrbottens kommuners
förbundsfullmäktige
Val - ersättare (S) i samhällsbyggnadsnämnden
Val – ersättare (L) i samhällsbyggnadsnämnden
Val – ersättare (L) i kommunstyrelsen
Val – ersättare (L) i valnämnden
Val – ersättare (L) ombud i Norrbottens kommuners förbundsfullmäktige

Kommunfullmäktige förklarar sig därefter lagligen kallade.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 158

Dnr 2019-00352 102

Avsägelse politiskt uppdrag - vice ordförande (S) i samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Tania Nilsson (S), befrielse från
förtroendeuppdraget som vice ordförande/tillika ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.
Beskrivning av ärendet
Tania Nilsson (S), har vid dagens sammanträde begärt befrielse från politiskt uppdrag
som vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Protokollsutdrag skickas till
Tania Nilsson
Samhällsbyggnadsnämnden
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-10-14

Kommunfullmäktige

§ 159

Dnr 2019-00388 102

Avsägelse politiskt uppdrag - ersättare (S) jävsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Ellinor Söderlund (S), befrielse från
förtroendeuppdraget som ersättare i jävsnämnden.
Beskrivning av ärendet
Ellinor Söderlund (S), har vid dagens sammanträde begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ersättare i jävsnämnden.

Protokollsutdrag skickas till
Ellinor Söderlund
Jävsnämnden
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-10-14

Kommunfullmäktige

§ 160

Dnr 2019-00420 102

Avsägelse politiskt uppdrag - ersättare (FIK) i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Per-Erik Sångberg (FIK), befrielse från
förtroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Per-Erik Sångberg (FIK), har vid dagens sammanträde begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Protokollsutdrag skickas till
Per-Erik Sångberg
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
12(62)

Sammanträdesdatum

2019-10-14

Kommunfullmäktige

§ 161

Dnr 2019-00421 102

Avsägelse politiskt uppdrag - ledamot (FIK) i kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Per-Erik Sångberg (FIK), befrielse från
förtroendeuppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.
Beskrivning av ärendet
Per-Erik Sångberg (FIK), har vid dagens sammanträde begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.

Protokollsutdrag skickas till
Per-Erik Sångberg
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-10-14

Kommunfullmäktige

§ 162

Dnr 2019-00437 102

Avsägelse politiskt uppdrag - ledamot (L) i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Solveig Ingelund (L), befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Solveig Ingelund (L), har vid dagens sammanträde begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Protokollsutdrag skickas till
Solveig Ingelund
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-10-14

Kommunfullmäktige

§ 163

Dnr 2019-00438 102

Avsägelse politiskt uppdrag - ersättare (L) i samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Solveig Ingelund (L), befrielse från
förtroendeuppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Beskrivning av ärendet
Solveig Ingelund (L), har vid dagens sammanträde begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Protokollsutdrag skickas till
Solveig Ingelund
Samhällsbyggnadsnämnden
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-10-14

Kommunfullmäktige

§ 164

Dnr 2019-00451 102

Avsägelse politiskt uppdrag - ersättare (L) i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Solveig Ingelund (L), befrielse från förtrondeuppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet
Solveig Ingelund (L), har vid dagens sammanträde begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

Protokollsutdrag skickas till
Solveig Ingelund
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-10-14

Kommunfullmäktige

§ 165

Dnr 2019-00439 102

Avsägelse politiskt uppdrag - ersättare (L) i valnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Solveig Ingelund (L), befrielse från
förtroendeuppdraget som ersättare i valnämnden.
Beskrivning av ärendet
Solveig Ingelund (L), har vid dagens sammanträde begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ersättare i valnämnden.

Protokollsutdrag skickas till
Solveig Ingelund
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-10-14

Kommunfullmäktige

§ 166

Dnr 2019-00449 102

Avsägelse politiskt uppdrag - ersättare (L) ombud i Norrbottens
kommuners förbundsfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Solveig Ingelund (L), befrielse från förtroendeuppdraget som ombudsersättare (L) i Norrbottens kommuners förbundsfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Solveig Ingelund (L), har vid dagens sammanträde begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ombudsersättare i Norrbottens kommuners förbundsfullmäktige.

Protokollsutdrag skickas till
Marie Larsson, Norrbottens kommuner
Solveig Ingelund
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-10-14

Kommunfullmäktige

§ 167

Dnr 2019-00373 102

Val - ersättare (SD) i kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Kristina Karlsson (SD), som ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning för tiden till och med den 14 oktober 2022.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 17 juni 2019, § 101, beslutat beviljat Patrik Svanberg (SD), befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning.

Protokollsutdrag skickas till
Kristina Karlsson
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
19(62)

Sammanträdesdatum

2019-10-14

Kommunfullmäktige

§ 168

Dnr 2019-00408 102

Val - ledamot (S) i samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Rose-Marie Henriksson (S), som ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden för tiden till och med den 31 december 2022.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beslutat beviljat Tania Nilsson (S),
befrielse från förtroendeuppdraget som vice ordförande/tillika ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden.

Protokollsutdrag skickas till
Rose-Marie Henriksson
Samhällsbyggnadsnämnden
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 169

Dnr 2019-00402 102

Val - vice ordförande (S) i samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Rose-Marie Henriksson (S), som vice ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden för tiden till och med den 31 december 2022.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Tania Nilsson (S), befrielse
från förtroendeuppdraget som vice ordförande/tillika ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden.

Protokollsutdrag skickas till
Rose-Marie Henriksson
Samhällsbyggnadsnämnden
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-10-14

Kommunfullmäktige

§ 170

Dnr 2019-00423 102

Val - ledamot (FIK) i kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Doris Lilian Kerttu (FIK), som ledamot i
kommunfullmäktiges valberedning för tiden till och med den 14 oktober 2022.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Per-Erik Sångberg (FIK),
befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.

Protokollsutdrag skickas till
Doris Lilian Kerttu
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-10-14

Kommunfullmäktige

§ 171

Dnr 2019-00440 102

Val - ersättare (S) i samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Hanna Johnselius (S), som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden för tiden till och med den 31 december 2022.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde utsett tidigare ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden Rose-Marie Henriksson (S), som ordinarie ledamot tillika
vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden varpå ny ersättare bör utses.

Protokollsutdrag skickas till
Hanna Johnselius
Samhällsbyggnadsnämnden
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-10-14

Kommunfullmäktige

§ 172

Dnr 2019-00446 102

Val - ersättare (L) i samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar återkomma till ärendet senare eftersom Liberalerna
meddelat att de återkommer med namn.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Solveig Ingelund (L),
befrielse från uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Protokollsutdrag skickas till
Rickard Mohss (L), gruppledare
Samhällsbyggnadsnämnden
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
24(62)

Sammanträdesdatum

2019-10-14

Kommunfullmäktige

§ 173

Dnr 2019-00447 102

Val - ersättare (L) i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Tomas Johsund (L), som ersättare i kommunstyrelsen
för tiden till och med den 31 december 2022.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Solveig Ingelund (L),
befrielse från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

Protokollsutdrag skickas till
Tomas Johsund
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-10-14

Kommunfullmäktige

§ 174

Dnr 2019-00448 102

Val - ersättare (L) i valnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Rickard Mohss (L), som ersättare i valnämnden för
tiden till och med den 31 december 2022.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Solveig Ingelund (L),
befrielse från uppdraget som ersättare i valnämnden.

Protokollsutdrag skickas till
Rickard Mohss
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 175

Dnr 2019-00452 102

Val - ersättare (L) ombud i Norrbottens kommuners
förbundsfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar återkomma till ärendet senare eftersom Liberalerna
meddelat att de återkommer med namn.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Solveig Ingelund (L),
befrielse från uppdraget som ombudsersättare i Norrbottens kommuners
förbundsfullmäktige.

Protokollsutdrag skickas till
Rickard Mohss (L), gruppledare
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret
Marie Larsson, Norrbottens kommuner
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§ 176

Dnr 2019-00359 101

Sammanträdesplan 2020 - kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott, utvecklingsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna de i sammanträdesplanen redovisade tiderna för
kommunfullmäktiges sammanträden för år 2020.
Reservation
Carl Otto Gählman (FIK) reserverar sig mot beslutet.
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.
Yrkande
Tommy Nilsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Carl Otto Gählman (FIK): ”Här är alltså ni KF-ledamöter beredda att gå i god för ett
betänkligt demokratiunderskott! 11 KSau och 10 KS men bara 5 kf! Vän av
demokratiska värderingar inser naturligtvis att här har vi ett gigantiskt problem att ta
itu med! 5 KF talar helt klart sitt tydliga språk, här borde det vara 7-8 KF. KS bereder
ärenden för KF att ta beslut, hur kan det då bli 10 KS och endast 5 KF enligt förslaget.
Här har KF:s presidium ett stort ansvar att ha en åsikt i denna fråga. Anser KF:s
presidium att detta är tillfyllest??? Här kräver Framtid i Kalix ett svar från presidiet.
Slutkläm: Framtid i Kalix yrkar att antalet KF-möten bör vara 7!”
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Tommy Nilsson (S) och Carl Otto Gählman (FIK)
skilda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Tommy Nilsson (S)
yrkande.
Beslutsunderlag
Stab kanslis förslag till sammanträdesplan 2020.

Protokollsutdrag skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Informationsenheten
Stab kansli
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§ 177

Dnr 2019-00334

Kalix IP - återuppbyggnad efter brand i sekretariatet
Kommunfullmäktiges beslut
1.
Kommunfullmäktige beslutar tillskjuta investeringsmedel på 1 850 tkr till
samhällsbyggnadsnämnden för köp av klubbrum och kansli med ändrad
planlösning, där ytterligare ett omklädningsrum har tillskapats, av Kalix bandy.
2.

Kommunfullmäktige beslutar, att årligen tillskjuter 140 tkr till fritids- och
kulturnämnden för att finansiera beräknad nettodriftskostnad vid köp av
klubbrum och kansli med ändrad planlösning av Kalix bandy om sammanlagt ca
200 m2.

3.

Kommunfullmäktige beslutar, att fritids- och kulturnämnden tecknar ett avtal
med Kalix bandy att hyra klubbrum och kansli med ändrad planlösning vid Kalix
IP med gällande taxor.

Jäv
Jimmy Väyrynen (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.
Reservation
Carl Otto Gählman (FIK) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och
samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Marianne
Sandström (SD) yrkande.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 18 juni 2019, § 77, att natten
mot den 16 januari 2019 brann kommunägda bandysekretariatet vid Kalix IP ner till
grunden. Vid släckningsarbetet vattenskadades Kalix bandyns del av byggnaden
innehållande klubbrum och kansli.
Beredning av ärendet
Dialog om återuppbyggnad av sekretariat med kommunens försäkringsbolag och
återställning av klubbrum och kansli med Kalix bandy och dess försäkringsbolag har
skett under våren. Dialogen har resulterat i att kommunens försäkringsbolag
upphandlat återuppbyggnaden med option på återställning av den del som Kalix bandy
äger.
Kalix bandy har begärt att Kalix kommun ska överta ägandet av Kalix bandys del som
är vattenskadad efter släckningsarbetet med motiv att föreningen vill, på samma sätt
som andra föreningar, hyra de lokaldelar som föreningen har behov av.
Kommunen ser ett behov av fler omklädningsrum på området och har, inför
framtagande av förfrågningsunderlag, ändrat planlösningen av bandyns kanslidel i
samråd med Kalix bandy. Merkostnaden, som belastar kommunen, redovisas separat i
anbudssammanställningen.
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Efter genomförd upphandling ger kommunens och Kalix bandyns respektive
försäkringsbolag klartecken till återuppbyggnad och återställning efter branden vid
Kalix IP.
För att genomföra entreprenaden med en och samma byggherre kan kommunen
begära att Kalix bandys försäkringsbolag överlåter försäkringsersättningen till Kalix
kommun.
Vid ett övertagande av klubbrum samt kansli med ändrad planlösning, där ytterligare
ett omklädningsrum har tillskapats, behöver kommunfullmäktige avsätta
investeringsmedel för köpet. Den summa byggnaden värderas till uppgår till 1 850 tkr.
Vid ett övertagande tillförs sammanlagt ca 200 m2 yta till kommunen. Det påverkar
fritids- och kulturnämndens nettodriftkostnad med ca 140 tkr per år om lokalerna hyrs
ut till Kalix bandy med nuvarande taxor.
Kommunstyrelsen har den 26 augusti 2019, § 187, beslutat ge fastighetschefen i
uppdrag att kontakta Kalix Bandys försäkringsbolag för att överta hela
försäkringsersättningen för att kunna genomföra återuppbyggnad och återställning vid
Kalix IP med Kalix kommun som byggherre.
Jämställdhetsanalys
Målet är att skapa anläggningar som är ändamålsenliga att nyttja av både flickor och
pojkar samt kvinnor och män. Med ovanstående lösning tillförs anläggningen
ytterligare ett omklädningsrum som är till gagn för att göra anläggningen än mer
anpassad att utöva idrott i för båda könen, där kommunen har möjlighet att påverka
fördelning och nyttjande.
Yrkande
Tommy Nilsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ellinor Söderlund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, punkt 2,3 samt 4. Punkt 1
stryks.
Carl Otto Gählman (FIK): ”KS har inte rätt att fatta beslut över sin organisatoriska
nivå! Fastighetschefen lyder under SBN och SBN lyder under KF. Beslutet borde vara
att KS föreslår KF att besluta att SBN kontaktar Kalix bandys försäkringsbolag. Sen
ska SBN ge uppdraget till fastighetschefen eller nämndsekonomen om de vill.
Problemet är att enligt ärendeskrivningen fattar KS beslut om att överta
försäkringsersättningen och sedan talar man om för KF att pengar ska tillskjutas SBN.
KF måste först fatta beslut om att överta försäkringsärendet och sen tillskjuta medel.
Tyvärr- Framtid i Kalix är tvungen att yrka på återremiss i ärendet så textförslaget
inte följer laga gång.”
Marianne Sandström (SD): Ärendet återremitteras och att fastigheten värderas av
värderingsman.
Propositionsordning
Ordförande ställer Carl Otto Gählmans (FIK) yrkande om återremiss för röstning och
finner att kommunfullmäktige beslutar avslår Carl Otto Gählmans (FIK) yrkande om
återremiss då den inte stöds av 1/3 del av kommunfullmäktiges ledamöter. Därefter
ställer ordförande Marianne Sandströms (SD) återrmissyrkande för röstning och finner
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att kommunfullmäktige beslutar avslå Marianne Sandström (SD) yrkande om
återremiss då den inte stöds av 1/3 del av kommunfullmäktiges ledamöter.
Ordförande ställer därefter proposition på och Tommy Nilssons (S) och Ellinor
Söderlunds (S) skilda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Ellinor Söderlund (S) yrkande.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 77/19.
Kommunstyrelsens protokoll, § 187/19.

Protokollsutdrag skickas till
Kalix bandy
Ekonomienheten
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§ 178

Dnr 2019-00286 17

Nya taxor för räddningstjänsten
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa ny taxa för räddningstjänstens myndighetsutövning, tillsyn och tillstånd. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2020.
Beskrivning av ärendet
Jävsnämnden meddelar i protokoll den 10 juni 2019, § 25, att inom räddningstjänsternas samverkan i länet har gemensamma taxor utretts sedan 2017. Syftet
med utredningen har varit att utröna om taxorna kunde göras länsövergripande
gemensamma, att göra taxorna mer specifika så att kostnaderna tas ut där
myndighetsuppdraget är krävande, samt att höja kostnadstäckningsgraden från
nuvarande ca 10 % till ca 20 – 25 %. Ett gemensamt förslag till nya taxor arbetades
fram, men varken räddningscheferna, eller Norrbottens kommuners styrelse har
kunnat enas bakom detta. Räddningstjänsten i Kalix kommun anser ändå att
behoven kvarstår och föreslår att Kalix kommun antar utredningens taxeförslag.
Inom ramen för Norrbottens räddningstjänsters länssamverkan har en översyn av
taxesystemet genomförts under 2017. Det har konstaterats att nuvarande
taxesystem är svåröverskådligt, schabloniserar kostnader i för stor grad och
framförallt är verksamheten för tillsyn och tillstånd starkt underfinansierad. Endast
ca 10 - 11% av kostnaderna för verksamheten täcks i nuläget av taxeintäkterna.
Ett länsgemensamt förslag på nya taxebestämmelser har arbetats fram med stöd av
en vägledning från SKL. Från denna modell har en timkostnad räknats fram för
verksamheten inklusive omfattande overheadkostnader. Timkostnaden baseras på
invånarvägda kostnadsdata från Gällivare, Kalix och Luleås kommuner och summerar
till 1 057 kr/h. Taxan föreslås indexregleras årligen.
Räddningscheferna ansåg också att intäkterna behöver täcka en väsentligt större del
av kostnaderna än vad nu är fallet.
Bakgrund
Kommunen ska enligt LSO, Lag om skydd mot olyckor, kontrollera att ägare eller
nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar håller ett skäligt
brandskydd. Enligt LBE, lag om brandfarliga och explosiva varor, ska kommunen
kontrollera efterlevnaden av lagen och pröva ansökningar om tillstånd för hantering
av brandfarlig eller explosiv vara.
Enligt LSO 5 kapitlet, 4 § får kommunen föreskriva att en avgift ska betalas för
tillsynsbesök som föranletts av bestämmelserna i 2 kap 2 §. Enligt LBE
§ 27 får kommunen ta ut avgift för tillsyn och tillståndsprövning.
Räddningscheferna i Norrbotten uppmärksammade under 2016 ett behov av en
gemensam syn och nivå på de taxor och avgifter som tas ut i det förebyggande
arbetet.
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Problemen var dels olika hantering i kommunerna, dels svårigheter i taxans
konstruktion, dels en mycket låg kostnadstäckningsgrad. Tillsyns- och tillståndsverksamheten täcks bara i mycket liten grad av taxeintäkter.
Utredning
Därför har en översyn av taxesystemet genomförts under 2017. Det har konstaterats
att nuvarande taxesystem är svåröverskådligt, schabloniserar kostnader i för stor grad
och framförallt är verksamheten för tillsyn och tillstånd starkt underfinansierad.
Endast ca 10 - 11% av kostnaderna för verksamheten täcks av taxeintäkterna.
Ett länsgemensamt förslag på nya taxebestämmelser har framarbetats med stöd av en
vägledning från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Denna modell utgör ett
strukturerat sätt att beräkna kostnader för verksamheten inklusive overheadkostnader, så även politiska kostnader. Liknande modeller från SKL finns även för
taxor inom annan lagstiftning och följer samma struktur avseende overheadkostnader.
Denna framräknade timkostnad har sedan viktats med avseende på invånar-vägda
kostnadsdata från Gällivare, Kalix och Luleås kommuner och ett enhetligt förslag
lämnas. Förslaget innebär att timkostnaden för att utföra handläggning inom lag om
skydd mot olyckor eller lag om brandfarliga och explosiva varor uppgår till 1 057 kr/h.
Den tid som varje typ av ärende beräknas ta i anspråk, har beskrivits i tabellform,
återigen med SKL:s modell som grund.
Taxan föreslås indexregleras med SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Konsekvenser av taxeförslag
Ett par exempel som jämförelse mellan nu gällande taxa och förslag till ny taxa ger
följande.
Verksamhet/objekt
Förskola
Mindre industri
Större industri
Hotell
Samlingslokal mindre
Förvaring explosiv vara
Bensinstation

Nuvarande
3 896 kr
3 896 kr
3 896 kr
3 896 kr
3 896 kr
4 675 kr
18 700 kr

Nytt förslag
3 435 kr
5 549 kr
9 249 kr
8 720 kr
5 549 kr
7 663 kr
11 891 kr

Taxeförslaget bedöms öka den totala intäkten till en kostnadstäckningsgrad i
storleksordningen om 20 – 25 %.
Hur stor ökningen kommer att bli beror på vilka inriktningar och antal tillsyner som
beslutas i kommunens årliga tillsynsplan.
Den bärande tanken är att varje verksamhet betalar avgift i paritet med den tidsåtgång
tillsynen på objektet orsakar. De tillsynsobjekt som är omfattande och komplexa, där
tillsyn tar mycket tid också betalar för sina mer komplexa tjänster samtidigt som den
lilla okomplicerade verksamheten inte ska drabbas lika hårt.
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Beslutsunderlag
Jävsnämndens protokoll, § 25/19.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 69/19.
Taxebestämmelser enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och
explosiva varor.
Taxetabeller enligt LSO och LBE.
Kommunstyrelsens protokoll, § 186/19.

Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 179

Dnr 2019-00381 639

Avgift för ansökningar om godkännande av fristående förskolor
och vissa fristående fritidshem
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa följande avgifter för ansökningar om
godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem enligt nedan:
a) 25 000 kr för ansökan om nyetablering av fristående förskola och vissa
fritidshem.
b) 15 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande.
c) 15 000 kr för ansökan om ägarbyte.
Reservation
Carl Otto Gählman (FIK) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden meddelar i protokoll den 30 augusti 2019, § 100, att den
7 juni 2018 fattade riksdagen beslut om nya bestämmelser i skollagen. Beslutet
innebär att det införs skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska
förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. Lagen träder i kraft den
1 januari 2019.
För kommunens del innebär de skärpta kraven att kommunen ska bedöma
ytterligare omständigheter i sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående
förskolor och vissa fristående fritidshem (sådana som inte anordnas vid en fristående
skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola).
Kommunerna har redan ett ansvar för godkännande och tillsyn för fristående
förskolor och vissa fritidshem. Ett sådant godkännande ska idag lämnas om den
enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och
utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för den del av
verksamheten som anordnas av kommunen. Utöver denna prövning ska kommunen
göra vad som kallas en ägar- och ledningsprövning.
Enligt den nya lydelsen i 2 kap. 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den
enskilde
1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de
föreskrifter som gäller för verksamheten
2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
verksamheten, och
3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen.
Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.
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Kraven ska vara fortlöpande uppfyllda och behöver därför vara föremål för löpande
tillsyn. Kommunen ansvarar för att ovanstående kontrolleras vid ansökan om
nyetablering av fristående förskola och vissa fristående fritidshem. Ovanstående ska
också ingå i den regelbundna tillsynen.
Enligt 2 kap. 5 § c skollagen får kommunen ta ut en avgift för ansökningar om
godkännande av nyetablering och/eller vid kontroll av ändrade lednings- och
ägarförhållanden. Enligt kommunallagen 2 kap. 6 § får kommunen inte ta ut högre
avgifter än motsvarande självkostnaden och avgifter får inte tas ut till sådana belopp
att de tillför kommunen en vinst. Taxa och belopp ska beslutas av
kommunfullmäktige.
Vid beräkning av avgifter kan viss ledning ges av de avgiftsnivåer som Skolinspektionen kommer att ta ut för sin prövning av ansökningar. Bedömningen är
dock att handläggningen av ansökan om godkännande av fristående förskola inte är
lika omfattande som Skolinspektionens handläggning och inte kräver lika mycket
resurser. I samband med att den nya lagen träder i kraft revideras kommunens
riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg.
Yrkande
Sven Nordlund (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Carl Otto Gählman (FIK): ”Framtid i Kalix har motionerat om att skrivningar måste
göras så att tvetydigheter och missförstånd undvikes/elimineras. Vi från Framtid i
Kalix förstår nu varför även denna vår motion lämnats utan avseende – KS tar
löpande fram skrivningar för beslut klara som korvspad.
a) 25000 kr för ansökan om nyetablering av friståendeförskola och VISSA
fritidshem! Vissa fritidshem – vilka fritidshem avses med vissa????? Skall helt
klart definieras i skrivningens text!
b) varför skriver man ”ägarbyte” när rätt beteckning är ”huvudman”.
Tyvärr – ännu en gång måste Framtid i Kalix yrka på återremiss på grund av grava
oklarheter i förslaget.”
Ordförande ställer Carl-Otto Gählman (FIK) yrkande om återremiss för röstning och
finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandetom återremiss.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens protokoll, § 100/19.
Kommunstyrelsens protokoll, § 207/19.

Protokollsutdrag skickas till
Utbildningsnämnden
Ekonomienheten
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§ 180

Dnr 2019-00349 14

Grafisk profil för platsen och varumärket Kalix
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Grafisk profil för platsen Kalix. Rubriken på sid 4 i
underlaget ”grafisk profil för platsen Kalix” ”vision, mål och budskap ” ändras till
”bakgrund”.
Beskrivning av ärendet
Näringslivschef Birgitta M Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 19 juli 2019, att
kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 7 maj 2018 att ansöka om
statligt stöd för utveckling av näringslivet och företagsklimatet och gav
näringslivschefen i uppdrag att utforma projektansökan och skicka in den till
Tillväxtverket.
Strategisk kompetensförsörjning är ett aktivitetsområde i projektet Utveckla
näringslivet och företagsklimatet – Kalix kommun. Under hösten 2018 upphandlades
konsulttjänst för arbetet med kompetensförsörjning. Arbetsprocessen har byggt på
engagemang och delaktighet från näringsliv, föreningar och medborgare.
Med utgångspunkt i identifierade behov omfattade uppdraget följande delområden:






Platsen Kalix identitet – process för att ta fram en gemensam bild av Kalix och
näringslivets utmaningar
Så ska Kalix förmedlas – ta fram kommunikationsstrategi och grafisk profil
Nulägesanalys – kartläggning och analys av hur samverkan sker idag mellan
olika aktörer
Kompetensförsörjning – inspirationsföreläsningar, förslag på aktiviteter och
utbildningar, förslag på aktiviteter som stärker samverkan mellan näringslivet
och utbildningsanordnare

Utifrån uppdraget överlämnas förslaget på grafisk profil för platsen Kalix, se bilaga 1.
Grafisk profil för platsen Kalix, till utvecklingsutskottet.
Det är den samlade bilden av platsen Kalix identitet som framträder med hjälp av
platsens historia, vad som händer här och nu samt vart vi är på väg - framtiden. Det
är vi tillsammans som förvaltar platsens värden, befäster dem och utvecklar dem.
I den grafiska profilen beskrivs hur vi förmedlar den känslan visuellt. För att skapa en
enhetlig bild av platsen Kalix är det viktigt att följa de riktlinjer som ges, men gärna
arbeta med kreativa lösningar som utvecklar varumärket vidare.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott har den 19 augusti 2019, § 52, beslutat
rekommendera kommunstyrelsen föreslå, att kommunfullmäktige antar Grafisk profil
för platsen Kalix, med följande ändringar: Se över presentationsmaterialet och
beskrivning av process flyttas före visionen.
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Näringslivschef Birgitta M Larsson, meddelar i tjänsteskrivelse den 15 september
2019, att följande ändringar har gjorts: sett över presentationsmaterialet och
beskrivning av process har flyttats före vision.
Jämställdhetsanalys
Jämställdhetsperspektivet har varit en del av arbetsprocessen för att ta fram den
grafiska profilen och varumärket Kalix. I processen har kvinnor och män, barn
och äldre engagerats i arbetet.
Tilläggsyrkande
Rickard Mohss (L): Rubriken på sid 4 i underlaget ”grafisk profil för platsen Kalix”
”vision, mål och budskap” ändras till ”bakgrund”.
Ordförande ställer Rickard Mohss (L) tilläggsyrkande för röstning och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Rickard Mohss yrkande.
Beslutsunderlag
Näringslivschef Birgitta M Larssons tjänsteskrivelse den 19 juli 2019.
Grafisk profil för platsen Kalix.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskotts protokoll, § 52/19.
Näringslivschef Birgitta M Larssons tjänsteskrivelse den 15 september 2019.
Reviderad Grafisk profil för platsen Kalix.
Kommunstyrelsens protokoll, § 203/19.

Protokollsutdrag skickas till
Näringslivsenheten
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§ 181

Dnr 2019-00204 101

Resepolicy
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta resepolicy för Kalix kommun. Den gäller
medarbetare, inhyrd medarbetare och förtroendevalda inom Kalix kommun och
avser alla tjänsteresor som betalas av Kalix kommun.
Beskrivning av ärendet
HR-chef Åsa Mohss meddelar i tjänsteskrivelse den 23 april 2019, att en resepolicy
har tagits fram. Resepolicyn ska medverka till att tjänsteresor ska ske så
kostnadseffektivt som möjligt under förutsättning av en trygg och säker arbetsmiljö
samt minsta möjliga miljöpåverkan.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har den 9 maj 2019 lämnat in
ett politiskt förslag till resepolicy.
Kommunfullmäktige har den 17 juni 2019, § 120, beslutat återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för komplettering och förtydligande.
Arbetsgivarenheten har den 23 augusti 2019, kompletterat och förtydligat
resepolicyn och anvisningar enligt bilaga.
Beslutsunderlag
HR-chef Åsa Mohss tjänsteskrivelse den 23 april 2019.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har den 9 maj 2019 lämnat in
politiskt förslag till resepolicy.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 64/19.
Kommunstyrelsens protokoll 153/19.
Reviderad resepolicy och anvisningar.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 96/19.
Kommunstyrelsens protokoll, § 204/19.

Protokollsutdrag skickas till
Arbetsgivarenheten
Författningssamling
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§ 182

Dnr 2019-00347 101

Prövning av ansvarsfrihet Regionala Kollektivtrafikmyndigheten
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning och revisionsberättelse för
Kommunalförbundet i Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet (RKM)
verksamhetsåret 2018 samt beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma avseende verksamhetsåret 2018.
Reservation
Carl Otto Gählman (FIK) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 30 september 2019, att
Kommunalförbundet i Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet (RKM), Thomas Björk,
tf myndigetschef, har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år 2018.
Ärendet kräver inte nämndberedning utan kan skickas direkt till kommunfullmäktige.
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten ska bedriva verksamheten enligt lagen om
kollektivtrafik (SFS 2010:1056) och enligt fastställd förbundsordning,
samverkansavtal och reglemente, samt lagar och föreskrifter som i övrigt gäller för
verksamheten. Direktionen ska leda verksamheten och följa de frågor som kan
innverka på förbundets utveckling och ekonomiska ställning.
Revisorerna bedömer att direktionen i Kommunalförbundet Norrbottens läns
Kollektivtrafikmyndighet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten ändamålsenligt och
från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt, att direktionens interna kontroll i
stort har varit tillräcklig samt att räkenskaperna i stort är rättvisande.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen
samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Bilagor: Årsredovisningar, revisionsberättelser och granskningsrapporter.
Yrkande
Tommy Nilsson (S): Bifall till godkännande av årsredovisning och revisionsberättelse
för Kommunalförbundet i Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet (RKM)
verksamhetsåret 2018 samt beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma avseende verksamhetsåret 2018.
Carl Otto Gählman: ”Här har KS bundit ihop årsredovisningen med
revisionsberättelsen i ett och samma ärende. Man skriver till och med att ärendet inte
behöver beredas! Lagen säger att revisionsberättelsen inte behöver beredas av KS.
Årsredovisningen måste beredas av KS först!!! Orsaken till det är att KS har
uppsiktsplikt i nämnderna, kommunala bolag samt organ där kommunen har intresse
eller har representation. Här duckar man, tyvärr ytterst oskickligt, för sitt ansvar och
skickar ärendet direkt till KF. Att lagen säger att revisionsberättelsen inte behöver
beredas handlar om primärkommunens revisionsberättelse, inte andras! Tyvärr –
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ännu en gång yrkar Framtid i Kalix på återremiss på grund av att KS förbisett och ej
effektuerat beredningstvånget.”
Ordförande ställer Carl Otto Gählman (FIK) yrkanden om återremiss för röstning oh
finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet om återremiss.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 30 september 2019.

Protokollsutdrag skickas till
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten (RKM)
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§ 183

Dnr 2019-00316 103

Motionssvar - mindre onödig byråkrati mer valfrihet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Reservation
Carl Otto Gählman (FIK) reserverar sig mot beslutet.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK); Per-Erik Sångberg (FIK) och Doris Lilian Kerttu (FIK) föreslår i
motion den 11 juni 2019 följande:
”I vissa processer behöver vi ibland vara formella, näst intill byråkratiska! Men i det
dagliga livet behöver vi inte formalisera mänskliga mellanhavanden in absurdum. Låt oss
här och nu ge några exempel på byråkrati som varken gör livet bättre eller
lättare;

De politiska partiernas redovisning av partistödet tas upp som en punkt i
dagordningen där man kan läsa i tjänsteskrivelsen “Granskarens rapport
benämns inte “Granskningsrapport”, så vitt det går att avgöra benämns denna
rapport “revisionsberättelse”.

När fullmäktigeledamot tillställer kansliet motion, interpellation eller enkel
fråga registreras denna såsom det bör. Om därefter ingivaren vill ändra några
ord i redan insänd skrivelse, om ingivaren upptäcker ett stavfel etc och därför
vill återkalla skrivelsen så går inte det enligt kommunens nuvarande policy!
Då måste båda – eller ännu värre samtliga - “versioner” kvarstå i
dagordningen.
Undertecknade motionärer från Framtid i Kalix har varit i kontakt med SKL:s
kommunjuridiska enhet och ställt en enkel fråga till dem; Behöver det vara så här
stelbent????? Det svar som Framtid i Kalix erhöll var: Naturligtvis inte - lite smidighet
kunde kanske vara på plats!
Framtid i Kalix motionerar därför att Kalix kommun ska anpassa sina policydokument så
att:
Redovisningarna om partistödet med tillhörande granskning ska hanteras så
att det står partierna fritt att namnge sina dokument såsom de önskar, så
länge syftet med lagen uppnås.
-

Justerandes sign

Kommunfullmäktige behandlar ärendet om partistödet i enlighet med lagen
och dess förarbeten. Med andra ord att redovisningens innehåll inte ska
läggas till grund för något ställningstagande från fullmäktiges sida vare sig det
handlar om ett ställningstagande i form eller i sak. Det enda skälet för
fullmäktige att avslå utbetalningen av partistödet enligt lagen är om ett parti
inte lämnar in en redovisning och en granskning. Det ter sig därför onödigt att
ha en tjänsteskrivelse som tar upp mer än att partierna har lämnat in sina
rapporter och att partistödet ska därför betalas ut.
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-

Att ärendet om partistödet i fortsättningen ska heta ”Utbetalning av partistöd”.
Detta eftersom beslutet handlar om just utbetalningen av stödet. Att ärendet
kallas för ”Redovisning och granskning av partistödet + partinamn” är
missvisande och ger en uppfattning att fullmäktige redovisar eller granskar
partistödet vilket inte är syftet med ärendet.

-

Att ledamöter som lämnar in motioner, interpellationer eller enkla frågor ska
ha möjlighet att ersätta dessa med nyare versioner av samma dokument så
länge det nya dokumentet inte avviker väsentligt från originalet (Med detta
menar vi att det skulle handla om en annan fråga.) Det skulle minska
administrationen för kanslipersonalen samt minska förvirringen bland
ledamöterna.”

Kommunfullmäktige har den 17 juni 2019, § 148, beslutat lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Thomas Johansson, utredare, meddelar i tjänsteskrivelse den 11 juli 2019, att
angående rubriceringen av de dokument som partierna lämnar till fullmäktige invänder
motionärerna mot användandet av termen ”granskningsrapport”. Här kan det konstateras att fullmäktige är av motsatt åsikt. Föregående mandatperiod kompletterades
kommunallagen (KL) med nya bestämmelser om partistöd. Fullmäktiges presidium
hade i samband med detta svårt att avgöra om fullmäktige verkligen fick in den typ av
dokumentation som nämns i dessa bestämmelser. Fullmäktige delade presidiets uppfattning. Vid fullmäktigesammanträdet den
27 november 2017, beslutades därför att riktlinjerna om partistöd ska harmoniera
med KLs terminologi. Beslutet innebar bland annat att partiernas skriftliga redovisning
behöver åtföljas av ett dokument som ska benämnas ”granskningsrapport”, den term
som förekommer i KL. Fullmäktige hade goda grunder för sitt beslut. I lagens förarbete diskuteras ingående hur granskningen av partiernas skriftliga redovisning förhåller sig till revision. Här framhålls att granskningen skiljer sig från revision i traditionell
mening eftersom den vilar på andra premisser. Alternativa rubriceringar, som ”revisionsberättelse” eller ”revisionsrapport”, skulle i det hänseendet indikera att granskningsrapporten likafullt jämställs med en revision. Det är alltså inte vad lagstiftaren
avser med partistödsbestämmelserna:
Regleringen av redovisningen av partistödet kommer endast innehålla det grundläggande kravet att redovisningen ska visa att stödet har använts för att stärka partiets
ställning i den kommunala demokratin. Detta krav är inte av den karaktären att det
kan läggas till grund för en revision av redovisningen i den mening som revision har i
annan lagstiftning [min kursivering]. Regeringen delar den uppfattning som framförts
av [Föreningen Auktoriserade Revisorer] nämligen att det i avsaknad av ett fastställt
ramverk för redovisningen inte är möjligt att revidera redovisningen [min kursivering].
Granskningen av redovisningen bör därför betraktas som en särskild granskning av
annat slag än revision [min kursivering]. (…) Den granskning som avses här har vissa
likheter med sådan särskild granskning som regleras i 10 kap. 21 § aktiebolagslagen
(2005:551). Den som utför granskningen av redovisningen av partistödets användning
bör i linje med vad som gäller vid särskild granskning enligt aktiebolagslagen benämnas särskild granskare. (…) Den särskilda granskaren ska avge en rapport över sin
granskning. Det granskaren i första hand ska uttala sig om är huruvida redovisningen
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ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. (…) Granskningsrapporten bör
även innehålla en redogörelse för på vilket sätt granskningen genomförts och vilket
material som legat till grund för granskningen. Det ger utomstående en möjlighet att
värdera den särskilda granskarens uttalande i frågan om redovisningen ger en rättvisande bild. (prop. 2013/14:5, s. 81 f)
Beträffande fullmäktiges behandling av partistödsärenden menar motionärerna att den
skriftliga redovisningen inte ska läggas till grund för något ställningstagande från fullmäktige. Här kan det konstateras att fullmäktige redan iakttar denna grundprincip.
Inledningsvis behöver det påpekas att ifrågavarande ärendetyp omfattas av det beredningstvång som framgår av KL. I Kalix kommun betyder det att ärendena behöver
passera kommunstyrelsen och dess arbets- och personal-utskott innan de når fullmäktige. Muntlig ärendehandläggning är teoretiskt sett möjlig men behöver i praktiken stå
tillbaka för de beredande och beslutsfattande organens behov av gängse skriftlig
handläggning. Medborgarnas behov att i efterhand kunna följa ärendena fram till att
slutgiltiga beslut fattats behöver här också framhållas. Omständigheten att tjänsteskrivelserna är kortfattade har uteslutande med partistödsärendenas beskaffenhet att
göra. Beredningen av dessa ärenden behöver följa nämnda grundprincip, att det inte
ska göras någon mer omfattande undersökning av hur partierna använder partistödet.
I lagens förarbete poängteras dock att fullmäktige behöver få klart för sig i vilken omfattning erforderlig dokumentation inkommit (på ett sätt som hörsammat beredningstvånget) från vart och ett av de partier som under föregående redovisningsperiod
mottagit partistöd. Fullmäktige kan också behöva känna till faktorer som är kopplade
till representationskraven i 4 kap. 29 § KL (om partisplittring, nybildning av parti eller
upphörande av representation har inträffat). Eftersom någon detaljerad utredning av
partiernas inlagor därutöver inte är påkallad får fullmäktiges beslutsunderlag i regel en
kortfattad, summarisk karaktär. Precis som framgår av lagens förarbete är detta något
som underlättar snarare än står i vägen för fullmäktiges ställningstagande:
Regeringen anser att den tidigare formulerade principen att det inte bör ske någon
kontroll av hur partierna använder partistödet även i fortsättningen bör utgöra en utgångspunkt för utformningen av systemet med partistöd. (…) Ett starkt skäl för detta
utgör en annan av de grundläggande principer som angetts för systemet med partistöd, nämligen att stödet ska fördelas efter fasta regler, som inte tillåter någon
skönsmässig bedömning (…). I vilken mån utbetalt partistöd i varje enskilt fall har
använts för det ändamål för vilket det lämnades utgör i hög grad en bedömningsfråga
och kan därför inte tillåtas ingå i underlaget för kommunernas och landstingens ställnings-tagande av fördelningen av partistöd [min kursivering]. (…) Ett parti som antingen inte lämnar någon redovisning alls eller lämnar en bristfällig redovisning kan
räkna med stark kritik och minskat förtroende. (prop. 2013/14:5, s. 77 f)
Ifråga om rubriceringen av partistödsärenden vill motionärerna att de fortsättningsvis
behandlas under rubriken ”Utbetalning av partistöd”. Det går inte att utesluta att
denna rubrik blir missvisande. Av 4 kap. 29 § KL framgår att utbetalning av partistöd
inte utgör någon obligatorisk kommunal uppgift. Sådant stöd måste alltså inte lämnas
utan är frivilligt. Inte heller för de kommuner som inrättar sådant stöd är utbetalning
av partistöd något obligatorium. Av 4 kap. 31 § KL framgår att fullmäktige under vissa
villkor kan låta bli att betala ut partistöd till ett parti. Beroende på omständigheterna i
varje enskilt fall kan därför den föreslagna rubriceringen visa sig gå händelserna i för-
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väg. Motionärerna har självklart rätt i att den skriftliga redovisningen och granskningen har sitt ursprung i respektive parti, inte i fullmäktige. Nuvarande rubricering indikerar dock att fullmäktige, så länge partistöd får lämnas, fullföljer den då tvingande
uppgiften att ta emot och behandla partiernas inlagor. I den mån en ny rubricering är
påkallad bör något mer koncist som ”Beslut om partistöd” (kompletterad med partinamn) i så fall övervägas.
När det gäller inkomna handlingar föreslår motionärerna att dessa ska kunna ”ersättas” i den takt nya, bearbetade varianter skickas in till fullmäktige. Frågan om
handlingar som inkommer till fullmäktige regleras av tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. Eftersom fullmäktige saknar egen
förvaltning ansvarar kommunstyrelsen för det praktiska arbetet med att registrera
och förvara fullmäktiges handlingar. Allmänt gäller att handlingar ska registreras så
snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet. Handlingar som inte
omfattas av sekretess behöver dock inte registreras om de hålls ordnade på ett sätt
som gör det möjligt att avgöra om de har kommit in eller upprättats. Inkomna
handlingarna får inte gallras utan stöd av ett gallringsbeslut. Sammanfattningsvis
behöver fullmäktiges handlingar förvaras av kommunstyrelsen på ett ordnat sätt;
de kan inte ”ersättas” på skönsmässig grund. Huruvida varianter av en motion, interpellation eller enkel fråga därutöver ska ingå i fullmäktiges sammanträdeshandlingar faller ytterst på ordförande att bestämma. KL reglerar inte vilka dokument som ska utgöra fullmäktiges sammanträdeshandlingar. Det är därför praktiskt
om en sådan reglering görs i fullmäktiges arbetsordning. Rekommendationen i facklitteraturen är att arbetsordningen omfattar en bestämmelse som säger att nämndernas förslag till beslut eller yttranden tillfogas kallelsen till fullmäktige, i övrigt
bestämmer ordförande i vilken ordning övriga handlingar ska bifogas kallelsen (Danielsson, 2018). Med det sagt är kanske lösningen på problemet som motionärerna
belyser att envar även fortsättningsvis har överseende med eventuella stavfel eller
bristfällig interpunktion. Smärre tillrättalägganden kan med fördel göras under
själva debatterna.
Beslutsunderlag
Motion från Carl Otto Gählman (FIK); Per-Erik Sångberg (FIK) och Doris Lilian
Kerttu (FIK) den 11 juni 2019.
Kommunfullmäktiges protokoll § 148/19.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott § 97/19.
Kommunstyrelsens protokoll, § 205/19.

Protokollsutdrag skickas till
Carl Otto Gählman
Per-Erik Sångberg
Doris Lilian Kerttu
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§ 184

Dnr 2019-00377 103

Interpellation - utbetalning av föreningsstöd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen anses besvarad.
Beskrivning av ärendet
Carl-Otto Gählman (FIK) har den 4 september 2019, lämnat följande interpellation till
Fritids- och kulturnämndens ordförande Britt-Inger Nordström (S):
”Interpellation till Fritid- och Kulturnämndens ordförande Britt-Inger Nordström, Socialdemokraterna, vid kommunfullmäktigesammanträdet den 14 Oktober. Framtid i Kalix har
efter moget övervägande valt att kalla interpellationen för “Noll koll - 1”!
Britt-Inger Nordström, detta brev har av ett antal handikappföreningar tillställts kommunens revisorer samt Kommunfullmäktiges gruppledare.
Kalix kommuns revisorer
Vi från ett antal föreningar söker föreningsbidrag varje år senast 15 september. Efter
ansökan den 15 september 2018 har vi inte fått bidraget utbetalt. Tjänstemannen
har flera gånger svarat att det är tidsbrist samtidigt har jag skrivit till chefen och
ordförande men dom svarar inte på min fråga. Det kanske är dags för er att tag i
detta och hjälpa oss föreningar i frågan. Ronnie Nordqvist
Framtid i Kalix reagerar och agerar naturligtvis ögonblickligt och har lovat att vid höstens
första kommunfullmäktigesammanträde ställa följande interpellation till Dig Britt-Inger
Nordström;
● Är det med Dina politiska preferenser acceptabelt att föreningarna, ännu ett år efter
ansökningsdatum, inte erhållit sina verksamhetsbidrag?
● Är det med Dina politiska preferenser acceptabelt svar från tjänstemannen i fråga - att
det är tidbrist som är orsak till att verksamhetsbidragen inte betalats ut?
● Är det med Dina politiska preferenser acceptabelt att förvaltningschefen inte svarat på
frågeställningarna?
● Är det med Dina politiska preferenser acceptabelt att Du inte agerat och i nämndens
ställe svarat på frågeställningarna?
● Är det inte helt enkelt för dj...ligt det sammantagna agerandet under nämndens ansvarsområde i frågan?”
Fritids- och kulturnämndens ordförande Britt-Inger Nordström (S) lämnar följande
svar:
”De flesta föreningarna inkommer med sina ansökningar till 15 september. Utbetalning av föreningsbidrag sker aldrig förrän efter 1 januari året efter, dvs det nya budgetåret.
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Den 31 mars var handläggningen klar och underlag för utbetalning gjorda för 28 föreningar plus bidrag till skoterleder, 5 föreningar.
Den 31 maj var 46 föreningar klara + till 8 st studieförbund och till 9 föreningar med
bidrag till folkhälsofrämjande bidrag till pensionärs- föreningar. Ansökan in senast
31 mars 2019.
Den 19 september är totalt 77 föreningar klara + samtliga bidrag till aktiviteter för
funktionshindrade. Ansökan in senast 15 juni 2019.
Den 19 september återstår 11 st ansökningar. Av dessa har 6 st föreningar ännu inte
inkommit med alla erforderliga kompletteringar samt en förening, som tillhör samtalsmodellen, inte svarat om de godkänner avtalsförslaget. Utbetalning kan därför inte
ske.
Förvaltningschefen har, under sin semester, per telefon besvarat frågeställningarna till
frågeställaren. Eftersom jag fått kännedom om detta avstod jag från att besvara
samma frågeställning.
Eftersom det inte är önskvärt att någon förening med en komplett ansökan får vänta
längre än tom första kvartalet året efter har nämnden beslutat att förändra riktlinjerna
och utbetalning skall vara klar senast 31 mars.”
Beslutsunderlag
Carl-Otto Gählman (FIK):s interpellation den 4 september 2019.
Svar från Fritids- och kulturnämndens ordförande Britt-Inger Nordström (S), inkom den
7 oktober 2019.
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§ 185

Dnr 2019-00378 103

Interpellation - simhallens öppettider nr 1
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen anses besvarad.
Beskrivning av ärendet
Carl-Otto Gählman (FIK) har den 2 september 2019, lämnat följande interpellation till
Fritids- och kulturnämndens ordförande Britt-Inger Nordström (S):
”Noll koll - 2 Interpellation till Fritid- och Kulturnämndens ordförande Britt-Inger
Nordström, Socialdemokraterna, vid kommunfullmäktigesammanträdet den 14:e Oktober. Framtid i Kalix har efter moget övervägande denna gång valt att kalla interpellationen för “Noll koll - 2”
Britt-Inger Nordström, Du kan inte ha undgått att i lokalpressen läsa om simhallens
öppethållandedebacle, att tjänstemännen - eller har politiken varit med på något
hörn? - beslutat om att stänga badhuset/simhallen redan kl 18.00 mot tidigare 20.00.
Mycket finns att anföra mot förfarandet;
● Tjänstemännen är inte beslutsföra i fråga om öppethållande, bara temporära ändringar får göras av tjänstemän Vad är Din åsikt?
● Det går inte att ensidigt ändra kriterierna för nyttjande av bland annat årskort - eller vad är Din åsikt?
● Tjänsteman anför att vi kalixbor - jämfört med invånare i kommuner med ungefär
samma befolkningstal - är bortskämda med öppethållandetiderna. Sanktionerar Du
som socialdemokratisk ordförande denna kategorisering av oss kalixbor?
● Som en hjälp till Dig - och alla andra intresserade - har Framtid i Kalix tagit fram en
lista på “snarlika” kommuners öppethållande av respektive simhall;
Arboga (drygt 14000 inv): 4 dagar till 21.00, en dag till 20.00, helger till 16.00
Bjuv (drygt 15000 inv): vardagar till 20.00, lördag till 13.30, söndag stängt)
Eksjö (ca 17 000 inv): 2 dagar till 20.30, två dagar till 19.30 en dag 16.30 och helgerna till 15.00
Gällivare (ca 17000 inv): Sjöparksbadet (alla dagar till 21.00, helger till 16.00
Hallsberg (ca 16000 inv): alla dagar till 20.40, helger till 15.40
Hedemora (ca 15000 inv): Måndag till 16.00, Tis, ons, fred till 19.45, tors till 19.15,
lör till 15.45, söndag stängt
Hörby (ca 15 000 inv): Vardagar till 19.00, helger till 17.00
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Höör (ca 16000 inv): Måndag stängt, tis-tor till 20.30, fre till 19.30, helger till 15.00
Leksand (ca 15000 inv): Vardagar till 19.00, helger till 15.00
Salem (ca 16000 inv): 3 dagar till 21.00, en dag till 20.00, en dag till 18.00, helger till
15.00
Tjörn (ca 16000 inv): 4 dagar till 19.00, en dag till 18.00 och helger till 15.00
Vara (ca 16000 inv): Vardagar till 20.00, helger till 16.00
● Så den specifika frågan återstår - är vi kalixbor bortskämda med öppethållandetiderna - eller vad är Din åsikt?
● Avslutningsvis ställer Framtid i Kalix frågan; Varför agerar och reagerar Du inte när
något dylikt händer i den nämnd som Du är satt att leda????”
Fritids- och kulturnämndens ordförande Britt-Inger Nordström (S) lämnar följande svar:
”Fritid-och Kulturnämnden, har, som alla andra förvaltningar, beslutat om en delegationsordning.
Med delegering menas att nämnden överför självständig beslutanderätt till delegation.
Detta innebär att nämnden ger delegation i uppdrag att på nämndens vägnar fatta
beslut i vissa ärenden. Syftet med delegering av beslutanderätt är att förtroendevalda
ska avlastas från rutinärenden och få mer tid för övergripande frågor. Delegeringen
avser också att ge ökad effektivitet och bättre service.
I Fritid-och Kulturnämndens delegationsordning för enhetschef: punkt 9.4 Tillfällig
stängning av anläggning och bibliotek. Tillfällig förändring av öppettider.
Jag får tacka för hjälpen att ta fram öppettider i ”snarlika” kommuner. I vår organisation är det tjänstemännen som till största delen gör omvärlds- bevakningen. Jag litar
på dem. Man kan iallafall konstatera att det ser väldigt olika ut med öppettiderna i
olika kommuner.
Jag både reagerar och agerar när våra medborgare framför synpunkter. Vid första
nämndssammanträdet efter sommaruppehållet har nämnden fattat beslut om nya öppethållandetider med kvällsöppet för motionssim fram till kl 21.00 två kvällar i veckan
(måndag och torsdag).”
Beslutsunderlag
Carl-Otto Gählman (FIK):s interpellation den 2 september 2019.
Svar från Fritids- och kulturnämndens ordförande Britt-Inger Nordström (S), inkom den
7 oktober 2019.

Protokollsutdrag skickas till
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§ 186

Dnr 2019-00380 103

Interpellation - simhallens öppettider nr 2
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen anses besvarad.
Beskrivning av ärendet
Carl-Otto Gählman (FIK) har den 11 september 2019, lämnat följande interpellation till
Fritids- och kulturnämndens ordförande Britt-Inger Nordström (S):
”Interpellation till ordförande för Fritid- och kulturnämnden Britt-Inger Nordström,
Socialdemokraterna, vid kommunfullmäktigesammanträdet den 14:e Oktober. Efter
moget övervägande har framtid i Kalix valt att benämna interpellationen för; “Noll koll
-3”!
Vi kommunpolitiker är kommunmedborgarnas representanter, vi representerar kalixborna och ser till att olika verksamheter bedrivs till bästa gagn för dem. Att öppettiderna för simhallen har ändrats så att den stängs kl 18.00 istället för 20.00 är allmänt
känt, det har diskuterats både i offentligheten och även inom politiken. Den 4:e September tog så äntligen Britt-Inger Nordström som ordförande bladet från munnen och
när hon i NSD gav sin version av vad kalixbor diskuterat under veckor. Britt-Inger
Nordström påstår då bland annat att enhetschefen har delegation att temporärt ändra
öppettiderna i simhallen vilket föranleder följande interpellation från Framtid i Kalix;
● Britt-Inger Nordström, Du har (delvis) rätt - enhetschef kan temporärt ändra öppethållandetider - men bara när exempelvis fara för brukare föreligger (undermålig rening/kemikaliedosering, bristande säkerhet etc) - eller har Du Britt-Inger Nordström
annan uppfattning i denna fråga?
● Tjänsteman eller -kvinna kan inte ens temporärt fatta fatta beslut som åligger
nämnden - eller har Du Britt-Inger Nordström annan uppfattning i denna fråga?
● Anser ordföranden att enhetschefen har delegation att temporärt stänga badhuset
för att nämnden har ett sparbeting?”
Fritids- och kulturnämndens ordförande Britt-Inger Nordström (S) lämnar följande svar:
”Inledningsvis vill jag hänvisa till mitt svar på interpellation nr 378 vilken innehåller
snarlika frågor. Interpellanten har dessutom kommit in med två interpellationer med
snarlika frågeställningar (daterade 20190906 och 0911).
Enligt gällande delegationsordning kan enhetschef tillfälligt förändra öppethållandetiderna (se punkt 9.4 i delegationsordningen).
Om fara för brukare föreligger, som ex vid bristande säkerhet, bristande kvalitet på
badvattnet pga exempelvis kemiska föreningar, mikroorganismer mm har enhetschefen rätt att tillfälligt stänga simhallen.
I nuläget har simhallen inte varit föremål för stängning.”
Beslutsunderlag
Carl-Otto Gählman (FIK):s interpellation den 11 september 2019.
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Svar från Fritids- och kulturnämndens ordförande Britt-Inger Nordström (S), inkom
den 7 oktober 2019.

Protokollsutdrag skickas till
Carl-Otto Gählman
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§ 187

Dnr 2019-00414 103

Interpellation - avloppsledning mellan Nyborg och Risön
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen anses besvarad.
Beskrivning av ärendet
Carl-Otto Gählman (FIK) har den 2 oktober 2019, lämnat följande interpellation till Stig
Karlsson (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande:
”Den sjöförlagda avloppsledningen mellan Nyborg och Risön har inte åtgärdats i enlighet med gjorda besiktningsanmärkningar. Under sommaren har den dessutom partiellt ”legat och flutit” - och då undrar vänner av ordning - Framtid i Kalix (naturligtvis)
- Varför åtgärdas inte den sjöförlagda ledningen att motsvara uppdraget eller är ledningen idag att kategorisera som någon typ av konstinstallation?”
Stig Karlsson (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande lämnar följande svar:
”Entreprenören kommer att åtgärda de brister som framkommit vid slutbesiktning
enligt framtagen tidplan. Senast under vintern 2019/2020.”
Beslutsunderlag
Carl-Otto Gählman (FIK):s interpellation den 11 september 2019.
Svar från Stig Karlsson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande (S), inkom den
10 oktober 2019.
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Carl-Otto Gählman
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§ 188

Dnr 2019-00415 103

Interpellation - "Varför svarar inte SBN?"
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen anses besvarad.
Beskrivning av ärendet
Carl-Otto Gählman (FIK) har den 2 oktober 2019, lämnat följande interpellation till Stig
Karlsson (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande:
”Framtid i Kalix har vid ett stort antal tillfällen via motioner och interpellationer påtalat
kommunens generella brist på respekt för medborgarna genom att inte direkt efter
frågeställning eller exempelvis jobbansökan ge adekvat återkoppling. Men, vi i Framtid
i
Kalix vet att Du Stig har högre ambition än så - Du eftersträvar i Ditt ordförandeskap
att SBN skall vara en mönsternämnd!
Interpellationen består av tre delar, dock med en och samma “huvudingrediens”!
Framtid i Kalix har därför valt att benämna interpellationen;
“Varför svarar inte SBN?”
Solgränd
År 2017 grävde Telia för fiber på Grytnäs-området. Året därpå asfalterades “övergångar”, samtliga utom en! Aktuell fastighetsägare har påtalat detta för kommunal
tjänsteman vid ett antal tillfällen. Denne har låtit meddela att de överlämnat ärendet
till “ansvarig för planering av fibergrävning”. “Inte ett ljud” har hörts från ansvarig för
fibergrävning! Stig, jag vet att Du är av samma uppfattning som Framtid i Kalix, som
“kund” till kommunens tjänster är det inte kundens sak att “jaga” information, så varför svarar inte SBN?
Köpmannagatan (Gamla Staden)
Undertecknad har tillställt Samhällsbyggnadsnämnden mail om att kunder till affärer
längre bort från den nyanlagda parkeringen på Köpmannagatan återkommande frågar
om var de skall parkera. De uppfattar den nya parkeringen som Hotell Gamla Stadens! Undertecknad har föreslagit att skyltar sätts upp som upplyser om att parkeringen är “allmän”. Men som sagt var - varför svarar inte SBN?
Alstigen 5
Debaclet vid Alstigen 5 har tidigare uppmärksammats via interpellation av Framtid i
Kalix. Tyvärr är frågan fortfarande obesvarad och aktuell. Saken: Genom omstrukturering av gatunätet hamnade fastigheten med adress Alstigen 5 i
“strykklass”. Infarten ändrades från ursprunglig med följd att den inte plogats sedan
dess av kommunens entreprenör. Det är dessutom frekvent skotertrafik tvärs över
densamma vilket gör den helt omöjlig att snöröja för hand. Vår tidigare frågeställning
- liksom den om SBN nu avser att uppdra åt entreprenören att effektuera snöröjning
på ovanstående infart - eller - varför svarar inte SBN?
Stig Karlsson (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande lämnar följande svar:
”Solgränd:
Gällande fibergrävningar på kommunal mark så ska fiberentreprenören återställa
grävningar enligt grävningstillstånd. Aktuell plats är meddelad till entreprenören som
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ska återställa. I enlighet med det som skrivits i interpellation. Återställning kommer
att göras.
Köpmannagatan (Gamla Staden)
Förvaltningen har tagit med sig frågan och besvarat 7 Oktober.
Alstigen 5
Frågan har besvarats i interpellation 17 Juni. Fastighetsägaren har inte sedan dess
kontaktat förvaltningen. Vilket han är välkommen att göra.”
Beslutsunderlag
Carl-Otto Gählman (FIK):s interpellation den 11 september 2019.
Svar från Stig Karlsson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande (S), inkom den
10 oktober 2019.
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§ 189

Dnr 2019-00418 103

Interpellation - fiskenäring för Kalix
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen anses besvarad.
Beskrivning av ärendet
Carl-Otto Gählman (FIK) har den 2 oktober 2019, lämnat följande interpellation till
Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande:
”Framtid i Kalix har ett stort antal gånger agerat för fiskenäringen vid Norrbottenskusten och då speciellt vad gäller Kalix. Det har gällt uppvaktningar på Regeringskansliet (Eskil Erlandsson (C)) och Länsstyrelsen, motioner i Kommunfullmäktige samt
insändare i lokalpressen.
Tyvärr har inget hörts från företrädare för den styrande trojkan eller näringslivskontoret. Lika tyst “som i graven” nödgas vi påstå. Därför är det av vikt att kommunalrådet nu ger närvarande och lyssnare till dagens sammanträde svar på frågan; Hur ser
dagens kommunledning på;
● De påbud som kommit från Hav- och Vattenmyndigheten en vecka före den
planerade starten av fisket efter siklöja?
● Det “stopp” av fisket efter siklöja som deklareras av Hav- och Vattenmyndigheten
från en dag till nästa?
● De begränsningar (kvoter) som införts för att vikarsälen skall tillförsäkras föda?
● Varumärkesskyddet för “Kalix-löjrom”?
● De arbetstillfällen som genereras i Kalix kommun genom fiskenäringen?
● Samtliga inskränkningar har tyvärr skett utan rationell eller logisk förklaring.
● Statsminister Stefan Lövén, ivrigt påhejad av Mp:s Isabella Lövin, sagt att trålfisket
skall bort!
● Laxfisket är redan på “väg bort” på grund av Hav- och Vattenmyndighetens hantering av kvoter och differentierade fångsttider inom ett och samma geografiska
område.”
Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande lämnar följande svar:
”Fiskefrågorna och regelverken som du tar upp i din interpellation avhandlas mest på
EU-nivå och riksdagsnivå. Detta innebär att våra viktigaste kanaler i dessa frågor är
våra partiers representanter i Bryssel och Stockholm. Jag har pratat med våra regionala riksdagsmän i frågan om säljakt och förslaget om begränsningar av löjfisket.
Från kommunens sida har vi under våren 2019 även haft möten med Ulf Lindgren som
har varit en stark pådrivare runt införande av säljakt samt han har även drivit frågan
mot begränsningen av löjfisket. Vårt förslag när vi träffade Ulf var att dessa frågor
måste drivas regionalt då fisket bedrivs i alla Norrbottens kustkommuner samt Finland. Nu drivs dessa frågor av Regionen, Norrbottenskommuner och Landshövdingen
Kommunen har även deltagit i en konferens om införande av säljakt. På denna konferens fanns även temat om hur viktigt fisket är för vår självförsörjningsgrad. Kommunen har även gjort företagsbesök på Guldhaven i augusti månad för att få mer kunskap i fiskefrågorna, för att en av ägarna är utbildad forskare inom fiskeområdet.
När förslaget om stopp för löjfiske kom i juli månad agerade Regionen, Norrbottenskommuner och Landshövdingen i frågan, då det visade sig att den forskningsrapport
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som låg till grund för beslutet innehöll en del felaktigheter runt uträkningen av löjbeståndets reproduktion. Detta snabba agerande ledde till att det togs ett nytt beslut
700 ton löja. Jag har hela tiden varit informerad om det som har hänt i frågan.
Ulf Lindgren hade bjudit upp Havs- och Vatten myndigheten till Norrbotten och Kalix
1- 2/10, men det blev tyvärr inställt. Planen var att bl a besöka Guldhaven för att visa
på hur viktigt löjfisket är men även att påverka myndigheten ytterligare i frågan om
reproduktionen av siklöja, samt jakten på säl.
Beträffande laxfisket så är det mestadels EUs regelverk som styr kvoter och tillsyn.
Från de styrande i kommunen vill vi ha ett hållbart fiske både vid kusten och i älven.”
Beslutsunderlag
Carl-Otto Gählman (FIK):s interpellation den 11 september 2019.
Svar från Tommy Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S), inkom den 9 oktober 2019.

Protokollsutdrag skickas till
Carl-Otto Gählman
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§ 190

Dnr 2019-00419 103

Interpellation - förskolan i Innanbäcken
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen anses besvarad.
Beskrivning av ärendet
Carl-Otto Gählman (FIK) har den 2 oktober 2019, lämnat följande interpellation till Sven
Nordlund (MP), utbildningsnämndens ordförande:
”I närtid har tillbyggnationen av förskolan i Innanbäcken färdigställts. Ursprungligen
var där ca 50 förskoleplatser och nu är det helt plötsligt ca 90!
Framtid i Kalix antar att den styrande trojkan har resonerat att det pågående brobygget
kommer att resultera i enorm inflyttning av barnfamiljer till Innanbäcken - eller????”
Sven Nordlund (MP), utbildningsnämndens ordförande lämnar följande svar: ”Dagens
108 platser på Grytnäs och Innanbäcken blir ca 90 på nya Innanbäcken. Så svaret är
inte 40+, utan 18-.”
Beslutsunderlag
Carl-Otto Gählman (FIK):s interpellation den 11 september 2019.
Svar från Sven Nordlund (MP), utbildningsnämndens ordförande (S), inkom den
11 oktober 2019.
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§ 191

Dnr 2019-00410 103

Fråga - prioritering av vägunderhåll
Kommunfullmäktiges beslut
Efter inlägg av Stig Karlsson, samhällsbyggnadsnämndens (S) ordförande, beslutar
kommunfullmäktige förklara frågan besvarad.
Beskrivning av ärendet
Rickard Mohss (L) har ställt en fråga till Stig Karlsson (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande (S), enligt följande:
” Satsningar på gång- och cykelvägar är bra. De är bra för miljön, de ökar rörligheten
och förbättrar därmed hälsan för både unga och gamla.
Men våra vanliga gator i bostadsområden och byar är viktigare. Det är här människor
cyklar, går och använder rullatorer i sitt dagliga värv och liv. Det är också de här
vägarna man måste använda för att ta sig till skolor, jobb och (håll i er) cykelvägar. Vi
har i våra budgetar de senaste åren konsekvent velat satsa mer pengar på våra gator
och vägar än de styrande.
Man kan ge hur många exempel som helst på vägar som knappt är farbara i vår
kommun, men jag kommer att hålla mig till två konkreta exempel som dels visar på
det usla skick våra gator är i, men också skillnaden i prioriteringar mellan vägar.
De första två bilderna visar Vassenvägen.
Där revs ett tjugotal rektanglar av asfalten upp söndag kväll den 4/8 (skälet var, enligt de som utförde arbetena att det vid regn rann undan lite dåligt mot gatans brunnar). Tisdag den 6/8 asfalterades det upprivna igen och onsdag morgon 7/8 sopades
gatan ett antal gånger för att få bort allt grus och småsten som blivit kvar efter arbetet.
De övriga fyra bilderna visar Korpralsvägen på Näsbyn/Flygfältet.
Grusgropen på de två översta bilderna är ett resultat av en vattenläcka för snart 1 ½
år sedan. Den blir djupare för varje dag och för varje regndroppe som faller. De nedre
bilderna visar lite av gatans övriga skick: sättningar, djupa gropar och hål.
Gator som Korpralsvägen är vanliga. Det här är inte vägar som man kan cykla, gå
eller ta sig fram med rullator på, och äldre människor aktar sig särskilt för att ge sig
ut på promenader/cykelturer när skicket ser ut så här.
Fråga till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande:
 Att vägar prioriteras olika i vår kommun verkar klart, men hur ser den prioriteringen ut? D.v.s. vilka gator underhålls i princip hela tiden och vilka saknar
nästan helt underhåll?
 Hur motiverar nämnden så stor skillnad mellan vägunderhåll i vår kommun?
Stig Karlsson (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande lämnar följande svar:
”Vassenvägen byggdes 2014, garantitid 5 år. Kommunen har gjort garantibesiktning
inom garantitid. Brister som funnits har entreprenören åtgärdat på egen bekostnad i
enlighet med avtal.
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I övrigt har en prioriteringslista på investeringar tagits fram som underlag 2016 till
budgetarbetet. Därav nämndens lyfta behov av 200 miljoner inom en 10-årsperiod på
vägnätet. 72 vägsträckor av dessa 400 har tagits fram som mest prioriterade att åtgärda under en femårsperiod. Kostnadsberäkning på dessa är sammanställd till
89 miljoner kronor. Flera av dessa vägar har åtgärdats sedan 2016 utifrån tilldelade
medel, behoven är fortsatt stora.”

Protokollsutdrag skickas till
Rickard Moss

Justerandes sign
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§ 192

Dnr 2019-00332 103

Motion - använd kommunens vaktmästare till att sköta socialnämndens bilar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning
Beskrivning av ärendet
Solveig Ingelund (L) föreslår i motion den 18 juni 2019 följande:
”Använd vaktmästare i kommunen till att sköta Socialnämndens bilar Idag har vi olika
rutiner för hur vi sköter Socialnämndens bilpool. Olika chefer i verksamheten har hand
om några bilar var. Olika försäkringar och rutiner finns för skötsel av dessa bilar, byte
och förvaring av däck m.m. Nu tillsätter man en tjänst för att sköta dessa bilar. En
tjänst som inte behövs. Här skulle vi kunna samordna ansvaret för dessa bilar till
vaktmästeriets personal och spara in på tjänsten. Samordna så att vi har samma försäkringsbolag för att få ned kostnader, få ett helhetsperspektiv på skötsel av bilarna i
form av byte av däck, förvaring av däck, tvättning och besiktning m.m. Vi Liberaler
föreslår därför att kommunens vaktmästare ansvarar för dessa bilar.”
Beslutsunderlag
Motion från Solveig Ingelund (L) den 18 juni 2019.

Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 193

Dnr 2019-00442 103

Motion - namnändring från Kalix Folkets hus till Östra Norrbottens kultur- och konferenscenter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till fritids- och kulturnämnden för
beredning.
Beskrivning av ärendet
Jan Johansson (M) och Sandra Bergström (M) föreslår i motion inkommen den
9 oktober 2019 följande:
”Varumärkesstrategins grund är var vi ska. Frågan är vet kommunen om vart vi ska
när man inte ändrar namnet på Folkets hus.
Vid en konkurs så drabbar det varumärket, verksamheten, medarbetarna och kunderna. Så värdet på Folkets hus har eroderats på grund av konkursen.
När man sedan ska kommunicera sitt varumärke är det viktigt att man rätt genom ser
till att allt kunderna ser – annonser, broschyrer, personalen – ger samma meddelande.
I NSD den 11 april 2019 går det att läsa att Martin Lång och Karl-Göran Lindbäck föreslår att lansera Kalix Folkets hus som östra Norrbottens kultur- och konferenscenter, vilket även enligt artikeln varit upp i diskussion med kommunalrådet Tommy Nilsson.
Eftersom Folkets hus inte nu mera används som en gemensam lokal man kan ha möten i. Om man ska ha möten får man betala hyra som hos vilken annan kommersiell
aktör, vilket förstärker skälet till ett namnbyte.
Grunden i en bra varumärkesstrategi är att man är konsekvent i sin kommunikation,
allt som har med ens varumärket att göra ska få kunder och besökare att känna på
samma sätt.
Vid ett namnbyte skulle det vara lättare att samordna teatrar och konserter med
andra kommuner i Östra Norrbotten. Ytterligare en fördel med ett namnbyte är att
företag i Östra Norrbotten har en gemensam arena att lägga sina konferenser i.
Jag yrkar på att man ändrar namnet från Folkets hus till Östra Norrbottens kultur- och
konferenscenter.”
Beslutsunderlag
Motion från Jan Johansson (M) och Sandra Bergström (M).

Protokollsutdrag skickas till
Fritids- och kulturnämnden
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§ 194

Dnr 2019-00444 103

Motion - kompetensförsörjning i Kalix kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beskrivning av ärendet
Jimmy Väyrynen (M) och Linda Frohm (M) föreslår i motion den 8 oktober 2019 följande:
”En av de allra största utmaningarna för utvecklingen framöver är att klara kompetensförsörjningen i offentlig verksamhet och i näringslivet. Vi har ett demografiskt
försprång i Kalix och i Norrbotten samtidigt som vi inte har en tillräckligt hög inflyttning. Vi från Moderaterna i Kalix anser att vi behöver arbeta med kompetensförsörjningen på nya sätt. Till att börja med behövs en kartläggning som leder till att vi exakt vet vilka professioner vi kommer att sakna och hur stor bristen kommer att vara.
Utifrån det vill vi skapa en modern och effektiv Welcomeservice och en rekryteringsplan som kan användas på olika professioner, influerade av idrottsrörelsen och anpassad på individnivå.
Vi menar att vår egen verksamhet behöver få möjlighet att anställa och upprätta anställningsavtal med framtida personal redan under individers gymnasieutbildning. Att
vi finns ute i de gymnasieprogram där vi har framtidens arbetskraft, att vi erbjuder
praktik och feriearbete och att vi kan ingå anställningar som ger dem ett avtal som
gäller direkt efter avklarad utbildning. Att vi vid rekrytering av en profession som vi
för tillfället saknar och behöver rekrytera utifrån skall ha en väl fungerande rutin för
att erbjuda medföljande anställningar, visar på möjliga boendealternativ i kommunen,
har paketerat lösningar för förskola och skola om det önskas. Har aktiviteter och arbetssätt för att inkludera personer i Kalix kommun. Vi vill att direktören för i uppdrag
att utveckla förslagen och intuitionen i motionen och presenterar ett färdigt, prissatt
förslag som sedan implementeras.
Moderaterna i Kalix föreslår att :
 Kalix kommun genomför/sammanställer en rapport som beskriver kompetensförsörjningsbehovet i egen förvaltning och i Kalix kommuns näringsliv både för
kort och lång sikt.


Kalix kommun fastställer en rekryteringsplan och ett arbetssätt för att attrahera rätt arbetskraft för att klara kompetensförsörjningsbehovet och på så sätt
skapa en tillväxtkommun”

Beslutsunderlag
Motion från Jimmy Väyrynen (M) och Linda Frohm (M).

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
62(62)

Sammanträdesdatum

2019-10-14

Kommunfullmäktige

§ 195

Dnr 2019-00450 103

Motion - Miljövänlig energi
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till samhällsbyggnadsnämnden för
beredning.
Beskrivning av ärendet
Jimmy Väyrynen (M) och Linda Frohm (M) föreslår i motion den 8 oktober 2019 följande:
”Moderaterna Kalix har noterat att byggandet av bostäder i kommunal regi behöver
pausas för att marknaden skall hinna sätta sig. Detta behöver inte betyda att kommunen inte står för utveckling och framtidstro. Tvärtom. Vi Moderater vill föreslå Kalix
Kommun att utreda möjligheten till, och sedermera implementera, energibesparande
om- och tillbyggnationer i deras fastighetsbestånd.
Moderaterna Kalix är för en miljöpolitik och satsningar som gör skillnad på RIKTIGT.
Sådana satsningar kan tex bestå av montering av solceller för eltillverkning, montage
av värmeväxlare på avloppsstammar för att återvinna varmvatten och mycket mycket
mer.
Moderaterna Kalix ser detta som ett viktigt steg i Kalix kommuns arbete mot att bli en
tillväxtkommun – att visa vägen för andra fastighetsägare om vad som är möjligt att
göra, samtidigt som man gör skillnad för klimatet. På riktigt.
Föreslår att:
•

Kalix kommun föreslår att Kalix kommun utreder möjligheten till genomförande
av energibesparingslösningar i sitt fastighetsbestånd. I utredningen skall utöver
ekonomiska förutsättningar även klimat- och framtida samhällsnytta tas i beaktande.”

Beslutsunderlag
Motion från Jimmy Väyrynen (M) och Linda Frohm (M).

Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

