SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL no)
Sammanträdesdatum
2021-11-29

KALIX KOMMUN

KALIX KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Folkets Hus, Bergön, måndagen den 29 november 2021 kl 09:00-16:00

Beslutande

Magnus Mörtling (S), ordf
Maud Lundbäck (S)
Irma Spårman (M)
Tommy Nilsson (5)
Jan Nilsson (S)
Sven Nordlund (MP)
Viktoria Wikström (S)
Stig Karlsson (5)
Maria Nilsson (MP)
Gerd Strand (V)
Linda Frohm (M)
Jimmy Väyrynen (M)
Sandra Bergström (M)
Linus Häggström (M)
Mats Andersson (M)
Jan Johansson (M)
Sara Cave (M)
Rose-Marie Henriksson (5)
Carina Strand (V)
Carl Otto Gählman (FIK)

Bertil Sandström (SD)
Kristina Karlsson (SD)
Rickard Mohss (L)
Tomas Johsund (L)
Stefan Granström (C)
Inga-Lis Samuelsson (C)
Bertil Sundqvist (S)
Susanne Andersson(S)
Tomas Hasselborg (5)
Bo Goding (V) tjgör för Katarina
Burman (V)
Britt-Inger Nordström (5) tjgör
för Ellinor Söderlund (S)
Erling Lundh (S) tjgör för AnnaLena Larsson (S)
Erik Söderlund (5) tjgör för
Camilla Engström Degerlund
(5)

Britt-Marie Wikström (5) tjgör
för Lennart Nyman (S)
Ethel Björkman (5) tjgör för
Ulrika Rönnqvist Paavola (5)
Birgitta Evling (M)
tjgör för Catarina Nordin (M)
Dan Brännmark (5) tjgör för
Anette Wernersson (5)
Henrik Eriksson (C) tjgör för
Kurt-Åke Andersson (C)
Håkan Nyman (S) tjgör för
Joakim Paavola, §§ 236-237

Ärendelista
Upprop
4
§ 220 5
Val av justerare
5
§221 6
Godkännande av tillkännagivande
6
§222 Dnr 2021-00550 102
Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (S)
7
§ 223 Dnr 2021-00504 102
Avsägelse politiskt uppdrag (M) - ledamot kommunfullmäktige
8
§ 224 Dnr 2021-00505 102
Avsägelse politiskt uppdrag (M) - ledamot kommunstyrelsen
9
§ 225 Dnr 2021-00509 102
Avsägelse politiskt uppdrag (M) - revisorsordförande
10
§226 Dnr 2021-00531 102
Avsägelse politiskt uppdrag (S) - ledamot och vice ordförande i fritids- och
kulturnämnden
11
§ 227 Dnr 2021-00532 102
Avsägelse politiskt uppdrag (S) - ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
12
§ 228 Dnr 2021-00533 102
Avsägelse politiskt uppdrag (S) - ersättare i Stiftelsen Kalixbo
13
§ 229 Dnr 2021-00555 102
Avsägelse politiskt uppdrag (C) - ledamot kommunfullmäktige
14
§ 230 Dnr 2021-00556 102
Avsägelse politiskt uppdrag (C) - ersättare kommunfullmäktiges valberedning. 15
§ 231 Dnr 2021-00557 102
Avsägelse politiskt uppdrag (C) - ledamot socialnämnden
16
§232 Dnr 2021-00412 102
Val ledamot (5)- socialnämnden tom 2022-12-31
17
§ 233 Dnr 2021-00413 102
Val vice ordförande (S) - socialnämnden to m 2022-12-31
18
§ 234 Dnr 2021-00424 102
Val nämndeman (S) tom 2023-12-31
19
§ 235 Dnr 2021-00508 102
Val ledamot (M) - kommunstyrelsen to m 2022-12-31
20
§236 Dnr 2021-00554 102
Val ersättare (M) - kommunstyrelsen to m 2022-12-31
21
§ 237 Dnr 2021-00559 102
Val ledamot (C) - socialnämnden to m 2022-12-31
22
§ 238 Dnr 2021-00560 102
Val ersättare (C) - kommunfullmäktiges valberedning t o m 2022-10-14
23
§239 Dnr 2021-00510 102

Närvarande ersättare
Monika Ljung (M)
Doris Lilian Kerttu (FIK)
Johanna Söderman (FIK)

Övriga närvarande

Helena Landström, nämndsekreterare
Maria Kruukka Olsson, nämndsekreterare
Maria 5 Henriksson, kommundirektör
Jeanette Larsson, ekonomichef

Ajournering

§ 247, kl 10:10-10:15, § 248, kl 10:40-10:45,
§ 255 kl 11:40-11:45, § 259, kl 13:30-13:35

Justerare

Susanne Andersson (S) och Linus Häggström (M)

Justeringens plats och tid

Kalix kommun, förvaltningsbyggnaden måndag 13 december 2021

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§ 219-277

Helena Lundström
Ordförande
Magnus Mörtling
Justerare
Susanne Andersson

Linus Häggström

TILLKÄNNAGIVANDE
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-11-29

Datum då anslaget sätts upp

2021-12-13

Förvaringsplats för protokollet

Stab Kansliet

Datum då anslaget tas ned

2022-01-04

Underskrift
Helena Lundström
Justerandes sinn

2(120)

Sammanträdesdatum
2021-11-29

Utdraqsbestyrkande

Justerandes sign

Utdragsbestvrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
3(120)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KALIX KOMMUN

KALIX KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

§ 261 Dnr 2021-00472 00
Inriktningsbeslut - vidare utredning och planering av särskilda boendeplatser
inför 2022
§ 262 Dnr 2021-0049700
Boende för äldre av typ trygghetsboende - kommunal medfinansiering,
revidering
§ 263 Dnr 2021-00398 101
Föräldrastöd - En bra start
§ 264 Dnr 2021-00069 103
Motionssvar - bastu och (vinter) bad
§ 265 Dnr 2021-00340 103
Motionssvar - klotterplank Manhemsskolan
§ 266 Dnr 2021-00470 103
Interpellation - Ungdomshemmet Johannisberg
§ 267 Dnr 2021-00540 103
Interpellation - KIAB:s interna organisation
§ 268 Dnr 2021-00545 103
Interpellation - kommunstyrelsens mejladress
§ 269 Dnr 2021-00546 103
Interpellation - utbildning till jobb
§ 270 Dnr 2021-00547 103
Interpellation - säkra kompetensen
§ 271 Dnr 2021-00548 103
Interpellation - prioriteringsordning vad gäller väg- och gatuunderhåll mm
§ 272 Dnr 2021-00549 103
Interpellation - Klinisk apotekare
§ 273 Dnr 2021-00543 103
Motion - Extraordinära intäkter och riktade statsbidrag.
§ 274 Dnr 2021-00569 103
Motion - Planer för KIAB?
§ 275 Dnr 2021-00570 103
Motion - införande av kansli(er)
§ 276 Dnr 2021-00483 10
Redovisning av motioner under beredning
§277 120
Meddelanden

Val revisor (M) to m 2022-12-31
24
§240 Dnr 2021-00511 102
Val revisorsordförande t o m 2022-12-31
25
§ 241 Dnr 2021-00534 102
Val ledamot (S) - fritids- och kulturnämnden to m 2022-12-31
26
§ 242 Dnr 2021-00535 102
Val vice ordförande (S) - fritids- och kulturnämnden to m 2022-12-31
27
§ 243 Dnr 2021-00536 102
Val ersättare (S) - samhällsbyggnadsnämnden to m 2022-12-31
28
§ 244 Dnr 2021-00537 102
Val ersättare (S) - Stiftelsen Kalixbo t o m 2023-04-30
29
§ 245 Dnr 2021-0015304
Budget 2022 - ekonomisk plan 2023-2024, skattesats 2022, utgiftstak 2022 inkl
vision och övergripande mål
30
§ 246 Dnr 2020-00505 04
Finansieringsform för fordonsparken
32
§ 247 Dnr 2021-0036900
Friskvårdsförmåner
35
§248 Dnr 2021-00501 001
Politisk organisation - styrelser, nämnder och utskott
42
§ 249 Dnr 2021-0050300
Arvoden och ersättningar för förtroendevalde
46
§ 250 Dnr 2021-00502 00
Partistöd och gruppledararvode
51
§ 251 Dnr 2021-00457 30
53
Verksamhetsområden för vatten och spillvatten i Kalix kommun
§ 252 Dnr 2021-00458 34
VA-taxa 2022 för Kalix kommun
55
§ 253 Dnr 2021-0045945
Renhållningstaxa 2022 för Kalix kommun
58
§ 254 Dnr 2021-00460 206
Taxa för tömning av enskilda avloppsbrunnar 2022 för Kalix kommun
60
§ 255 Dnr 2021-00461
Riktlinjer för laddinfrastruktur i Kalix kommun
61
§ 256 Dnr 2020-00380 101
Exploatering av tomter för villabebyggelse - revidering
66
§257 Dnr 2021-00520 101
Utveckling av industriområden
69
§ 258 Dnr 2019-00160 14
Drift av Kalix Golfbana - uppföljning
71
§ 259 Dnr 2019-00223 00
Sommarfestens framtid
75
§ 260 Dnr 2021-00094 101
ANDT-plan för Kalix kommun (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak)
85

Justerandes sign

4(d
1a20)

Sammanträdesdatum
2021-11-29

Sammanträdesdatum
2021-11-29

Utdraqsbestyrkande

§ 219

Upprop
Kommunfullmäktiges beslut
Magnus Mörtling (S), kommunfullmäktiges ordförande förrättar upprop för
dagens sammanträde.

Justerandes skin

Utdraqsbestyrkande

87

89
93
98
101
104
106
107
108
110
112
114
116
117
118
119
120

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-11-29

Sammanträdesdatum
2021-11-29

KALIX KOMMUN

KALIX KOAIMUN

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

§220

§221

Val av justerare

Godkännande av tillkännagivande

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Susanne Andersson (S) och Linus Häggström (M)
som justerare av dagens protokoll.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna tillkännagivandet med följande tillägg:
3B

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (S)

9B

Avsägelse politiskt uppdrag (C) - ledamot kommunfullmäktige

9C

Avsägelse politiskt uppdrag (C) - ersättare kommunfullmäktiges
valberedning

9D

Avsägelse politiskt uppdrag (C) - ledamot i socialnämnden

13 B

Val ersättare (M) - kommunstyrelsen t o m 2022-12-31 (Ärendet justeras
omedelbart)

13 C

Val ledamot (C) - socialnämnden t o m 2022-12-31 (Ärendet justeras
omedelbart)

13 D

Val ersättare (C) - kommunfullmäktiges valberedning t o m 2022-10-14

Ärendet punkt 13 Val ledamot (M) - kommunstyrelsen t o m 2022-12-31 skall
omedelbart justeras.
Kommunfullmäktige förklarar sig därefter lagligen kallade.

Justerandes sign

Sida
6(120)

Utdraqsbestyrkande

Justerandes sign

Utdraqsbestyrkande

Sida

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(120)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(120)

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum

2021-11-29

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

§ 222

2021-11-29

KALIX KOMMUN

KALIX KOMMUN

Dnr 2021-00550 102

§ 223

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (S)

Avsägelse politiskt uppdrag (M) - ledamot
kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner rapporten.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Catarina Nordin (M) befrielse från
förtroendeuppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden meddelar att länsstyrelsen i beslut den 25 oktober 2021, utsett
Rose-Marie Henriksson (S) som ny ledamot och Dan Brännmark (S) som ny
ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2022 efter
avgående ledamot Adam Dahlberg (S).

Beskrivning av ärendet
Catarina Nordin (M) har den 18 oktober 2021, begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Protokollsutdrag skickas till
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes slqn

Dnr 2021-00504 102

Protokollsutdrag skickas till
Catarina Nordin
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Utdraqsbestyrkande

Justerandes slqn

Utdraqsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
9(120)

Sammanträdesdatum
2021-11-29

KALIX KOIMMLIN

Justerandes sign

Sammanträdesdatum
2021-11-29

KAIAX KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

§ 224

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

§ 225

Dnr 2021-00505 102

Dnr 2021-00509 102

Avsägelse politiskt uppdrag (M) - ledamot kommunstyrelsen

Avsägelse politiskt uppdrag (M) - revisorsordförande

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Catarina Nordin (M) befrielse från
förtroendeuppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Hans-Ola Fors (M) befrielse från
förtroendeuppdraget som revisorsordförande.

Beskrivning av ärendet
Catarina Nordin (M) har den 18 oktober 2021, begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Hans-Ola Fors (M) har den 21 oktober 2021, begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ordförande för revisorerna.

Protokollsutdrag skickas till
Catarina Nordin
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Protokollsutdrag skickas till
Hans-Ola Fors
Revisorerna
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Utdraqsbestyrkande

Justerandes slbn

Utdrabsbestyrkande

.i0d(a
120)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

..1(a120)

KALIX KOMMUN

KALIX KOALNIUN

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

§ 226

§ 227

Dnr 2021-00531 102

Dnr 2021-00532 102

Avsägelse politiskt uppdrag (S) - ledamot och vice ordförande
i fritids- och kulturnämnden

Avsägelse politiskt uppdrag (S) - ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Hanna Johnselius (S) befrielse från
förtroendeuppdragen som ledamot och vice ordförande i fritids- och
kulturnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Hanna Johnselius (S) befrielse från
förtroendeuppdragen som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Beskrivning av ärendet
Hanna Johnselius (S) har den 11 november 2021, begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Hanna Johnselius (S) har den 11 november 2021, begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ledamot och vice ordförande i fritids- och kulturnämnden.

Protokollsutdrag skickas till
Hanna Johnselius
Samhällsbyggnadsnämnden
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Protokollsutdrag skickas till
Hanna Johnselius
Fritids- och kulturnämnden
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

12d(a
120)

Sammanträdesdatum
2021-11-29

Sammanträdesdatum
2021-11-29

Utdragsbestvrkande

Justerandes sign

Utdragsbestvrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL si4id(a120)

.13(2120)

Sammanträdesdatum
2021-11-29

Sammantrådesdatum
2021-11-29

KALIX KOMMUN

KALIX KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

§ 228

Justerandes sinn

§ 229

Dnr 2021-00533 102

Dnr 2021-00555 102

Avsägelse politiskt uppdrag (S) - ersättare i Stiftelsen Kalixbo

Avsägelse politiskt uppdrag (C) - ledamot kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Hanna Johnselius (S) befrielse från
förtroendeuppdragen som ersättare i Stiftelsen Kalixbo.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Kurt-Åke Andersson (C) befrielse från
förtroendeuppdragen som ledamot i kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Hanna Johnselius (S) har den 11 november 2021, begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ersättare i Stiftelsen Kalixbo.

Beskrivning av ärendet
Kurt-Åke Andersson (C) har den 23 november 2021, begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Protokollsutdrag skickas till
Hanna Johnselius
Stiftelsen Kalixbo
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Protokollsutdrag skickas till
Kurt-Åke Andersson
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Utdraqsbestyrkande

Justerandes slem

Utdraqsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesdatum
2021-11-29

KALIX KOMMUN

5ammantradesdatum
2021-11-29

KALIX KOMMUN

§ 231

Dnr 2021-00556 102

Dnr 2021-00557 102

Avsägelse politiskt uppdrag (C) - ledamot socialnämnden

Avsägelse politiskt uppdrag (C) - ersättare
kommunfullmäktiges valberedning

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Kurt-Åke Andersson (C) befrielse från
förtroendeuppdragen som ledamot i socialnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Kurt-Åke Andersson (C) befrielse från
förtroendeuppdragen som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

Beskrivning av ärendet
Kurt-Åke Andersson (C) har den 23 november 2021, begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ledamot i socialnämnden.

Beskrivning av ärendet
Kurt-Åke Andersson (C) har den 23 november 2021, begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ersättare t i kommunfullmäktiges valberedning.

Protokollsutdrag skickas till
Kurt-Åke Andersson
Socialnämnden
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Protokollsutdrag skickas till
Kurt-Åke Andersson
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sinn

Sida
16(120)

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

§ 230

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

n)

Utdransbestyrkande

usterandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
17(120)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-11-29

Sammantrådesdatum
202141-29

KALIX KONIMUN

KALIX KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

§ 232

Justerandes sign

Sida
18(120)

§ 233

Dnr 2021-00412 102

Dnr 2021-00413 102

Val ledamot (S) - socialnämnden t o m 2022-12-31

Val vice ordförande (S) - socialnämnden t o m 2022-12-31

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Dan Brännmark (S) som ledamot i
socialnämnden t o m den 31 december 2022.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Bertil Sundqvist som vice ordförande i
socialnämnden t o m den 31 december 2022.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 18 oktober 2021, beviljat Adam Dahlberg (S) befrielse
från förtroendeuppdraget som ledamot i socialnämnden.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 18 oktober 2021, beviljat Adam Dahlberg (S) befrielse
från förtroendeuppdraget som ordförande i socialnämnden.

Protokollsutdrag skickas till
Dan Brännmark
Socialnämnden
Arbetsgivarenheten
Författningssamlingen

Protokollsutdrag skickas till
Bertil Sundqvist
Socialnämnden
Arbetsgivarenheten
Författningssamlingen

Utdraqsbestyrkande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
19(120)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-11-29

Sammanträdesdatum
2021-11-29

KALIX KOMMUN

KALIX KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

§ 234

§ 235

Dnr 2021-00424 102

Dnr 2021-00508 102

Val nämndeman (S) t o m 2023-12-31

Val ledamot (M) - kommunstyrelsen t o m 2022-12-31

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Jesper Gran&
(S) som nämndeman för tiden
fram till den 31 december 2023.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Linus Häggström (M) som ledamot i kommunstyrelsen
t o m den 31 december 2022.

Beskrivning av ärendet
Tingsrätten i Haparanda har i skrivelse den 8 september 2021, meddelat att Adam
Dahlberg (S) entledigats från uppdraget som nämndeman och önskar att
kommunfullmäktige väljer ny nämndeman för tiden till och med den 31 december
2023.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Catarina Nordin (M)
befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.

Protokollsutdrag skickas till
Linus Häggström
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Protokollsutdrag skickas till
Jesper Gran&
Tingsrätten Haparanda

Justerandes siqn

Sida
20(120)

Utdraqsbestyrkande

Justerandes sign

Utdraqsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KALIX KOMMUN

Sammantrådesdatum
2021-11-29

KALIX KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

§ 236

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

21(a
120)

Sammantrådesdatum
2021-11-29

§ 237

Dnr 2021-00554 102

Val ersättare (M) - kommunstyrelsen t o m 2022-12-31

Val ledamot (C) - socialnämnden t o m 2022-12-31

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Sandra Bergström (M) som ersättare i
kommunstyrelsen t o m den 31 december 2022.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Stefan Granström (C) om ledamot i
socialnämnden t o m den 31 december 2022.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beslutat utse Linus Häggström
(M) som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen för tiden t o m den 31 december
2022, varpå ny ersättare bör utses.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beslutat bevilja Kurt-Åke
Andersson (C) befrielse från uppdraget som ledamot i socialnämnden.

Protokollsutdrag skickas till
Stefan Granström
Socialnämnden
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Protokollsutdrag skickas till
Sandra Bergström
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 238

§ 239

Dnr 2021-00560 102

Dnr 2021-00510 102

Val revisor (M) t o m 2022-12-31

Val ersättare (C) - kommunfullmäktiges valberedning t o m
2022-10-14

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges
sammanträde den 7 februari 2022.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges
sammanträde den 7 februari 2022.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Hans-Ola Fors (M)
befrielse från förtroendeuppdraget som revisor.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beslutat bevilja Kurt-Åke
Andersson (C) befrielse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
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5 240

5 241

Dnr 2021-00511 102

Dnr 2021-00534 102

Val ledamot (S) - fritids- och kulturnämnden t o m 2022-1231

Val revisorsordförande t o m 2022-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges
sammanträde den 7 februari 2022.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges
sammanträde den 7 februari 2022.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Hans-Ola Fors (M)
befrielse från förtroendeuppdraget som revisorsordförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Hanna Johnselius (S)
befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i fritids- och kulturnämnden.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
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g 242

§ 243

Dnr 2021-00535 102

Dnr 2021-00536 102

Val vice ordförande (S) - fritids- och kulturnämnden t o m
2022-12-31

Val ersättare (S) - samhällsbyggnadsnämnden t o m 2022-1231

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges
sammanträde den 7 februari 2022.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges
sammanträde den 7 februari 2022.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Hanna Johnselius (S)
befrielse från förtroendeuppdraget som vice ordförande i fritids- och
kulturnämnden.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Hanna Johnselius (S)
befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 245

Dnr 2021-00537 102

Dnr 2021-00153 04

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

Val ersättare (S) - Stiftelsen Kalixbo t o m 2023-04-30
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges
sammanträde den 7 februari 2022.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
•
•
•

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Hanna Johnselius (S)
befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i Stiftelsen Kalixbo.

•
•
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

anta budget med ekonomisk plan, vilken även innehåller mål för god
ekonomisk hushållning, för år 2022 samt plan 2023-2024.
om behov finns, lånefinansiera investeringarna i VA för år 2022 med 25,0 mkr
samt investeringar i fastigheter med 34,0 mkr för år 2022.
fastställa skattesatsen år 2022 till 22,55 öre per krona (22,55 0/0).
anta utgiftstak på 99,5 % för år 2022.

Reservation
Carl Otto Gählman (FIK) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Budgeten togs i
juni månad 2021 för år 2022. Därför skall endast eventuella tillägg (+poster)
behandlas nu i november. Nu har vi inga möjligheter att särskåda eventuella
nytillkomna poster i befintligt material.
Inga-Lis Samuelsson (C), Stefan Granström (C), Henrik Eriksson (C), Tomas Johsund
(L), Rickard Mohss (L), Linus Häggström (M), Jan Johansson (M), Mats Andersson
(M), Sandra Bergström (M), Linda Frohm (M), Jimmy Väyrynen (M), Sara Cave (M)
och Birgitta Evling (M) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Bilaga Budgetförslag 2022 Ekonomisk plan 2023-2024
Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 28 oktober 2021, att
enligt kommunallagen 11 kap 5 § skall kommunen upprätta en budget för
nästkommande kalenderår (budgetår) samt enligt 6 § skall även budgeten innehålla
en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret skall därvid alltid vara
periodens första år. Enligt 11 kap 1 § skall även kommunen ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet.
Förslag fördelning av nettobudget samt investeringsbudget 2022 enligt följande,
förslaget bygger på en skattesats på 22,55 % samt ett utgiftstak på 99,5 0/0:

Kommunstyrelsen
Valnämnden
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Fritids- och kulturnämnden
Socialnämnden
Lönepotter*lokalv. o särsk satsn-22
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Nettobudget
85 149 tkr
630 tkr
388 802 tkr
99 652 tkr
46 245 tkr
481 216 tkr
5 453 tkr
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1 900 tkr
4 600 tkr
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§ 246

29 112 tkr
4 222 tkr

VA-försörjning

Dnr 2020-00505 04

Finansieringsform för fordonsparken
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, att finansiering av kommunens fordon får ske genom
finansiell leasing upp till en nivå av maximalt 32 miljoner kr under åren 2022-2024.
Avskrivnings- och räntekostnader skall belasta och rymmas inom budgetram hos
respektive nämnd/styrelse som avropar fordon.

25 000 tkr

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

Sammanfattning
Kommunfullmäktige behöver fatta ett nytt beslut om finansiering av kommunens
fordon efter den 31 december 2021, för att nödvändig anskaffning av fordon i
enlighet med Kalix kommuns riktlinjer för fordon ska kunna ske de kommande åren
2022-2024.

**Fr.o.m. år 2022 ingår budget för kapitaltjänst och löneökning innevarande år
(2022) i nämndsramarna. Avskrivningsbudgeten är totalt 65 433 tkr, och ytterligare
11 215 tkr har fördelats till nämnderna för att täcka internräntan. Då det är första
året fördelningen av avskrivningsbudget sker till nämnderna så kan omfördelning
behöva ske av detta budgetutrymme under året, budgetutrymmet för avskrivningar
per nämnd (fördelning per nämnd framgår av bilaga) tilldelas därmed endast för
avskrivningskostnader.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 10 november 2021,
att kommunfullmäktir beslutade den 5 februari 2018 om att finansiering av
kommunens fordon far ske genom finansiell leasing upp till en nivå av 23 miljoner
kronor för åren 2018-2020 (Dnr 2018-00043). I balansräkningen har bilar för
19,2 mkr skuldförts under den perioden. För år 2021 beslutades om en ny ram på
12 miljoner kronor (Dnr 2020-00505) men endast 1,2 mkr av den har nyttjats
hittills, fram tom oktober, under år 2021. Att så lite har nyttjats beror dels på att
ett arbete har påbörjats med förfinad uppföljning och planering - det vill säga att
ramen nu i efterhand var för stor för år 2021. Merparten av omsättningen av
fordon sker 2022, men också delvis på grund av en upphandling som överklagats
gällande ett mindre antal (fem) fordon vars leasingtid löpte ut i september-oktober
2021 vilket har inneburit att leasingavtalen förlängts, men det handlar om
maximalt 1,5 mkr. Beslutet för år 2021 löper dock ut vid årsskiftet och därför
behöver nu detta nya beslut fattas för kommande omsättningar av fordon.

Att notera; lånebehovet beräknas till totalt 59 000 tkr, varav VA och renhållning
utgör 25 000 tkr. Beslut om långfristig upplåning bör därför beslutas i samband med
att ovan förslag antas såsom Kalix kommuns budget år 2022.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 28 oktober 2021.
Bilaga Budgetförslag 2022 Ekonomisk plan 2023-2024
Kommunfullmäktiges protokoll, § 120/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 109/21.
Kommunstyrelsen protokoll § 215/21.

Kommunfullmäktige beslutade den 12 april 2021 (§ 93) om riktlinjer för fordon i
Kalix kommun som anger att personbilar och lätta lastbilar generellt ska finansieras
via finansiell leasing.

Protokollsutdrag skickas till
Samtliga nämnder

För närvarande använder kommunen sig av Addas (tidigare SKL Kommentus)
ramavtal för Finansiell Fordonsleasing 2017. Kommunen har tecknat ett avtal med
Handelsbanken där avtalstiden sträcker sig till våren 2022. Ramavtalet gäller en
leasingtjänst där leverantören (banken) löpande anskaffar fordon enligt önskemål
om modell och varumärke från beställaren. Leverantören står som ägare och hyr ut
bilarna till beställaren, som varje månad betalar en leasingavgift.
Merparten, drygt 70 0/0, av kommunens fordon kommer att bytas ut i samband
med att nya upphandlingar av fordon och leasingtjänst genomförs under år 2022.
Resterande knappa 30 % omsätts under de kommande två åren 2023-2024.
Kommunen planerar i nuläget att fortsatt upphandla två separata avtal, ett
gällande fordon och ett som gäller finansieringen av fordonen.
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kostnader som skall belasta avropande nämnder. Ekonomienheten har anvisningar
för hur detta skall gå till.

Utifrån ovan angivna förutsättningar behöver kommunfullmäktige fatta ett nytt
beslut om finansiering av kommunens fordon efter den 31 december 2021, för att
nödvändig anskaffning av fordon ska kunna ske de kommande åren. Ramen för
finansiering utökas i jämförelse med beslutet för åren 2018-2020 och det beror inte
på att antalet fordon beräknas bli fler, men däremot innebär riktlinjen för fordon att
el, biogas och vätgas ska prioriteras i första hand som drivmedel. Därmed kommer
kostnaderna vid inköp att bli högre jämfört med tidigare period eftersom att elbilar
har ett dyrare pris. Driftskostnaderna är istället lägre så totalkostnaden beräknas
inte bli mycket högre.

Beslutsunderlag
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 10 november 2021.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 103/21.
Kommunstyrelsens protokoll § 242/21.

Protokollsutdrag skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten

Kort om leasing
Nedanstående text är hämtad från Rådet för kommunal redovisning (RKR) R5.
Leasingavtal är ett avtal där en leasinggivare enligt avtalade villkor under en
avtalad period ger en leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte mot
betalningar. Ett leasingavtal där de ekonomiska riskerna och fördelarna som
förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasinggivaren
till leasingtagaren är att klassificera som finansiellt leasingavtal. Leasingavtal som
inte klassificeras som finansiellt kallas operationella leasingavtal. Avgörande för om
ett leasingavtal är ett finansiellt eller ett operationellt avtal är i vilken omfattning
de ekonomiska riskerna och fördelarna med ägandet av det aktuella
leasingobjektet finns hos leasegivaren eller leasetagaren. De ekonomiska riskerna
kan vara t.ex. förlustrisker på grund av lägre kapacitetsutnyttjande än beräknat,
teknisk inkurans samt varierande avkastning på grund av förändringar i de
ekonomiska förutsättningarna.
Utifrån ovan nämnda rekommendation är bedömningen gjord sedan år 2018 att
Kalix kommuns behov av leasing av fordon är att klassificera som finansiell leasing
redovisningsmässigt i enlighet med RKR R5. Ett finansiellt leasingavtal kan liknas
vid en lånefinansierad investering av en tillgång och enligt Kalix kommuns
finanspolicy skall finansiell leasing jämställas med upplåning och omfattas av
reglerna för detta. Beslut om leasing skall alltid föregås av en prövning gentemot
andra former för finansiering. Riktlinjen för fordon anger att hänsyn tas till främst
två parametrar, mervärdesskatt och ränta, och då bedöms denna finansieringsform
som mest fördelaktig för närvarande.
I samband med beslut om årsbudget fattar kommunfullmäktige beslut om storleken
av kommunens långfristiga nyupplåning för budgetåret. Det är inte taget hänsyn till
kapitalbehovet för fordonsupphandling i den föreslagna budgeten för 2022 varför
kompletterande beslut måste tas av kommunfullmäktige. Avskrivnings- och
räntekostnader skall, tillsammans med övriga kostnader förknippade med fordonen
och dess användning, belasta och rymmas inom budgetram hos respektive nämnd
som avropar fordon. Det finns dock ett föreslaget anslag år 2022 på 0,5 mkr inom
Kommunstyrelsens budgetram som kan delas ut till annan nämnd under året, om
totalkostnaden visar sig bli något större vid omställningen till de drivmedel som
riktlinjen för fordon anger.
All teckning av finansiella leasingavtal måste löpande rapporteras in till
ekonomienheten för administration i anläggningsreskontran samt beräkning av de
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Kommunstyrelsens beslutar ge kommundirektören i uppdrag att utvärdera Kalix
kommuns nuvarande friskvårdsförmåner samt att utreda och ta fram ett förslag om
framtidens friskvårdsförmåner i samverkan med personal och politik. Förslaget ska
baseras på evidens för att uppnå största möjliga effekt på folkhälsa och välmående.
Beslutet ska tas på kommunfullmäktige i november 2021.

Dnr 2021-00369 00

§ 247
Friskvårdsförmåner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande:

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

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

En förändring som innebär att vi fritt låter personalen välja gym gör att pengarna
delvis skulle hamna utanför vårt system. Mer pengar skulle då behöva skjutas till
för att täcka friskvårdspengen.
Friskvårdshalvtimmen
Månadsavlönade vid Kalix kommun erbiuds en friskvårdshalvtimme på betald
arbetstid varje vecka om arbetet så tillater. Det är upp till varje chef att anpassa
uttaget av friskvårdshalvtimmen efter verksamhetens behov. Utebliven
friskvårdstid kan ej kompenseras med andra förmåner, till exempel tid eller
ekonomisk ersättning. Friskvårdstiden är en möjlighet inte en rättighet.

Frågan om friskvårdsbidragets och friskvårdstimmens utformning har väckts ett
antal gånger, senast i Liberalernas motion (dnr 2021-00071) som behandlade på
kommunfullmäktige den 14 juni 2021.
Reservation
Inga-Lis Samuelsson (C), Stefan Granström (C), Henrik Eriksson (C), Tomas
Johsund (L), Rickard Mohss (L), Linus Häggström (M), Jan Johansson (M), Mats
Andersson (M), Sandra Bergström (M), Linda Frohm (M), Jimmy Väyrynen (M),
Sara Cave (M), Birgitta Evling (M), Kristina Karlsson (SD) och Carl Otto Gählman
(FIK) reserverar sig mot beslutet till förmån för Linus Häggströms (M) yrkande.

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

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

Det är möjligt att slå ihop två halvtimmar för att få en timme varannan vecka men
inte mer. Förmånen bygger på ett förtroende och chefen har det yttersta ansvaret
för att se att det inte missbrukas.
Erbjudande på SportCity
Som månads- eller tillsvidareanställd vid Kalix kommun erbjuds månadsavlönade
en rabatt på 1000 kronor på valfritt årskort på gym och fritt bad vid Kalix
SportCity.
Friskvårdssatsningen
Friskvårdssatsningen, med totalt budgetutrymme på 50 00 kr år 2021, som
beslutades av Kommunfullmäktige 2017 pågår ännu. Där erbjuds gratis aktiviteter
till alla medarbetare i samarbete med lokala aktörer.

Kalix kommun har ett antal förmåner för personalen kopplade till friskvård och
folkhälsa idag, men detta ska utvärderas innan ett nytt förslag arbetas fram.
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I jämförelse med andra aktörer ligger Kalix kommun lågt beloppsmässigt i sin
friskvårdssatsning (1000 kr att nyttja på SportCity bad och gym).
Friskvårdshalvtimmen betingar ett högre värde men är svårt för många
verksamheter att kunna nyttja. Kalix kommun har, i likhet med flera andra
Norrbottens kommuner begränsat nyttjandet till de egna anläggningarna. Det har
hållit kostnaderna nere men troligen utestängt många från att vilja nyttja
erbjudandet. Bl a Business by Women Kalix har påtalat att möjligheten till en friare
användning av friskvårdspengen skulle möjliggöra för många mindre kvinnliga
företagare i branschen att kunna stärka sin verksamhet och samtidigt erbjuda fler
anställda det de önskar och behöver.
Vi befinner oss fortfarande i en pandemi där vi vet att människor jobbar mer
hemifrån och rör sig mindre, och att företag som finns inom friskvårdspengen har
haft det svårt att få ekonomin att gå ihop. En höjning av friskvårdbidraget skulle
förbättra förutsättningarna både för våra anställda och företagen då vi vet också att
pengarna används lokalt.

Värdet för den enskilde och Kalix kommuns kostnader för dagens
satsningar
Anställda erbjuds en rabatt på 1000 kronor på valfritt årskort på gym och bad vid
Kalix SportCity. Om den enskilde nyttjar möjligheten till gratis bad under säsongen,
säsongkort, motsvarar det ett värde av ca 2000 kr/år och person, gäller vuxen 20
år och äldre.
Friskvårdshalvtimme enligt dagens möjligheter kan beräknas enligt nedan:
En halvtimmes friskvård för en anställd med en lön på 25 000 kr + PO-pålägg
(personal sociala avgifter) i 45 veckor/år ger ett värde av ca 4800 kr/person och år.
Kostnader för subventionerat gymkort och fritt bad är budgeterat till 150 000 kr
och idag nyttjas erbjudandet av ett 90-tal personer.
Friskvårdshalvtimmen är svår att kostnadsberäkna då det ser olika ut på vilket sätt
det går att nyttja i verksamheterna. I vissa verksamheter schemaläggs friskvården
vilket gör att tiden helt eller delvis behöver täckas upp av annan och blir en reell
kostnad förutom produktionsbortfallet medan det i andra verksamheter teoretiskt
"bara" blir ett produktionsbortfall motsvarande 30 min/vecka.

Troligen kommer många att fortsätta att använda friskvårdbidraget i kommunala
SportCity för bad och gym men en förändring öppnar upp för att betydligt större
nyttjande av förmånen.
Friskvårdshalvtimmen har varit ifrågasatt ur ett rättviseperspektiv. Många
verksamheter kan med god planering nyttja tiden om intresset finns medan andra
verkligen inte har möjlighet, det är t ex nattpersonal och personliga assistenter.

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

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

Kalix kommuns friskvårdssatsningar är budgeterat till 200 000 kr per år.
Utvärdering av pågående satsningar och förslag till förändring
Idag nyttjar ca 150 personer möjligheten till subventionerat årskort på gym, gratis
bad nyttjas ca 270 personer per år. Friskvårdshalvtimmen går inte att mäta i
dagsläget men uppskattas till ca 20-30% av de anställda som nyttjar den
regelbundet ett par gånger per månad. Endast ett fåtal nyttjar
friskvårdshalvtimmen varje vecka. Friskvårdssatsningen med olika inriktningar som
motionspass, matlagning, hälsoinspiration har nått ca ett 100-tal anställda varje
månad. Det går inte att lägga ihop utövare av de olika insatserna för att få rätt
antal individer då det ofta är samma aktiva individer som nyttjar samtliga
erbjudanden.

Skatteverket medger idag allt fler skattefria aktiviteter som arbetsgivaren kan
erbjuda utan att förmånsbeskattning uppstår. Det finns ingen anledning för
kommunen att begränsa den anställdes möjligheter utan istället öppna upp för mer
aktiviteter som når fler.
Röster från fackliga organisationer är att det är viktigt att det finns möjligheter för
alla att ta del av friskvårdserbjudanden och att det inte ska styras till gym och bad.
För någon är ett hårt gympapass friskvård för en annan är en välgörande massage,
ridning, golf lika mycket friskvård.

Friskvårdstimmen är ständigt omdiskuterad och upplevs av vissa som orättvis då
den utesluter vissa yrkesgrupper och för andra verksamheter är svår att genomföra
då det behöver schemaläggas och därmed blir en reell kostnad om inte
verksamheten ska komma kläm. Just tidsrymden, en halvtimme, gör det dessutom
svårt/omöjlig att kunna nyttja för motion. För andra upplevs förmånen som en
möjlighet och Kalix kommun som en generös arbetsgivare. Idag är det alltmer
vanligt att personer som söker jobb i Kalix kommun frågar efter vilka
frisvårdsförmåner som erbjuds. Friskvård är allt viktigare för arbetsgivaren som ett
sätt att hjälpa anställda att få balans i livet och upplevas som en attraktiv
arbetsgivare.
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Näringslivet i Kalix har framfört sin önskan att vara med och erbjuda våra anställda
det de vill ha och omfamnar en förändring av kommunens friskvårdssatsningar.
Att Kalix kommun kommer upp på samma nivå som jämförbara aktörer både lokalt
och regionalt gör oss naturligtvis även till en attraktivare arbetsgivare.
Om det ska vara helt fritt att nyttja friskvårdspengen med utgångspunkt i
skatteverkets regelverk behöver budgeten ökas. Jämförbara satsningar i kommuner
har visat att ca 20-30 % väljer att nyttja frisvårdsbidraget, 20-30% väljer
friskvårdstimme och 40-60% kommer fortfarande inte att använda sig av
möjligheten.
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Inledningsvis kan Kalix kommun behöva budgetera att 25% kommer att använda
sig av friskvårdsbidraget.
Friskvårdssatsningen, med totalt budgetutrymme på 50 00 kr, som beslutades av
Kommunfullmäktige 2017 pågår ännu. Där erbjuds gratis aktiviteter till alla
medarbetare i samarbete med lokala aktörer. Vid införande av en friare användning
av friskvårdserbjudandet finns inte anledning att bibehålla de
erbjudanden/aktiviteter som finns i dagsläget.
Kalix kommun verkar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna är
organisationens främsta tillgång varför det är viktigt är medarbetarna kan
utvecklas, känna arbetsglädje och hitta en balans mellan fritid och yrkesliv.
Kommunens personalförmåner har därför stor betydelse för möjligheten att
attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Förmåner ger inte bara nöjdare och
mer engagerade medarbetare utan de kan också återspegla och förstärka
arbetsgivarvarumärket.

Omvärldsbevakning, Norrbottens kommuner
Friskyårdsbidrag
Friskvårdstimme
Kommun
I byarna, om man
Kiruna
Nej
inte kan nyttja
bidraget
1 000
Nej
Pajala
Gällivare
Nej
Ja

Jokkmokk
Övertorneå
Överkalix
Haparanda
Kalix

1400
1500
600
1000
1000 kr*

Nej
Ja *
Ja *
Ja *
Ja, 30 min per
vecka

Luleå

1200*

Nej

Utdraqsbestyrkande

Boden
Piteå
Älvsbyn

500
800
1500

Ja
Ja
Ja*

Arjeplog
Arvidsjaur

1000
500

Ja *
Ja

regionen, år 2022.
Budgeterar 3 mkr för
ändamålet. Nyttjas i
kommunen.

*Tre alternativ att
välja på. Tid, peng
eller massage på
arbetsplatsen.
*Peng eller tid

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

Tekniken har gjort det möjligt att bli påläst och därmed jämföra olika arbetsplatser,
vilket sätter press på arbetsgivare att vara mer transparent och påvisa vad som
ingår i det totala värdeerbjudandet. Studier visar att friskvårdande förmåner rankas
som en av de högst uppskattade förmånerna bland de allra flesta åldersgrupper.
Det är därför värdefullt att fokusera på förmåner inom just detta område. Attraktiva
personalförmåner kan vara just den pusselbit som avgör att medarbetarna stannar
kvar i Kalix kommun.
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Beredningens förslag
Från arbetsgivarens perspektiv finns det några saker att beakta och beredningen
föreslår följande:
Anställda ska årligen ha möjlighet att välja antingen friskvårdsbidrag eller
friskvårdstimme (en höjning från 30 min till 1 timme per vecka)
Friskvårdsbidragets belopp behöver höjas för att upplevas som
konkurrenskraftigt, förslaget är en höjning till 2200 kr och ska ses som en
långsiktig satsning
Friskvårdsbidraget får nyttjas i Kalix hos företag som erbjuder aktiviteter i
enlighet med Skatteverkets regler och i övrigt uppfyller de krav som allmänt
ställs när kommunen sluter avtal
Arbetsgivarenheten får i uppdrag att arbeta fram hur vi enkelt administrerar
både årligt val samt hur den anställde kan rekvirera tjänsten. Portal,
rekvisitionsblanketter, "betalkort" - idag finns många olika lösningar och vi
behöver avsätta medel för den tekniska lösningen
Friskvårdstimmen ska vara en möjlighet och inte en rättighet.
Verksamheterna ska med sina chefer diskutera konsekvenserna av
friskvårdstimme. Vårt ansvar för våra verksamheter är alltid viktigast. Där
man inte odelat kan svara nej på att friskvårdstimmen kan komma att
påverka verksamheten negativt är användandet av friskvårdspeng ett bättre
alternativ.
Arbetsgivarenheten får uppdraget att revidera anvisningar som stöd för hur
friskvårdstimmen kan användas. Det är viktigt att den inte används som
arbetstidsförkortning för att motionera på fritiden, då är syftet förfelat.
Friskvårdstimme kan vara lämpligt att utvärdera hur det påverkar
verksamheterna

Annat
Gratis träning på
kommunens
anläggningar
Fri simning och
gratis träning på
gym 12 g/mån
*Peng eller tid
*Peng eller tid
*Peng eller tid
*Kan nyttjas på
Sportcity för
delbetalning av
gymkort. Gratis bad.
Friskvårdssatsningen
erbjuder pass
Planerar höjning till
2200 kr
motsvarande
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§ 248

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

Dnr 2021-00501 001

Politisk organisation - styrelser, nämnder och utskott
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen då detta
ärende skall behandlas senare.

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

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 8 oktober
2021, att kommunstyrelsen beslutade den 9 november 2020, § 211, att tillsätta en
tillfällig politisk beredning med uppdrag att ta fram en målbild över framtida politisk
organisation och politiska arvoden i Kalix kommun. Rapport med förslag till
förändringar har överlämnats till kommunstyrelsen för vidare handläggning.
Rapport tillfällig beredning, målbild - framtida politisk organisation och politiska
arvoden behandlades på Kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2021 § 120.
Kommunstyrelsen beslutade då att antal ledamöter i kommunfullmäktige skulle
beredas vid dagens sammanträde för beslut i kommunfullmäktige den 14 juni 2021
samt att ge kommundirektören i uppdrag att skicka ut rapporten till nämnder och
styrelser samt övriga instanser som har rätt att yttra sig. Kommundirektören fick
även i uppdrag att bereda ärenden för beslut utifrån rapport och yttranden.

Tilläggsyrkande
Linus Häggström (M): Skatteverkets riktlinjer skall gälla för friskvårdsbidraget. All
annan typ av friskvårdssatsning upphör därmed att gälla.
Ordförande ställer Linus Häggströms (M) tilläggsyrkande för röstning och finner att
kommunfullmäktige beslutar avslå Linus Häggströms (M) tilläggsyrkande.

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

Ajournering
Kl 10:10-10:15

Den tillfälliga beredningen skriver i sin rapport:

Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria 5 henrikssons tjänsteskrivelse den 21 oktober 2021.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 89/21.
Kommunstyrelsens protokoll § 216/21.

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

Protokollsutdrag skickas till
Samtliga nämnder
Stab Info
Ekonomienheten
Arbetsgivarenheten

Om beredningar införs i övriga nämnder enligt SBNs modell skulle det innebära en
besparing på c:a 300 tkr per år och även innebära minskade arbetsuppgifter för
tjänstepersoner. Antalet ordinarie ledamöter i nämnder och styrelser varierar och
ett högre antal är inte någon garanti för ökad demokrati. Valnämnden är framför
allt mycket aktiv under valår. För att uppleva absolut rättvisa kan det ses som
viktigt att alla partier som är representerade i kommunfullmäktige har en ledamot i
valnämnden. Detta med kommunfullmäktiges valberedning som förebild.
Beredningen föreslår följande:
• Att arbetsutskott i nämnder och styrelsen utgår med undantag för de som
behandlar personärenden.
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flertal beredningar eller kontakter med handläggande tjänstemän krävs innan
beslut i nämnd. Ett fullödigt politiskt förslag och intresserade nämndsledamöter ger
förutsättningar för en bra politisk debatt. De breda politiska diskussionerna sker
även vid de politiska gruppmötena där kreativitet, delaktighet och engagemang
utvinns. Det finns en uppenbar fara med att minska antalet ledamöter i de politiska
församlingarna då det snabbt kan uppstå demokratiunderskott.

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

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

Valnämndens yttrande 2021-09-30 § 14
Valnämnden motsätter sig rapportens förslag att samtliga partier i fullmäktige ska
vara representerade i nämnden. Det är valnämndens uppfattning att det, precis
som för övriga nämnder, ska vara styrkeförhållandet i fullmäktige (och ytterst
resultatet i fullmäktigevalet vart fjärde år) som bestämmer valnämndens
sammansättning.
Oaktat rapportförslaget har det stått valnämnden fritt att verka för den slags
organisatoriska särbehandling som förslaget skulle innebära. Valnämnden har
tidigare inte haft något sådant behov och bedömer även fortsättningsvis att
rådande ordning är demokratiskt tillfredsställande. Utredningen föreslår att en
nämnd får innehålla högst 9 ledamöter. Om det vid val uppstår mer än 9 partier i
fullmäktige hur ska då förslagen vägas mot varandra om exempelvis fullmäktige
kommer att bestå av mer än 9 partier.

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

Utbildningsnämndens yttrande 2021-09-03 § 129
Utbildningsnämnden har inget att erinra mot gällande förslag på framtida politisk
organisation. Förslaget innebär ingen förändring vad beträffar beredning av
ärenden och beslutsunderlag för Utbildningsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 2021-09-28 § 137
Nämnden har inget att erinra mot förslaget på framtida politisk organisation.
Förslaget innebär ingen förändring av beredning av ärenden och besluts-underlag
för samhällsbyggnadsnämnden.

Rollen som andre vice ordförande ska behållas. Valnämndens samansättning ska
bestämmas av styrkeförhållanden i KF.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

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

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

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

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

Fritids- och kulturnämndens yttrande 2021-09-30 § 84
Nämnden säger nej till förslaget att arbetsutskott i nämnder skall utgå. Att ersätta
AU med beredningar är ingen bra lösning. Förslaget till framtagande av handlingar
och beslutsunderlag till nämnder och styrelser liknande den i SBN är ett dåligt
förslag. Framtagandet skall styras av politiken. Den politiska diskussionen i AU skall
styra tjänsteskrivelsens innehåll inför beslut. Risken är annars överhängande att ett
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Arbetsutskott/Utvecklingsutskott i nämnder och styrelsen kvarstår
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram reglemente och
delegationsordning för att inrätta ett arbetsutskott för att säkerställa ett
demokratiskt förfarande.

Justerandes sicm

Utdraqsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

: 1(120)

Sammanträdesdatum
2021-11-29

Ii

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
46(120)

Sammanträdesdatum
2021-11-29

KALIX KOMMUN

KALIX KOMMUN

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

§ 249
Antalet ledamöter i nämnder blir maximalt nio, med undantag för KS som fortsatt
föreslås ha 13 ledamöter.

Dnr 2021-00503 00

Arvoden och ersättningar för förtroendevalde
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att
tydliggöra skrivningen med ambition att så många partier som möjligt kan stå
bakom ett förslag till beslut.

Rollen som andre vice ordförande ska behållas
Styrkeförhållandet i fullmäktige (och ytterst resultatet i fullmäktigevalet vart fjärde
år) ska även framledes bestämma valnämndens sammansättning.

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

Yrkande
Carl Otto Gählman (FIK): Återremiss enligt följande: Detta ärende skall behandlas
senare. Beredningens slutsatser och incitament har negligerats totalt.
Ordförande ställer Carl Otto Gählman (FIK) yrkande om återremiss för röstning och
finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

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

Votering begärs. Kommunfullmäktige beslutar bifalla följande voteringsordning:
Votering
JA-röst - Bifall återremiss
NEJ-röst - Avslag återremiss
Omröstningsresultat
Med 17 JA-röster, 0 NEJ-röster och 22 som avstår beslutar kommunfullmäktige
återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

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

Ajournering
Kl 10:40-10:45

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

Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 8 oktober 2021.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 91/21.
Kommunstyrelsens protokoll § 218/21.

Kalix har 117 förtroendevalda varav 112 är fritidspolitiker. Åldersgruppen 50-64 år
är väl representerade. Många är välutbildade och personer med eftergymnasial
utbildning är överrepresenterade. I Kalix har KSO något lägre arvode i jämförelse
med övriga med samma uppdrag i länet.
Arvodena i Fritids- och Kulturnämnden, FoK är lägre än andra liknande nämnder i
Norrbotten och landet. Det finns även en problematik vid förlorad arbetsförtjänst
för förtroendevalda med timanställning, a-kassa eller nystartad näringsverksamhet.

Protokollsutdrag skickas till
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen

Vid heldagsarvode och arvode för gruppmöte blir dagarvodet för högt och
ersättningen för gruppmötet faller bort, om inte annan dag anges. Hel- och
halvdagsarvodet i Kalix ligger jämförbart eller lägre jämfört med Regionen
Norrbotten och Norrbottens kommuner.
Socialnämndens ersättning för politikerberedskap är mycket låg. Reglementet
rörande politikers arvoderingar, är bitvis svårtolkat och otydligt. Idag finns det ett
arvode för halvdag och heldag.
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utbildningsnämndens yttrande 2021-09-03, § 129
Nämndens yttrande behandlar inte frågan om arvoden och ersättningar till
förtroendevalde.

Vi föreslår ett arvode som betalas ut per tjänstgjord timme. Beredningen föreslår
följande:
• Att arvodet för KSO höjs från 80% till 90% x 12.
• Att arvodet för ordförande i Socialnämnd, Barn och utbildningsnämnd,
Samhällsbyggnadsnämnd och för vice ordförande i KS, höjs från 40% till 45% x 12.
• Att arvodet för ordförande i Fritids-och kulturnämnden höjs från 160% till 175%.
• Att arvodet för valnämndens ordförande höjs från 22,5% till 23%.
• Att sammanträdesarvodet blir 400 kr för första timmen och därefter 150 kr per
timme. Skall utryckas som % av index.
• Att beredskapsersättningen i socialnämnden höjs till 1600 kr/vecka.
• Att arvodet för förste vice ordförande i KF höjs frän 4 till 10 % och för andre vice
ordförande i KF frän 4 till 5 %.
• Att ordförande i kommunala bolag höjs frän 80% till 90%.
• Att övriga arvoden är oförändrade. Beredningen föreslår att i reglemente,

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 2021-09-28, § 137
Nämndens yttrande behandlar inte frågan om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda.
Jävsnämndens yttrande 2021-10-04
Nämndens yttrande behandlar inte frågan om arvoden och ersättningar till
förtroendevalde.
Socialnämndens yttrande 2021-09-29, § 207
Nämndens yttrande behandlar inte frågan om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda.
Fritids- och kulturnämndens yttrande 2021-09-30, § 84
Nämnden säger ett absolut NEJ till förslaget till den föråldrade beräkningsgrunden
för ordförande i Fritid och Kulturnämnden. Samma beräkningsgrund skall gälla för
samtliga ordföranden i Kalix kommun, procentsats av basbeloppet. Ordföranden i
den nämnden måste ha samma förutsättningar som övriga ordförande att bedriva
det politiska arbete som krävs. Alltsedan nu gällande beräkningsgrund infördes har
nämndsarbetet förändrats diametralt. Ett flertal nya verksamhetsområden har
dessutom tillkommit. Dagens politiska arbete som ordförande beräknas kräva
ca 35 % av en heltid. Nämnden bifaller de förslag som inte kommenterats.

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

Kommunstyrelsens yttrande
Kommunallagen tillåter att kommunstyrelsen utser en förste och andre vice
ordförande. Tredje vice har utgått i Kalix kommun sedan tidigare. 1 Sverige idag
består det politiska styret, i riket och de flesta kommuner, av allianser av flera
partier. Så har det också sett ut i Kalix de senaste mandatperioderna. Att kunna
utse en förste och andre vice ordförande befäster samarbetet med en tydlig
bemyndigandestruktur som följer lagens intentioner. KS beredning anser därför att
rollen som andre vice ordförande ska behållas.
Sammanfattning och förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser att ärendet behöver kompletteras med nya
kostnadsberäkningar och en fördjupad diskussion om organisation mm och föreslår
att ärendet utgår.

Inkomna yttranden
Samtliga nämnder och styrelser har fått möjlighet att yttra sig över rapporten samt
de politiska partierna.
Valnämndens yttrande 2021-09-30, § 14
Valnämnden har ingen synpunkt på rapportens förslag att arvodet för nämndens
ordförande höjs med 0,5 procent. Valnämnden vill dock lägga till att avgörande för
kontinuiteten i valnämndens arbete är att nämndens ordförande arvoderas årligen
snarare än enbart vid valår. Fullmäktige har för ett par år sedan vidtagit en åtgärd
som tillgodoser detta, något som redan nu förbättrat valnämndens förutsättningar
att verka.
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Om beslut ändå ska fattas föreslår kommunstyrelsen att den tillfälliga politiska
beredningens förslag ändras på följande punkter:
Rollen som Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande kvarstår och ersättning
utbetalas som tidigare med 16 % av inkomstbasbeloppet *12 månader
Arvode till Fritids och kulturnämndens ordförande bör utgå till en högre summa än
förslaget då arbetet i nämnden blivit allt mer tidskrävande och ärendena mer
komplexa. 1 förhållande till de avsevärt större nämndernas ärendehantering är
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FoK:s förlag i yttrandet, 35 °k av inkomstbeloppet, inte relevant. Det av den
tillfälliga beredningen föreslagna arvodet motsvarar 20 % av ett prisbasbelopp.
Kommunstyrelsen föreslår att arvode utgår till ordförande i FoK med 25 % av ett
prisbasbelopp * 12, en ökning med ca 36 tkr jmf med liggande förslag.

Uppdra till budgetberedningen att särskilt anslå medel med ca 900 tkr fr o m år
2023
Yrkanden
Carl Otto Gählman (FIK): Återremiss enligt följande: Ärendet återremitteras för att
tydliggöra oklarheter i texten samt kostnadsberäkna hela förslaget inklusive
kostnaderna för införande av arbetsutskott i samhällsbyggnadsnämnden. Ändringar
i författningssamling ska inte göras som det står i beslutet. Vi ska tydligt veta
vilken text som ska utgå och vilken ska tillkomma.

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

Jan Nilsson (S: Återremiss enligt följande: För att tydliggöra skrivningen med
ambition att sa många partier som möjligt kan stå bakom ett förslag till beslut.

Alt 2

Ordförande ställer Carl Otto Gählman (FIK) yrkande om återremiss för röstning och
finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.

Arvodet för KSO höjs från 80% till 90% x 12.
Att arvodet för ordförande i Socialnämnd, Barn och utbildningsnämnd,
Samhällsbyggnadsnämnd och för vice ordförande i KS, höjs från 40% till
45% x 12.
Att arvodet för ordförande i Fritids-och kulturnämnden höjs från årsarvodet
160% till 25 % av ett inkomstbasbelopp *12
Att arvodet för valnämndens ordförande höjs från 22,5% till 23%.
Att sammanträdesarvodet blir 400 kr för första timmen och därefter 150 kr
per timme. Skall utryckas som % av index.
Att beredskapsersättningen i socialnämnden höjs till 1600 kr/vecka.
Att arvodet för förste vice ordförande i KF höjs från 4 till 10 % och för andre
vice ordförande i KF från 4 till 5 °/0.
Att ordförande i kommunala bolag höjs från 80% till 90%.
Att övriga arvoden är oförändrade.

Ordförande ställer Jan Nilsson (S) yrkande om återremiss för röstning och finner att
kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen.
Ajournering
Kl 11:05-11:10
Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 8 oktober 2021.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 92/21.
Kommunstyrelsen protokoll § 219/21.

I reglemente Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda införs följande:
-

-

Protokollsutdrag skickas till
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen

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

Förändringarna ska gälla fr o m 2023-01-01
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Dnr 2021-00502 00
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser att ärendet behöver kompletteras med nya
kostnadsberäkningar och en fördjupad diskussion om organisation mm och föreslår
att ärendet utgår.

Partistöd och gruppledararvode
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att
tydliggöra skrivningen med ambition att så många partier som möjligt kan stå
bakom ett förslag till beslut.

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

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

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

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

Alt 2
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att alla partier
representerade i KF erhåller gruppledararvode, med grundarvode och ett tillägg per
mandat. Gruppledararvode kan omfördelas till flera personer inom respektive partis
kommunfullmäktigegrupp.
Yrkande
Jan Nilsson (SV Återremiss enligt följande: för att tydliggöra skrivningen med
ambition att sa många partier som möjligt kan stå bakom ett förslag till beslut.

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

Ordförande ställer Jan Nilssons (S) yrkande om återremiss för röstning och finner att
kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

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

Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 8 oktober 2021.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 93/21.
Kommunstyrelsens protokoll § 220/21.

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

Protokollsutdrag skickas till
Arbetsgivarenheten
Ekonomienheten

• Gruppledararvode kan omfördelas till flera personer inom respektive partis
kommunfullmäktigegrupp.
Inkomna yttranden
Samtliga nämnder och styrelsen har fått möjlighet att yttra sig över rapporten.
Kommunstyrelsen anser att partistöd ska genereras för varje mandat i
Kommunfullmäktige och att begränsningen max 10 mandat i den tillfälliga politiska
beredningens förslag utgår. Övriga nämnder har inte yttrat sig i frågan.
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§ 251

Dnr 2021-00457 30

Verksamhetsområde möjliggör avgiftsskyldighet för de tjänster som ordnas i
området och det är främst inom verksamhetsområdena kommunal VA-verksamhet
ska bedrivas.

Verksamhetsområden för vatten och spillvatten i Kalix
kommun

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

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

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster regleras i LAV enligt § 6:
6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss
befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen;
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.
Verksamhetsområdena och dess gränsdragningar för VA-tjänster i Kalix kommun har
tidigare inte varit formellt fastställda. Övergripande kartunderlag över
verksamhetsområden har funnits.

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

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

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

Anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde kan endast ske om både VAhuvudman och övrig part är överens och avtal skrivs.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om
verksamhetsområden för vatten och spillvatten i Kalix kommun, enligt kartunderlag
på www.kalix.se/va-verksamhetsomraden.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden protokoll § 138/2021.
Kartor över områden i Kalix kommun som föreslås ingå i verksamhetsområden för
vatten, spillvatten kan ses digitalt på kommunens hemsida
www.kalix.se/VA-verksamhetsomraden.
Kommunstyrelsens protokoll § 221/21.

LAV gäller endast fastigheter som är belägna inom beslutade verksamhetsområden.
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning.
Vattentjänstlagens regler syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp
(spillvatten och dagvatten) ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.
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Dnr 2021-00458 34

Prisindex kommunal verksamhet PKV

VA-taxa 2022 för Kalix kommun
Kommunfullmäktiges beslut
• Kommunfullmäktige beslutar höja VA-taxan med 2,2 °k från 1 januari 2022.
• Kommunfullmäktige beslutar fastställa VA-taxan enligt förslag VA-taxa 2022 för
Kalix kommun.

2021

2022

2023

Personalkostnad*

2,2

2,3

2,0

3,1

Övrig förbrukning**

2,1

1,8

2,0

2,1

Prisindex kommunal verksamhet

2,2

2,2

2,0

2,8

2024

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

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

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

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

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

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

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

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

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar höja VA-taxan
med 2,2 % från 1 januari 2022. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att
kommunfullmäktige beslutar fastställa VA-taxan enligt förslag VA-taxa 2022 för
Kalix kommun.
Jämställdhetsanalys
Beslutet berör både män och kvinnor. Ingen individbaserad statistik finns som är
relevant. Det finns inga analyserade skillnader mellan könen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 139/21.
VA-taxa år 2022, Kalix kommun.
Brukningsavgifter jämförelser.
Svenskt vattens kommentarer till 2021 års taxestatistik.
Redovisning VA-verksamheten.
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Kommunstyrelsens protokoll § 222/21.

Dnr 2021-00459 45

Renhållningstaxa 2022 för Kalix kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar höja renhållningstaxan med 5,5 °k från 1 januari 2022.

Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Författningssamlingen

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 28 september 2021, § 140, att
i dokumentet "Redovisning Drift Avfall och Renhållning" finns en redovisning över
avfall- och renhållningsverksamheten. Sammanställningen redovisar befintliga
förutsättningar för avfall- och renhållningsverksamheten, med en jämförelse av
kostnadsutvecklingen senaste åren.
Redovisningens syfte är att ge ett underlag till den politiska organisationen i Kalix om
förutsättningar och utmaningar inom området inför taxesättningar.
Bedömningar inför renhållningstaxa 2022
Prognosen måste i detta läge ske, baserat på utfallet från januari till augusti 2021
och en uppskattning av utfall för september - december 2021. Som angett ovan är
detta inte optimalt för en korrekt värderin9. För den taxefinansierade verksamheten
Renhållning tyder prognosen för helåret pa ett underskott på 900 tkr. Orsaken till
underskottet är dels att sluttäckningens avslutande arbeten kunnat genomföras
snabbare än planerat, högre kostnader inom området återvinning samt att intäkterna
är lägre än budgeterat från abonnenter. Det skulle ge en kostnadstäckning på 93-94
% beroende på årets utfall för kapitalkostnader.
Inför 2022 står kommunerna inför nya utmaningar. Pappersinsamlingen, som
tidigare varit en del av producentansvaret har enligt riksdagsbeslut övergått till
kommunalt ansvar. För Kalix kommuns del beräknas det medföra ökade kostnader
på cirka 300 tkr för år 2022. Under 2022 beräknar verksamheten att minska
kostnader för sluttäckningen något vilket kompenserar en del av det totala ingående
underskottet inför 2022. Kapitalkostnader beräknas i nivå med 2021 år.
Kostnadsökningar (indexuppräkningar, prisökningar, löner m m) för 2022 beräknas
utifrån SKR Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är avsett att användas
för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta
löner och priser.
Prisindex kommunal verksamhet PKV
Personalkostnad*
Övrig förbrukning**
Prisindex kommunal verksamhet

2021
2,2
2,1
2,2

2022
2,3
1,8
2,2

2023
2,0
2,0
2,0

* Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i
arbetsglvaravgifter.
** 50 % lönekostnadsförandring och 50 % KPIF, konsumentprisindex
med fast ränta.
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§ 254
Sammanfattningsvis gör förvaltningen bedömningen, för att uppnå 100 %
kostnadstäckning behöver taxan justeras med en höjning på 5,5 0/0, varav 2 %
endast motsvarar kostnaden för övertagandet av pappersinsamlingen. Detta ligger
också i nivå vad närliggande kommuner i östra och norra Norrbotten beräknat inför
2022.

Dnr 2021-00460 206

Taxa för tömning av enskilda avloppsbrunnar 2022 för Kalix
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att taxa för tömning av enskilda avloppsbrunnar 2022
lämnas oförändrad.

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

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

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar höja
renhållningstaxan med 5,5 % från 1 januari 2022
Jämställdhetsanalys
Beslutet berör både män och kvinnor. Ingen individbaserad statistik finns som är
relevant. Det finns inga analyserade skillnader mellan könen.

Brunnsstorlek
0-4 m3

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll, § 140/21.
Redovisning Drift Avfall och Renhållning.
Renhållningstaxa 2022.
Kommunstyrelsens protokoll § 223/21.

Taxa 2022
Kr/st
1 165

4-6m3

904

6-8m3

643

7-E,:g 7- '2.•C:7
K.

2 863
Över 8 M3
Samtliga avgifter är inklusive moms.

Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Författningssamlingen

Tömning av enskilda avloppsbrunnar upphandlas av kommunen i samband med
ramavtal slamsugning och högtrycksspolning. Taxan sätts till självkostnad vilket
innebär att den sätts till det angivna priset i anbudet samt kostnad för
behandlingsavgift vid mottagning av slam. En ny upphandling av tjänsten görs från
2023. Taxan lämnas därför oförändrad.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att taxa för
tömning av enskilda avloppsbrunnar 2022 lämnas oförändrad.
Jämställdhetsanalys
Beslutet berör både män och kvinnor. Ingen individbaserad statistik finns som är
relevant. Det finns inga analyserade skillnader mellan könen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 141/21.
Taxa tömning av enskilda avloppsbrunnar.
Kommunstyrelsens protokoll § 224/21.

Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Författningssamlingen
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