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§ 255 Dnr 2021-00461 

Riktlinjer för laddinfrastruktur i Kalix kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta plan för utbyggnad av laddinfrastruktur samt uttag 
av avgifter för publika laddare, arbetsplatsladdare och verksamhetsladdare. 

Reservation 
Stefan Granström (C), Inga-Lis Samuelsson (C), Henrik Eriksson (C), Tofflas 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 Stefan Granströms (C) yrkande. 

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

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

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

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

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

2.Ge vägledning till hur avgifter ska tas ut. 

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

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

A. Endast kommer användas av el-fordon  

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

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

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

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

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

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

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

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

Justerandes skin Utdraqsbestyrkande Justerandes skin Utdraqsbestyrkande 
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Publika laddare 
Objekt Alternativ Antal Tidpian Koatnad 
Björknäs ridanläggning a) 2 2022 40 tkr 
Strandängarna a) 2 2022 40 tkr 
SportCity a) 2 2023 40 tkr 
Folkets Hus i Kalix a) 2 2023 40 tkr 
Ishallen/Kalix IP a) 2 2024 40 tkr 
Kalix Nya Centrum a) 2 2024 40 tkr 

Summa: 12 platser 

Arbeta lataladdare 
Objekt Alternativ Antal Tidplan Kostnad. 
Förvaltningsbyggnaden/ 
Personalparicerino 

a) a 2022 160 tkr 

Furuhedsskolan a) 4 2023 80 tkr 
Manhemsskolan/SkocisOläntan a) 4 2023 80 tkr , 

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

a)  

 

2023-2030 Årlig pott 
på 100 tkr 

Kompletterande installationer 
när behov uppstår 

  

2023~2030 Årlig pott 
på 100 tkr 

Installationer inhyrda 
verksamhetslokaler 

  

2023-2030 Årlig pott 
på 100 tkr 

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

Verksamhetsladdare 
Objekt Alternativ Antal Tidplan Kostnad 
Förvaltningsbyggnaden/ 
Bilpoolsparkering 

b)  10 2022 200 tkr 

Driftcentralen b) 10 2022 200 tkr 
Grytnäs herntjänstlokal b) 30 2022 600 tkr 
Rönngården/Rosengården b_) 6 2023 120 tkr 

     

Installationer inhyrda 
verksamhetslokaler 

b) 

 

2023-2030 Årlig pott 
på 100 tkr 

Summa: 56 platser 

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

Nytt abonnemang eller uppsäkring 120 000 kr 
Ev. ledning med grävning 40-50 000 kr 
Laddare 240 000 kr 
Summa 400 000 kr  

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

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

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

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

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

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

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

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

Tilläggsyrkande 
Stefan Granström (C): Centerpartiet yrkar på att utbyggnad av laddstationer skall 
även infatta Sangis skola/Ängsgården, i riktlinjer för laddinfrastrukturplanen. 

Ordförande ställer Stefan Granström (C) tilläggsyrkande för röstning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar avslå tilläggsyrkandet. 

Justerandes siqn Utdraqsbestyrkande Justerandes skin Utdraqsbestyrkande 
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§ 256 Dnr 2020-00380 101 

Exploatering av tomter för villabebyggelse -  revidering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar revidera tidigare beslut i ärendet den 12 april 2021, 
§ 87 enligt följande: 

• Tomterna på kvarteret Släggan läggs även ut för markanvisning under 
12 månader varefter en utvärdering görs innan vidare beslut. 

• Om tomterna på Kolkajen inte är sålda efter tillfrågande av tomtkö och 
6 månader med allmän försäljning läggs tomterna även ut för markanvisning under 
12 månader varefter en utvärdering görs innan vidare beslut. 

• Tomterna på Näsbyhamn läggs efter värdering in i tomtkatalogen. Befintlig 
tomtkö gällande den 21 mars 2021 tillfrågas i första hand till värderat pris. I andra 
hand läggs tomterna ut till allmän försäljning, om fler intressenter finns säljs 
tomterna till högstbjudande. I övrigt tillämpas kommunens riktlinjer och 
anvisningar. Om tomterna inte är sålda inom 6 månader med allmän försäljning 
läggs tomterna även ut för markanvisning under 12 månader varefter en 
utvärdering görs innan vidare beslut. 

• Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta en plan för att säkerställa 
framtida markbehov för bostadsområden. Medel för att upprätta och genomföra 
plan anslås från återstoden av 65 milj kr för bostadsbyggande. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll, den 9 november 2021, § 158, att 
kommunfullmäktige beslutade den 12 april 2021, § 87 att ge samhällsbyggnads-
nämnden i uppdrag följande: 

• "Att snarast iordningsställa, värdera samt lägga in de 4 tomterna i kvar-teret 
Släggan i tomtkatalogen. Befintlig tomtkö gällande den 21 mars 2021 tillfrågas i 
första hand till värderat pris. I andra hand läggs tomterna ut till allmän försäljning, 
om fler intressenter finns säljes tomterna till högstbjudande. I övrigt tillämpas 
kommunens riktlinjer och anvisningar. Om tomterna inte är sålda inom 6 månader 
påbörjas upphandling av entreprenör för byggande. 

• Att snarast iordningsställa Kolkajen etapp 1, 5 tomter (mot vattnet). Efter 
värdering läggs tomterna in i tomtkatalogen. Befintlig tomtkö gällande den 21 mars 
2021 tillfrågas i första hand till värderat pris. I andra hand läggs tomterna ut till 
allmän försäljning, om fler intressenter finns säljs tomterna till högstbjudande. I 
övrigt tillämpas kommunens riktlinjer och anvisningar. Om tomterna inte är sålda 
inom 6 månader påbörjas upphandling av entreprenör för byggande. 

• Att påbörja avstyckning och projektering samt iordningsställande av 
5 kommunala tomter vid Näsbyhamn. 

Ajournering 
Kl 11:40-11:45 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 144/21. 
Kommunfullmäktiges beslut § 128. 
Kommunstyrelsens protokoll § 225/21. 

Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 

Justerandes slqn Utdraqsbestyrkande Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 
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Medel anslås från återstoden av 65 milj kr för bostadsbyggande." 

Samhällsbyggnadsnämnden har arbetat i enlighet med uppdraget och har vid 
skrivelsens datum följande lägesrapport: 

• Tomterna i kvarteret Släggan ligger ute hos mäklare för försäljning. Det har 
kommit in Förfrågningar men något köp har ännu inte genomförts. 

• Kolkajen Etapp 1 har projekterats och initierats lantmäteriprocess för att 
avstycka de tomter som inte varit avstyckade. Området kommer nu att ha 
9 tomter varav 5 mot vattnet. Iordningställande av område med vägar och 
VA planeras påbörja under november 2021. Med start i december 2021 
planeras även tomterna att läggas ut till befintlig tomtkö. 

• I Näsbyhamn är projektering påbörjad. Iordningsställande av område 
beräknas under 2022. 

Ett ökat intresse för bostadsbyggande liksom markanvisningar i kommunen har 
visat sig sedan tidigare beslut. Med anledning av detta föreslås därför att tidigare 
beslut revideras och att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att arbeta med 
markanvisningar innan upphandling av entreprenör för byggande påbörjas. 

Vid skrivelsens datum är Tor 8 inte ännu slutredovisat. Efter kvarstående kostnader 
och förväntat investeringsstöd beräknas cirka 15 mkr finnas kvar av beslutade 
65 mkr för bostadsbyggande. Under året kvarstår även kostnader för att 
iordningsställa bostadsområde i Nyborg och Näsbyhamn. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår i protokoll, den 9 november 2021, § 158 att 
kommunfullmäktige reviderar tidigare beslut i ärendet den 12 april 2021, § 87, 
enligt följande: 

• Tomterna på kvarteret Släggan läggs även ut för markanvisning under 
12 månader varefter en utvärdering görs innan vidare beslut. 

• Om tomterna på Kolkajen inte är sålda efter tillfrågande av tomtkö och 
6 månader med allmän försäljning läggs tomterna även ut för markanvisning under 
12 månader varefter en utvärdering görs innan vidare beslut. 

• Tomterna på Näsbyhamn läggs efter värdering in i tomtkatalogen. Befintlig 
tomtkö gällande den 21 mars 2021 tillfrågas i första hand till värderat pris. I andra 
hand läggs tomterna ut till allmän Försäljning, om fler intressenter finns säljs 
tomterna till högstbjudande. I övrigt tillämpas kommunens riktlinjer och 
anvisningar. Om tomterna inte är sålda inom 6 månader med allmän försäljning 
läggs tomterna även ut för markanvisning under 12 månader varefter en 
utvärdering görs innan vidare beslut. 

• Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta en plan för att säkerställa 
framtida markbehov för bostadsområden. Medel för att upprätta och genomföra 
plan anslås från återstoden av 65 milj kr för bostadsbyggande. 

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

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 158/21. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 87/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 69/21. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 23/21. 
Kommunstyrelsens protokoll § 239/21. 

Protokollsutdrag skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ekonomienheten 

Justerandes sign Utdransbestyrkande Justerandes sinn utdragsbestyrkande 
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§ 257 Dnr 2021-00520 101 

Utveckling av industriområden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

• Återstoden av tilläggsanslag med 20 miljoner kr för perioden 2018-2021 för 
utveckling av nytt industriområde förlängs till perioden 2022-2025. 

• Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta en plan för att 
säkerställa framtida markbehov för industri- och handelsområden. Medel till 
detta anslås som ett tilläggsanslag till samhällsbyggnadsnämnden med 
20 miljoner kr för att förvärva och utveckla industri- och handelsområden. 
för perioden 2022-2025. 

• Uppdra till budgetberedningen att årligen beakta behovet av inköp och 
utveckling av markreserven. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll, den 9 november 2021, § 159, att 
kommunfullmäktiges beslutade den 26 november 2018, § 212 att: 

• Godkänna Plan för inköp och exploatering av strategisk mark 2018-2021. 
• Medel för inköp av mark samt iordningställande av nya industriområden i 

enlighet med utvecklingsplanen anslås som ett tilläggsanslag till 
samhällsbyggnadsnämnden med 20 miljoner för perioden 2018-2021. 

• Uppdra till budgetberedningen att årligen beakta behovet av inköp och 
utveckling av markreserven. 

Samhällsbyggnadsnämnden har arbetat i enlighet med uppdraget och har vid 
skrivelsens datum följande lägesrapport: 

• På området Myrskatan har mark köpts in från regionen motsvarande 500 
ha, varav 100 ha är naturvårdsområde. Även mark från privata 
fastighetsägare har köpts in för att säkerställa området. Detaljplanearbetet 
och utredningar för området pågår. Vid skrivelsens datum kvarstår cirka 
11,5 mkr av anslaget. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår i protokoll den 9 november 2021, § 159, att 
kommunfullmäktige beslutar att: 

• Återstoden av tilläggsanslag med 20 miljoner kr för perioden 2018-2021 för 
utveckling av nytt industriområde förlängs till perioden 2022-2025. 

• Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta en plan för att 
säkerställa framtida markbehov för industri- och handelsområden. Medel till 
detta anslås som ett tilläggsanslag till samhällsbyggnadsnämnden med 20 
miljoner kr för perioden 2022-2025. 

• Uppdra till budgetberedningen att årligen beakta behovet av inköp och 
utveckling av markreserven. 

Tilläggsyrkande 
Jan Nilsson (S): I punkt 2 läggs följande text till efter "20 miljoner" för att förvärva 
och utveckla industri- och handelsområden. 

Punkten får följande lydelse: Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta 
en plan för att säkerställa framtida markbehov för industri- och handelsområden. 
Medel till detta anslås som ett tilläggsanslag till samhällsbyggnadsnämnden med 
20 miljoner kr för att förvärva och utveckla industri- och handelsområden för 
perioden 2022-2025. 

Ordförande ställer Jan Nilsson (S) tilläggsyrkande för röstning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Jan Nilssons (S) yrkande. 

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

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 159/21. 
Kommunstyrelsens protokoll § 240/21. 

Protokollsutdrag skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ekonomienheten 
Budgetberedningen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 258 Dnr 2019-00160 14 

Drift av Kalix Golfbana -  uppföljning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lägga redovisningen med godkännande till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck meddelar i tjänsteskrivelse den 
12 november 2021, att Kalix golfklubb har under sommaren 2021 förhyrt 
LinnManan för sin verksamhet under juni - september 2021. Kalix golfklubb har 
redovisat sommarens verksamhet till Kalix kommun enligt nedan: 

Kalix golfklubbs redovisning juni - sept 2021 - sammanfattning 
Medlemmar har varit avvaktande med att betala in medlemsavgiften då det varit 
osäkert om spel skulle kunna bedrivas under sommaren 2021. För året så var det 
tyvärr ett tapp bland medlemmar med flertalet procentenheter. 

Den stora osäkerheten kring ev. tillgång till golfbanan ledde till att flertalet sökte 
sig till andra golfklubbar, speciellt för distansmedlemmar. Även närmedlemmar har 
valt att inte längre vara medlem i Kalix GK. Gällande fullvärdiga medlemmar var 
antalet oförändrat. Trots sen start hann det utbildas ca 20 nya golfare via Golfens 
Gröna Kort, där närmare 45 % av dessa är ungdomar i åldern 9 - 24 är. 

Golfverksamheten 
Golfklubben fick tillgång till en golfbana att bedriva verksamhet på. Långsiktig 
planering för verksamheten saknades. Sen start innebar svårt att anställa personal 
till klubbhuset och receptionen. Behov finns av att ha personal som kan ge god 
service till medlemmar och gäster och att vara tillgänglig från kl. 08:00 - 18:00, 
speciellt under juli månad. Insådd av greener försenades och det i sin tur gjorde att 
green feeavgiften för spel blev sänkt under en viss period. 

Aktiviteter 
Med hänsyn till pandemin samt ovissheten under våren planerades betydligt färre 
aktiviteter är vanligt. Tävlingsprogrammet var något tunnare och huvuddelen av 
tävlingarna lades under augusti och september månad. Säsongen avslutades med 
golftävling. 

Juniorer och ungdomar 
Aktiviteter ordnades för kommunens och klubbens juniorer. För årskurs 4-6 på 
Centrumskolan introducerades golf på idrotten, i samarbete med RF-SISU och 
Rörelsesatsningen i Skolan vilket vara väldigt uppskattande. Från och med att 
rangen öppnades och fram till mörkrets intrång på hösten erbjöds juniorer träning 
2-dagar i veckan. Säsongen avslutades med den årligt återkommande KxGK Junior 
Championship som glädjande hade nytt deltagarrekord. Totalt finns 40 aktiva 
ungdomar i ålder 9-24. 

Restaurangverksamheten 
Utifrån erfarenheter från 2020 samt den sena tillgången på anläggningen valdes 
det att låta restaurangverksamheten vara vilande för 2021. I stället erbjöds en 
enklare möjlighet till fika i klubbhuset och Blå Kiosken. 

Ideellt engagemang 
Under säsongen lades det ned många timmar ideellt engagemang. Den budget som 
lades förutsatte ett stort ideellt arbete både av styrelsen och av medlemmarna. 
Styrelsen har tillsammans lagt ned ett arbete som motsvarar en heltidstjänst under 
högsäsong. Medlemmarna har bidragit genom att ta arbetspass på rangen, i Blå 
Kiosken samt ute på banan. 

Kalix Golfklubbs Framtidsvision är att Kalix Golfklubb ska bedriva en 
verksamhet i en sådan omfattning att man kan anställa en heltidskanslist för att 
avlasta styrelsen. Målsättningen är att medlemsantalet ska vara kring 500 
medlemmar, 250 fullvärdiga medlemmar och en omsättning mellan 2,5 - 3 
miljoner kr. 

Den omsättningen skulle ge utrymme för nödvändiga investeringar och en 
overhead-personal. 

Inför säsongen 2022 planeras för att införa nya typer av medlemskap: 
Guld: Som är ett fullvärdigt medlemskap och med reducerad green feeavgift på 
annan NVGF bana. 
Silver: För den som spelar på LinnManan ett fåtal gånger. 
Brons: Distansmedlemskap med sänkt avgift (Delvis för att locka tillbaka de 
distansmedlemmar som lämnat Kalix Golfklubb denna säsong) 

För att lyckas med det anser Kalix golfklubb att man behöver fä ett längsiktigt avtal 
med Kalix kommun. Vid en eventuell upphandling av golfbanans drift är Kalix 
Golfklubb öppen för att diskutera ett samarbete med den part som kommer sköta 
driften av Linn&Danan. 

Ekonomisk redovisning 
Kostnader för personal är lägre pga ideellt arbete. Inga intäkter från campingen 
pga. det står igloos där. Man bedömer att det lett till att det blivit ett tapp av 
gästande golfspelare, både genom färre greenfeeintäkter samt för campinghyra. 

Resultatrapport fram till den 31 oktober. Fram till årsskiftet tillkommer ytterligare 
utgifter för leasing av maskiner samt några mindre verksamhetskostnader. 
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KALIX GOLFKLUBB 
898200-4999 
Räkenskapsår 2021-01-01 2021-12-31 Resultatrapport 
Period 2021-01-01- 2021-10-31 

Utskrivet 2021-11-11 14:29 
Senaste vemr A 6085 0 14 E 6 F 199 31 

175K 30 L 713P 552U 89 

Period Ackumulera! 

RÖRELSENS INTÄKTER 

  

Nettoomsanning 1 047 028,01 1 047 028,01 
Ovnga rörelseintäkter 107 557,00 107 55790 
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 1 154 585,01 1 154 585,01 

RÖRELSENS KOSTNADER 

  

Råvaror och förnödenheter -903 129,01 -903 129,01 

BRUTTOVINST 251 456,00 251 456,00 

Övriga externa kostnader -76 648,73 -76 648,73 
Personalkostnader -40 190,75 -40 190,75 
Finansiella poster 68,82 68,82 
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -1019 899,87 .1019 899,67 

BERÄKNAT RESULTAT 134 685,34 134 685,34 

Kalix kommuns underhåll av anläggningen 
Kalix kommun har avsatt personal för skötseln av Linnebanan, kostnad beräknad 
till ca 400 000 kr. Inköp av gräsfrön för ca 200 000 kr samt kostnader för allmänt 
och särskilt underhåll av fastigheten som kan uppskattas till ca 170 000 kr då vi 
har renoverat omklädnings-/personalrum samt kompletterat med nya rännor på en 
del av verkstadsbyggnaden. I huvudbyggnaden har vi bytt ut ett bastuaggregat 
samt några armaturer. 

Uppföljning av verksamheten 
Kalix kommun kommer att träffa Kalix golfklubbs styrelse för en diskussion om 
framtiden med utgångspunkt i verksamhetsredovisningen. 
Säsongen kom igång sent och inte fått den utveckling man hoppats på. 

Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift 
Konkurrensverket ansökte hos Förvaltningsrätten om att Kalix kommun ska dömas 
till att erlägga upphandlingsskadeavgift till ett belopp av 400 tkr. Domen innebär 
att driften av Linnebanan för golfverksamhet är att betrakta som en 
tjänstekoncession. Domstolen anser att upphandling av driften ska genomföras i 
enlighet med Lagen om upphandling av Koncessioner (LUK). Driftsavtalet med Kalix 
golfklubb löpte ut 2020-12-31 och driften av anläggningen återgick därefter till 
Kalix kommun. 

Kalix kommun har genomfört en upphandling men tyvärr inkom inga anbud. 
Ny upphandling enligt LUK kommer att gå ut under november månad 2021. 

Beslutsunderlag 
Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäcks tjänsteskrivelse den 12 november 2021. 
Bilaga: Kalix Golfklubbs redovisning. 
Kommunstyrelsens protokoll § 238/21. 

Protokollsutdrag skickas till 
Fritids- och kulturnämnden 
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§ 259 Dnr 2019-00223 00 

Sommarfestens framtid 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 

• Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi. 

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

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

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

• Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt till 
kommunstyrelsens utvecklingsutskott på varje sammanträde. 

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

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

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

• Sommarfesten 2021 genomförs i egen regi. 

• Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för barn-, ungdoms- och 
familjearrangemang samt 200 000 kr för år 2021 för att fortsätta med 
arrangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att arrangemanget ska generera minst 
200 000 kr i överskott för kommunen för år 2021 för att täcka ovan givna anslag.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artisterna kan bokas till samma pris 2022 enligt påtecknade avtal. 

Fritids- och kulturnämnden föreslår även att Kalix kommun genomför Sommarfesten 
2022 i egen regi på samma villkor som getts för år 2021. Om politiskt beslut fattas 
att ändå söka en ny intressent för genomförandet av Sommarfesten för år 2022 
kommer uppträdande med de artister som skjutit fram sin medverkan eventuellt att  

genomföras som fristående konserter för att minska förlusterna då vi är bundna av 
avtal. 

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

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

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

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

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

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

Sommarfesten, kostnader 2020 

Arbetad tid för personal mm, uppskattad kostnad 2020 

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

RS arbetade tid ca 20 timmar, ca 7000 kr. 
PK ersättning 25 000 kr. 
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Total bokförd kostnad 46 761 kr, vilket kompenserades av det bidrag som KF 
beslutat om förlusttäckning. I summan 46 761 ingår PK arvode på 25 000 kr. 
46761 kr-25000 kr =21761 kr. 

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

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

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

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

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

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

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

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

De artister som var bokade för 2021: 

Stor artist, ev. klar. Ej klart med turné till Kalix en tredje gång. Säger hen bort det 
så är det garanterat ingen kostnad för oss. 
Stor artist, klar, hen har haft ett två bra musikår trots pandemin. 
Populärt världsband, klart. Är väldigt stora nu. Inte bara i Sverige. 

KALIX KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Världsband med Kalixanknytning, klart. Har haft turnéer nationellt och 
internationellt. 
Coverband, klart. Uppträder ofta i Stockholm. 

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

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

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

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

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

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

• Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi. 

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

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

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

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

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

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

Uppskattade upparbetade kostnader Sommarfesten 2020: 

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

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

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

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

Upparbetad kostnad Sommarfesten 2021: 

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

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

Sommarfesten 2022 går ej att genomföra: 

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

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

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

Varför upphandling ej påbörjats: 

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

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

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

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

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

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

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

Hotell Valhall Hjälp Reklambyrå Laponia Strömbergs Bil Polisen Linnea Isaksson, foto 

OS Revision AB Korpikå Byeförening Kalla Motorldubb NYAB Skogs Bränsle NCE Event AB 

XL Bygg Luleå Hamnfestival Svenska kyrkan Bilbolaget Kalix för alla FRG 

tke/gke Aftonbladet Luleå kommun Kalle Maskiner Kalix Basket Tiljan 

Husman Hagberg Granbergs Buss GlOffset stlåtsit Central Buss Clackpolama 

Modul Bröt Kalla Bandy Poto Röda Kvarn Norrbottens Media 

Ifilds1 Grånsresor Marahamn VViklunds Måleri Luleås auktionsverk Däckplus 

Elon Kalix Hockey Metall Sveriges Taxi Storöns Byaförening Prlde 

Kalix Tele 24 Kalix Innebandy Gallerian BDX San IF ABF 

Caravan Service Kalix Basket Elgjjaggad Kalix Flora ef2~1. Kalix hundklubb 

Mörks 
Skogsmaskiner 

b FM flo pktogimms Reklamgulden 

 

Henrikssons Smide Bilbolaget Kalix 
Bowlingcenter 

Kalla kvinnojour Kalix 
gymnastikförening 

 

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

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

Kommunstyrelsens protokoll, § 143/21. 
Fritids- och kulturnämndens protokoll, § 60/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 119/21. 
Kommunstyrelsens protokoll § 226/21. 

• Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi Protokollsutdrag skickas till 
Birgitta M Larsson, näringslivschef 

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

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

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

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

Ändringsyrkande 
Linda Frohm (M): Punkt 5 får följande lydelse: Löpande redovisning ska ske till 
fritids- och kulturnämnden samt kommunstyrelsens utvecklingsutskott varje 
sammanträde. 

Ordförande ställer Linda Frohms (M) ändringsyrkande för röstning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Linda Frohms (M) ändringsyrkande. 

Ajournering 
Kl 13:30-13:35 

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

Beslutsunderlag 
Fritids- och kulturnämndens protokoll, § 79/21. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 168/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 150/21. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 136/21. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande usterandes sign Utdraqsbestyrkande 
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§ 260 Dnr 2021-00094 101 

ANDT-plan för Kalix kommun (Alkohol, Narkotika, Dopning 
och Tobak) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Kalix kommuns reviderade ANDT-plan 
enligt bilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Fritids- och kulturnämnden meddelar i protokoll den 30 september 2021, § 81, att 
människor som bor i Norrbotten, och Östra Norrbotten i synnerhet, har sämre hälsa 
än i alla andra län. I kommunerna Kalix och Haparanda finns en oro för en 
eskalerande drogproblematik. 

För att kunna samordna och effektivisera arbetet med att förbättra folkhälsan i 
östra Norrbotten har Haparanda stad, Kalix kommun, Överkalix kommun, 
Övertorneå kommun, Polisen och Region Norrbotten startat ett samarbete kring 
dessa frågor. 
Hälsa handlar om en persons hälsotillstånd, fysiskt, psykiskt och socialt. Folkhälsa 
är ett uttryck för den samlade hälsan för en större grupp människor, till exempel i 
en kommun, region eller i ett land. Det övergripande målet för folkhälsa i Sverige 
är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen. 

Formerna för samverkan samt en handlingsplan 2018-2021 har fastställts. Denna 
handlingsplan är basen för arbetet med folkhälsofrågor i det gemensamma 
folkhälsorådet för Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå kommuner. 

Syftet med det gemensamma folkhälsoarbetet 
Huvudsyftet med handlingsplanen är att nå en samsyn kring hur god och jämlik 
folk-hälsa ska uppnås i Östra Norrbotten utifrån ett medborgerligt och 
samhällsinriktat perspektiv. Även att nå en tydligare mer enhetlig organisation som 
syftar till samverkan, effektiv kommunikation och rationella beslut rörande 
folkhälsa samt att skapa en kontaktyta mot andra samhällsaktör. 

Organisationen ska bestå av en styrgrupp, arbetsgrupp samt en referensgrupp. 
Arbetsutskottet föreslår den 16 september 2021, § 67, fritids- och kulturnämnden 
besluta rekommendera kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige godkänna 
Kalix kommuns reviderade ANDT-plan enligt bilaga. 

Beslutsunderlag 
Fritids- och kulturnämndens protokoll, § 81/21. 
Reviderad ANDT-plan. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 96/21. 
Östra Norrbottens folkhälsoråd — handlingsplan 
Östra Norrbottens folkhälsoråd — handlingsplan (antagen) 
Kommunstyrelsens protokoll § 237/21. 

Protokollsutdrag skickas till 
Fritids- och kulturnämnden 
Malin Åberg, trygghets- och preventionssamordnare 
Författningssamlingen 
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§ 261 Dnr 2021-00472 00 

Inriktningsbeslut - vidare utredning och planering av 
särskilda boendeplatser inför 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta socialnämndens förslag till 
inriktningsbeslut gällande särskilt boende för äldre enligt följande: 

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

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 
27 oktober 2021, att socialnämnden gav socialförvaltningen i uppdrag att utreda 
framtida behov av äldreboende (särskilt boende för äldre) i kommunen. Syftet med 
utredningen var att utreda och lämna förslag till rimliga alternativ för kommunens 
äldreboende där hänsyn ska tas till ekonomi/effektivitet, befolkningsutveckling och 
kvalitetskrav. 

Utredningen är sammanställd i en rapport. Rapporten har varit ute på remiss hos 
samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och fritids- och 
kulturnämnden samt Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Kommunala 
tillgänglighetsrådet (KTR). Socialnämnden beslutade i juni att uppdra 
förvaltningschefen att komma med ett förslag om ett inriktningsbeslut gällande 
Särskilt boende för äldre till socialnämnden i september 2021. 

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 27 oktober 2021. 
Socialnämndens protokoll, § 195/21. 
Kommunstyrelsens protokoll § 227/21. 

Protokollsutdrag skickas till 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunfullmäktige 
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§ 262 Dnr 2021-00497 00 

Boende för äldre av typ trygghetsboende - kommunal 
medfinansiering, revidering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar revidera villkoren för kommunal medfinansiering av 
boende för äldre av typ trygghetsboende genom att göra följande tillägg till 
befintligt regelverk: 

• Boendet ska erbjuda minst 2 kvadratmeter gemensamhetsyta per lägenhet, 
mindre avvikelser kan tillåtas. 

• Boendet ska ha en trivselskapande person kopplat till sig som har till uppgift 
att: 

• Hålla kontakt med de boende. 
• Skapa gemenskap i boendet. 
• Ansvara för det sociala innehållet. 
• Ansvara för att aktiviteter bedrivs, dagligen under vardagar, samt i ansökan 

om medfinansiering beskriva hur dessa aktiviteter arbetas fram, vilka typer av 
aktiviteter som bedrivs, i vilken omfattning, av vem och på vilket sätt 
aktiviteterna kommuniceras med de boende. 

• Skriftligen, varje år, redovisa genomförda aktiviteter till kommunen. 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetschef Camilla Sandin meddelar i tjänsteskrivelse den 14 oktober 2021, att 
kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2013, § 236, att införa kommunal 
medfinansiering från 1 januari 2014, för fastighetsägare/verksamhetsansvariga 
som bedriver/startar trygghetsboende, där kommunens angivna kriterier uppfylls. 
För att säkerställa att korrekt bidrag betalas ut beslutade kommunstyrelsen den 
19 december 2016, § 248, att komplettera tidigare beslut från den 16 december 
2013, § 236, med följande: 

Att de som ansöker om kommunal medfinansiering av trygghetsboenden, använder 
framtagen blankett där följande framgår: 

• Som krav vid kommunal medfinansiering av trygghetsboende gäller att de 
av kommunstyrelsen beslutade kriterier enligt protokoll från 16 december 
2013, § 236 med dnr 1099/13-73 uppfylls samt att framtagen blankett fylls 
i och undertecknas av behörig firmatecknare som därmed intygar att ifyllda 
uppgifter är korrekta och att inga ändringar görs under den tid ansökan 
avser. Vid eventuella ändringar under den tid ansökan avser, ska 
kommunens handläggare kontaktas för bl.a. justering av bidrag. 

• Kommunen utövar löpande kontroll av bl.a. folkbokföringsuppgifter. Vid 
utbetalning av felaktig medfinansiering p.g.a. ändring av inrapporterade 
uppgifter eller om ställda kriterier ej uppfylls, debiteras den sökande en 
sanktionsavgift på 10 % av sökt medfinansiering, Förutom krav om 
återbetalning av felaktigt belopp. 

En översyn av reglerna har gjorts och kommunfullmäktige beslutade den 
28 september 2020, § 153, om en ändring gällande benämning, kriterier, ålder 
samt ersättningsnivå. 

Ytterligare justeringar bör ske gällande värd/värdinnefunktionen, där aktiviteter 
beskrivs hur dessa arbetas fram, vilka typer av aktiviteter som bedrivs, i vilken 
omfattning, av vem, på vilket sätt aktiviteterna kommuniceras med de boende 
samt att genomförda aktiviteter redovisas skriftligen till kommunen. Nedan föreslås 
justeringar där blå text läggs till. 

Generella kriterier: 
• Det ska finnas tillgång till en gemensamhetslokal 
• Det ska finnas möjlighet till gemensamma måltider 
• Det ska dagligen, under vardagar, finnas personal som stöd för trygghet och 

aktiviteter 
• Bostäderna ska innehas av personer som fyllt 65 år 
• Förtur kan beviljas för otrygghet och socialt isolerad person, i övrigt 

förmedlas lägenheterna av fastighetsägaren via kösystem 

Tillgänglighets- och utrustningskriterier: 

Boendet skall vara funktionellt planerat och göra det möjligt att bo kvar när man 
åldras och/eller får funktionshinder. Det innebär att bostäderna är utformade så att 
det t ex inte finns nivåskillnader. 

Boendet ska ha en hög tillgänglighet så att man kan bo kvar även om behov av 
fysiska hjälpmedel uppkommer. Vid varje prövningstillfälle kommer hög 
tillgänglighet att prövas mot gällande norm. 

Oavsett om ansökan gäller nybyggnad, ombyggnad eller inrättande i befintligt 
bestånd ska ett boende för äldre av typ trygghetsboende ha viss kompletterande 
utrustning enligt nedan för att medfinansieringen ska beviljas: 

• Det närliggande området ska vara fysiskt tillgängligt. Svaga lutningar, 
hårdgjorda, släta gångvägar, parkbänkar och god ljusmiljö är exempel på 
lämpliga kvaliteter 

• Kommunens trygghetslarm ska fungera i fastigheten 
• Lämplig hiss i hus med mer än ett våningsplan 
• Dörrautomatik för tunga dörrar 
• Tittöga eller videotelefon i lägenheternas ytterdörr 
• Möjlighet till öppen duschplats med stödhandtag och utrymme för duschstol 

i badrum 
• Användarvänlig spisvakt 
• Brandvarnare 
• Sittplats i entrén 
• Sittplatser med armstöd i nära anslutning till fastigheten 

För både ny- och ombyggda boende för äldre av typ trygghetsboende kommer 
Kalix kommun att ställa särskilt krav på tillgänglighetsdokumentation där 
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byggherren ska redovisa hur denne uppnår tillgänglighetskraven. I samband med 
beslut om kontrollplan kan också krav på medverkan av särskild sakkunnig ställas. 

För att öka möjligheten till kvarboende för hyresgästen bör följande beaktas vid 
planering av boendet: 

• Närhet till allmänna kommunikationer, annan service såsom dagligvarubutik 
och apotek samt grönområde 

• Möjlighet att köra bil ända fram till entrén 
• Möjlighet att förvara rullator/rullstol inomhus 
• Tillgänglig balkong eller uteplats till lägenheten 

Ersättning utgår årligen med följande belopp i 2020 års prisnivå: 

VÄRD/VÄRDINNA finansieras med 15 000 kr per lägenhet och år. 

GEMENSAMHETSLOKAL finansieras med 5 000 kr per lägenhet och år. 

Årlig uppräkning sker i enlighet med KPI. 

Villkor för utbetalning av stöd 
Som krav vid kommunal medfinansiering av boende för äldre av typ 
trygghetsboende gäller att de ovanstående kriterierna uppfylls samt att framtagen 
blankett fylls i och undertecknas av behörig firmatecknare som därmed intygar att 
ifyllda uppgifter är korrekta och att inga ändringar görs under den tid ansökan 
avser. Vid eventuella ändringar under den tid ansökan avser, ska kommunens 
handläggare kontaktas för bl.a. justering av bidrag. 

• Boendet ska erbjuda minst 2 kvadratmeter gemensamhetsyta per lägenhet, 
mindre avvikelser kan tillåtas. 

• Boendet ska ha en trivselskapande person kopplat till sig som har till uppgift 
att: 

• Hålla kontakt med de boende 
• Skapa gemenskap i boendet 
• Ansvara för det sociala innehållet 
• Ansvara för att aktiviteter bedrivs, dagligen under vardagar, samt i ansökan 

om medfinansiering beskriva hur dessa aktiviteter arbetas fram, vilka typer 
av aktiviteter som bedrivs, i vilken omfattning, av vem och på vilket sätt 
aktiviteterna kommuniceras med de boende. 

• Skriftligen, varje år, redovisa genomförda aktiviteter till kommunen. 

Kommunen utövar löpande kontroll av bl.a. folkbokföringsuppgifter. Vid utbetalning 
av felaktig medfinansiering p.g.a. ändring av inrapporterade uppgifter eller om 
ställda kriterier inte uppfylls, debiteras den sökande en sanktionsavgift på 10 % av 
sökt medfinansiering, förutom att krav ställs att återbetala felaktigt belopp. 

Under kommunstyrelsens sammanträde den 8 november 2021 togs inte ärendet 
upp. 

Ajournering kl 14.25-14.30. 

Beslutsunderlag 
Fastighetschef Camilla Sandins tjänsteskrivelse den 14 oktober 2021. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 228/21. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 102/21. 
Kommunstyrelsens protokoll § 241/21. 

Protokollsutdrag skickas till 
Camilla Sandin, fastighetschef 
Författningssamlingen 
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§ 263 Dnr 2021-00398 101 

Föräldrastöd -  En bra start 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: inrätta två tjänster som arbetar i ett 
"familjeteam" tillsammans med ungdomskoordinator. 

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

Familjeteamet genomför i enlighet med föreliggande förslag: 

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

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

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

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

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

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

5. Enligt Folkhälsomyndigheternas rekommendationer, ha pappagrupper 
som jobbar normkritiskt där gruppen jobbar med bla papparoll, 
jämställdhet, relationer, sex och barnens framtid. 

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

Beskrivning av ärendet 
Trygghets- och preventionssamordnare Malin Åberg meddelar i tjänsteskrivelse 
den 2 november 2021, att kommunstyrelsen har sedan hösten 2020 genom 
Trygghets- och preventionssamordnaren haft en samordnande roll för Kalix  

kommuns insatser gällande föräldrastöd. Tanken har varit att socialnämnden 
och utbildningsnämnden ska ha utbildare som kan genomföra 
föräldrautbildningarna. Förutom att pandemin begränsat möjligheten att 
genomföra utbildningar med fysiska träffar har de som utbildat haft andra 
arbetsuppgifter eller lämnat organisationen. Kort sagt, det har inte funnits 
några utbildare att samordna och inte heller en utvecklad digital plattform som 
behövt under pandemin för att kunna genomföra utbildningarna på ett säkert 
sätt. Samtidigt har vi under lång tid sett en ökad oro bland barn och unga i 
Kalix och föräldrar som sviktar när problem uppstår. Alla parter är överens om 
att det är nödvändigt att jobba förebyggande samtidigt som man signalerar att 
det är svårt att lösa inom befintlig organisation på samma sätt som tidigare. 

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

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

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

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

Förslaget bygger på att rekrytera två personer på heltid och som knyts till 
familjecentralen. Tjänsterna kopplas 50/50 till soc och skola för att på ett 
naturligt sätt röra sig i båda organisationerna utifrån de förutsättningar som 
råder. 

Då kommunerna förväntas få ett större ansvar för det brottsförebyggande 
arbetet i ett kommande lagförslag är det möjligt att regeringen kommer att 
besluta om riktade medel för denna typ av insatser vilket kan göra det möjligt 
för oss att helt eller delvis finansiera insatsen för kommande år. 

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

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

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

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

För att pedagogerna på skolan ska kunna marknadsföra En bra start och ABC, 
informerar handledarna i ABC, pedagogerna i förskoleklasserna om ABC 
metoden så att de ska kunna motivera föräldrar att delta. När pedagogerna får  

förståelse för vad utbildningen innebär för deltagarna (Pedagogerna utbildas 
inte till handledare) och kunskap om ABC ökar det även arbetsron i klassen 
(framgångsrikt enligt forskningsrapport Folkhälsomyndigheten) 

Att kunna erbjuda föräldrautbildning tonår till alla föräldrar vars barn börjar i 
årskurs 7, eftersom det blir nya klasskonstellationer med nya föräldragrupper 
och för vissa en utmanande tonårsperiod. Syftet är det samma, stärka 
föräldraskapet, skapa gemenskap i föräldragruppen samt ökad arbetsro i 
klassrummet när det finns samsyn. 

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

Budget för genomförande i uppstart: 

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

Materialkostnad (böcker osv) ca 25 000 kr/år 

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

Eventuell utbildnings kostnad (beroende på vem som tillsätts); 

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

Utbildning Föräldrastöd tonår: 40 000 kr 

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

Förslag på hur föräldrautbildningen organiseras i kommunen 

Samordning - Trygghets och preventionssamordnaren 

ABC små barn - personal från familjecentralen och familjeteam 

En bra start - personal från familjeteamet 

ABC (valbar) - personal från familjeteamet 

Föräldrastöd Tonår personal från familjeteamet 

Tilläggsyrkande 
Stefan Granström (C): Enligt Folkhälsomyndigheternas rekommendationer, ha 
pappagrupper som jobbar normkritiskt där gruppen jobbar med bla papparoll, 
jämställdhet, relationer, sex och barnens framtid. 
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Ordförande ställer Stefan Granströms (C) tilläggsyrkande för röstning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Stefan Granströms (C) tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Trygghets- och preventionssamordnare Malin Åbergs tjänsteskrivelse den 
2 november 2021. 
Kommunstyrelsens protokoll § 229/21. 

Protokollsutdrag skickas till 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Fritids- och kulturnämnden 
Kommunfullmäktige 
Ekonomienheten 
Arbets9ivaenheten 
Malin Åberg, trygghets- och preventionssamordnare  

§ 264 Dnr 2021-00069 103 

Motionssvar - bastu och (vinter) bad 

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 

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

"Framtid i Kalix har många sympatisörer som har anammat idéerna med (vinter) 
bad och framför allt bastubad i kombination med bad i älven, oavsett den är öppen 
eller tillfrusen. Framtid i Kalix lägger därför motion med förslag att det utreds om 
var man skulle kunna anlägga stationär eller flytande bastu med möjlighet att 
kombinera den heta bastumiljön med utebad/isvaksbad. I sammanhanget viktigt är 
att det utreds och tillförs de säkerhetsaspekter och utrustning som kan ställas på 
upplåtaren. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Motion från Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna 
Söderman (FIK) den 5 februari 2021. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 58/21, 
Fritids- och kulturnämndens protokoll, § 85/21. 
Kommunstyrelsens protokoll § 230/21. 

Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman, Doris Lilian Kerttu och Johanna Söderman 
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§ 265 Dnr 2021-00340 103 

Motionssvar -  klotterplank Manhemsskolan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 

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

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

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

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

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

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

Det är viktigt att tydliggöra definitionen mellan klotter och graffiti. Tidigare har man 
pratat mycket om att klotter är enfärgade målningar eller "taggs" och att graffiti 
skulle vara de mera konstnärliga målningarna som ofta målas i flera lager och färger. 
Brottsförebyggande rådet har forskat mycket om klotter, vilka som klottrar, försök 
att stoppa klotter och så vidare. I sitt arbete hade man behov av att definiera 
skillnaden mellan klotter och graffiti. 

Å ena sidan kan den som tycker att allt klotter och all graffiti är fult och borde 
förbjudas, kalla allting för klotter. Å andra sidan vill den som däremot upplever det 
som en konstform, kanske att det ska kallas för graffiti. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Motion från Rickard Mohss (L) den 8 juni 2021. 
Kommunfullmäktiges protokoll § 153/21. 
Fritids- och kulturnämndens protokoll, § 86/21. 
Kommunstyrelsens protokoll § 23/21. 

Protokollsutdrag skickas till 
Rickard Mohss 

§ 266 Dnr 2021-00470 103 

Interpellation - Ungdomshemmet Johannisberg 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellation besvarad. 

Beskrivning av ärendet 
Rickard Mohss (L) har lämnat interpellation inkommen den 7 oktober 2021, ställd 
till Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande enligt följande: 

"Ungdomshemmet Johannisberg har varit en viktig arbetsgivare i Kalix kommun 
under många år, och är det fortfarande. 
Under senare tid har dock verksamheten förändrats, den har byggts ut, 
säkerhetsklassen har höjts och därmed blir det också ett annat klientel som 
tillbringar tid där. Det har inneburit att de som bor eller har företag i området 
påverkas av ungdomshemmets verksamhet på ett helt annat sätt än förut. 
På en radie av 500 meter kring SiS (Statens institutionsstyrelse) ungdomshem 
Johannisberg i Kalix finns familjer i villor, hyreshus, småföretag, ett större 
callcenter, en golfbana, turistföretag och en välutnyttjad gång och cykelväg som 
sammankopplar bostadsområdet med centrum och byarna i närheten. Dessutom 
har skolbussarna och lokaltrafiken hållplatser i kringområdet. 

De som bor på Grytnäs/Innanbäcken har, tyvärr, fått vänja sig med att det med 
jämna mellanrum surrar polishelikoptrar och drönare i luften. Att fullt 
skyddsutrustad polis spärrar av gator och därmed möjligheten för människor att ta 
sig till sina hus. 
Ansvaret för säkerheten på ungdomshemmet ligger på SiS, och vid rymningar eller 
fritagningsförsök träder polisen in. Kalix Kommun kan, och får inte, göra något i de 
fallen. Men området där Johannisberg ligger är viktigt för vår kommun. Här bor 
barnfamiljer, här frodas företag och här kan man tänka sig att framtida kalixbor 
skulle vilja bo. Placeringen av ungdomshemmet är det svårt att göra något åt, 
liksom verksamheten som SiS bestämmer sig för att ha där. 
Men hur tillvaratar Kalix Kommun sina medborgares intressen? De berörda 
företagarnas? Törs nya turistföretag etablera sig i närområdet? Hur bemöter man 
föräldrar vars barn inte släpps hem från skolan p.g.a. aktiv stor polisinsats? 

Därför önskar Liberalerna att ordförande svarar på följande frågor: 

• Är någon sorts riskbedömning gjord från kommunens sida? 
D.v.s, vad kan ske vid fritagningar/rymningar och vilka risker innebär det 
för kommunens medborgare, skolor, företag m.m. 

• Hur ser dialogen mellan kommunen och SIS Johannisberg ut? 
När och hur träffas man? Vilka stående punkter behandlas på mötena? 

När rymningar/fritagningar sker: hur kommunicerar SiS, polis och Kalix 
Kommun då? 
Hur underrättas skolor, föräldrar, företag m.fl.?" 
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Efter överläggning med presidiet har kommunfullmäktiges ordförande till 
kommunfullmäktige redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser 
om interpellationer och tillfrågar kommunfullmäktige, utan föregående 
överläggning om interpellationen får ställas och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att interpellationen får ställas. 

Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande, lämnar den 11 november 2021, 
följande svar: 
'Tack för interpellationen! 

Johannisberg är inte med i kommunens (RSA) risk- och sårbarhetsanalys, då det är 
SIS (Statens institutionsstyrelse), som har ansvaret för säkerhet innanför stängslet 
och polisen ansvarar för säkerheten utanför stängslet. Ingen av myndigheterna har 
i dagsläget framlagt något behov av att finnas med i kommunens RSA. 

Den riskbedömning som är gjord inom kommunen finns hos de verksamheter som 
träffats av sådana händelser alternativt bedömt att det kan medföra en risk för 
verksamheten b.la. utbildningsförvaltningen och frågan bör därför riktas till dem. 
Det har dock framkommit ett samverkansbehov ur dessa riskbedömningar som 
kommunstyrelsen har hjälpt till med. Säkerhetsenheten har etablerat 
samverkanskontakt med SIS Johannisberg och tanken är att dessa träffar skall bli 
mer regelbundna. 

Vidare är det polisens ansvar att upprätthålla ordning och säkerhet samt tillförsäkra 
allmänheten skydd vid en händelse så som fritagning/rymning. 

Dessa myndigheter har ingen skyldighet att lämna information till kommunen 
rörande en pågående insats. Vi försöker dock via samverkan påvisa att vi genom 
åtgärder i verksamheterna kan hjälpa t.ex. polisen vid en insats genom att 
inrymma skolelever eller skjuta upp avslut av skoldagen. Detta för att undvika att 
barn rör sig i området där eventuell polisinsats pågår. 

Frågan vilken information som lämnas till elever och föräldrar bör riktas till 
utbildningsförvaltningen. 

Politiska ledningen har även bjudit in SIS till att komma på kommunstyrelsens 
arbets- och personalutskott för att informera om säkerhetsarbetet som pågår vid 
ungdomshemmet. Tyvärr har detta inte gått att genomföra än men inbjudan 
kvarstår." 

Protokollsutdrag skickas till 
Rickard Mohss 

§ 267 Dnr 2021-00540 103 

Interpellation -  KIAB:s interna organisation 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen inte får ställas. 

Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK) har den 15 november lämnat interpellation Jan Nilsson 
(S), ordförande Kalix Industrihotell AB enligt följande: 

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

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

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

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

Efter överläggning med presidiet har kommunfullmäktiges ordförande till 
kommunfullmäktige redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser 
om interpellationer och tillfrågar kommunfullmäktige, utan föregående 
överläggning om interpellationen får ställas och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att interpellationen inte får ställas. Det möter hinder för interpellationen 
att ställas. Av kommunallagen framgår att frågan hur fullmäktige ska hantera 
interpellationer ska anges i fullmäktiges arbetsordning. Kommunallagen tillåter att 
besvarandet av en interpellation som först ställts till en ordförande i en nämnd, 
efter fullmäktiges godkännande, kan överlåtas till en ordförande i ett bolag. 
Emellertid faller det varken uttryckligen av kommunallagen eller fullmäktiges 
arbetsordning i Kalix att interpellationer kan ställas direkt till en ordförande för ett 
kommunalt bolag. Av kommentarerna till kommunallagen framgår vidare att 
kommunala bolags interna angelägenheter knappast kan bli föremål för 
interpellation, vilket nog kan sägas vara fallet i föreliggande interpellation. Däremot 
anses kommunens utnyttjande av sina styrfunktioner gentemot de kommunala 
bolagen kunna bli föremål för interpellation. 

Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gahlman 
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§ 268 Dnr 2021-00545 103 

Interpellation - kommunstyrelsens mejladress 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellation besvarad. 

Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK) har den 17 november lämnat interpellation Tommy Nilsson 
(S), kommunstyrelsens ordförande enligt följande: 

"Kommunstyrelsens kansli, Kommunstyrelsens mailadress, Kommunstyrelsens 
En stilla undran, ja - vii Framtid i Kalix det att det finns politiker som anser att 
Kommunstyrelsen är primärkommunens högsta politiska organ! Men nu är det inte 
så! 
Så varför har den nuvarande S+Mp+V-koalitionen sedan några år tillbaka 
namnändrat vad som tidigare benämndes "Kommunkansliet" till Kommunstyrelsens 
dito?" 

Efter överläggning med presidiet har kommunfullmäktiges ordförande till 
kommunfullmäktige redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser 
om interpellationer och tillfrågar kommunfullmäktige, utan föregående 
överläggning om interpellationen får ställas och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att interpellationen får ställas. 

Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande, lämnar den 25 november 2021, 
följande svar: 
"Tack för interpellationen. 
Uttrycket "Kommunkansliet" beror på att tidigare hanterade kansliet all 
inkommande post, e-post som vanlig post som inkom till kommunen. 
Sedan flera år tillbaka är den hanteringen förändrad till att receptionen sköter all 
inkommande post. 

Kansliet är en del av staben inom kommunledningsförvaltningen och sköter 
ärenden som ska beredas och beslutas av kommunstyrelsen och dess utskott samt 
kommunfullmäktige." 

Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gahlman 

§ 269 Dnr 2021-00546 103 

Interpellation - utbildning till jobb 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellation besvarad. 

Beskrivning av ärendet 
Inga-Lis Samuelsson (C) har lämnat interpellation inkommen den 17 november 
2021, ställd till Sven Nordlund (MP), utbildningsnämndens ordförande enligt 
följande: 

"Att människor har rätt utbildning för samhällets behov är avgörande för att klara 
utvecklingen som vii Norrbotten står inför. 
Bara de redan påbörjade etableringarna som ex. Northvold som anställer 100 
personer/vecka och H2 Green Steel som från 2022 till 2024 planerar anställa 1500 
personer. Därtill följer andra satsningar samt tillkommande service av olika slag. 
Stora utmaningar för kommunerna. 
85% av de nya jobben kräver gymnasiekompetens, ett kommunalt åtagande. 
Hur förbereder vi oss i Kalix vad gäller 

- Kursutbud på gymnasieskolan 
- Riktad språkutbildning 

Vuxenutbildningen 
Kortare specialutbildningar 

- Stärker studie- och yrkesvägledningen 

Vilka kontakter har vi med näringslivet för att möta och planera kommande 
behov?" 

Efter överläggning med presidiet har kommunfullmäktiges ordförande till 
kommunfullmäktige redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser 
om interpellationer och tillfrågar kommunfullmäktige, utan föregående 
överläggning om interpellationen får ställas och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att interpellationen får ställas. 

Sven Nordlund (MP), utbildningsnämndens ordförande, lämnar den 24 november 
2021, följande svar: 
"Tack för interpellationen. 
Gymnasiets programutbud består idag av yrkesutbildningar och studieförberedande 
utbildningar. Vi har ett brett utbud enligt uppdrag från kommunfullmäktige. 
Programutbudet är anpassat efter elevers önskemål och lokalt och regionalt behov 
hos näringslivet. Det är mycket riktigt så att behoven av arbetskraft kommer som 
det nu ser ut att öka i länet. Idag har vi redan brist på arbetskraft inom i princip 
alla områden även i vår kommun, det gäller lärare, vårdpersonal, bygg, elektriker, 
maskinförare m.m, m.m. Det är alltså ingen ny situation på det sättet att vi kan 
skapa fler utbildningsplatser på grund av efterfrågan, utan det som styr antal 
utbildade är mängden elever. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 
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Vi har också att ta hänsyn till att så många som möjligt ska klara sin 
gymnasieutbildning, det gäller bland annat de som har lite för låga kunskaper från 
grundskolan, det gäller även de med bristande motivation och de med psykisk 
ohälsa. Därför krävs också en blandning av olika utbildningar som bland annat 
riktar sig till de som vill gå vidare till högre utbildning, de som vill utbilda sig direkt 
till ett yrke inom både humanistisk och industriella arbeten. Vi ska även ta hänsyn 
till elever som har bristande motivation och inte riktigt vet vad man vill, för att 
stärka individen att klara en utbildning och skapa bättre förutsättningar för 
fortsatta studier eller ett yrkesliv. 

Kontakt med näringslivet har vi bland annat genom programråd, kompetensråd, 
det nystartade näringslivsrådet samt nu även en färsk inventering av näringslivets 
behov av arbetskraft som företagarna har genomfört i samverkan med 
utvecklingsutskottet. 

När det gäller vuxenutbildningen så erbjuder vi ett gemensamt brett utbud inom 
femkanten med Luleå, Boden, Piteå, Älvsbyn och Kalix. 

Vår studie och yrkesvägledning förkovrar sig löpande och är anpassad till mängden 
elever. 

Jag vet inte vad du menar med riktad språkutbildning och kortare 
specialutbildningar så det har jag svårt att svara på, vi kan kanske ta det muntligt 
på kommunfullmäktigemötet." 

Protokollsutdrag skickas till 
Inga-Lis Samuelsson 

§ 270 Dnr 2021-00547 103 

Interpellation - säkra kompetensen 

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

Beskrivning av ärendet 
Inga-Lis Samuelsson (C) har lämnat interpellation inkommen den 17 november 
2021, ställd till Katarina Burman (V), socialnämndens ordförande enligt följande: 

"Vi har under lång tid pratat om de utmaningar som vi som kommun står inför för 
att klara försörjningen av utbildad personal inom vård- och omsorg. Bristen på 
arbetskraft eskalerar snabbt i Norrbotten pga de stora industrisatsningar med 
medföljande kringverksamhet. Konkurrensen hårdnar. Här är vi redan nu. 
Hur tänker och agerar socialnämnden för att säkerställa att vi klarar uppdraget? 
Finns det någon konkret plan framtagen?" 

Katarina Burman (V), socialnämndens ordförande, lämnar den 23 november 2021, 
följande svar: 
"Socialnämndens ordförande tackar för interpellationen. 

Det finns en kompetensförsörjningsplan framtagen av Arbetsgivarenheten som 
gäller 2021-2025 

Förutom den tar socialnämnden detta på stort allvar. 
Nämnden har gjort en stor vård och omsorg och arbetsmiljöutredning som också 
föreslår flera åtgärder. Den utredningen håller nämnden på att bearbeta och fler 
åtgärder inom området väntas komma. 

Vi har även satsat på heltider vilket är en viktig parameter i sammanhanget. 
Sedan nämnden erhållit statsbidraget äldreomsorglyftet har vi kunnat utbilda och 
höjt kompetensen hos medarbetar. Den satsningen hoppas vi kvarstår så kan vi 
fortsätta det arbetet. 

Socialnämnden har också vid förra socialnämnden beslutat att ge 
förvaltningschefen i uppdrag att utreda behovet av att utveckla nya och 
vidareutveckla befintliga modeller avseende kompetensförsörjning. Det innebär 
konkret bland annat följande: 

Att utveckla nya metoder/modeller för enklare vägar till jobb och 
kompetens. 
Att identifiera metoder/modeller som är överförbara och spridningsbara. 
Att metoder/modeller som identifierat som visar resultat kan implementeras 
i fler verksamheter i förvaltningen och därmed ökade möjligheter att 
anställa fler människor med olika kompetens. 
Att förvaltningen får ökad kunskap om vilka incitament och hinder som har 
betydelse för kompetensförsörjningen 
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- Förbereda införandet av skyddad arbetstitel. 
Socialnämnden ser också kompetensförsörjningen som en övergripande fråga som 
berör hela samhället. Vi måste få en ökad inflytt till Kalix." 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 

§ 271 Dnr 2021-00548 103 

Interpellation - prioriteringsordning vad gäller väg- och 
gatuunderhåll m m 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellation besvarad. 

Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK) har den 17 november lämnat interpellation Stig Karlsson 
(5), samhällsbyggnadsnämndens ordförande enligt följande: 

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

Framtid i Kalix representanter föreslår därför att kommunens samtliga gator 
och vägar inventeras och att eventuella åtgärder prioriteras enligt 
nedanstående förslag; 
• Antal fordon/årsmedeldygn ("belastning") 
• Åtgärdsbehov med uppskattad kostnad. 
• Konsekvensanalys av att åtgärderna inte effektueras enligt gjord 
prioritering. 
• Prioriteringsgruppering. 

Stig Karlsson, vad säger Du om dessa våra förslag? 
Denna interpellation har initierats av ersättare för Framtid i Kalix, dock måste 
den framföras av vår ordinarie representant." 

Efter överläggning med presidiet har kommunfullmäktiges ordförande till 
kommunfullmäktige redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser 
om interpellationer och tillfrågar kommunfullmäktige, utan föregående 
överläggning om interpellationen får ställas och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att interpellationen får ställas. 

Stig Karlsson (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, lämnar följande svar: 

"Den tidigare gatuunderhållsplanen med prioriterade objekt från 2016 har lämnats 
in från samhällsbyggnadsnämnden i årliga budgetäskanden inför fullmäktiges 
budgetbeslut och legat till grund för nämndens prioriteringar och de åtgärder som 
utförts därefter. 

Den nya gatuunderhållsplanen uppdateras för närvarande efter inventering i år 
och beräknas klar under 2022. Planen kommer vara omfattande och innehålla 
både status på vägnät och nämndens prioriteringsförslag till kommande 

Justerandes sinn Utdraqsbestyrkande Justerandes slan Utdraqsbestyrkande 



Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 113(120) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 114(120) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-29 

KALIX KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KALIX KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

 

budgetäskanden. Bedömning av vilken ordning dessa åtgärder utförs kommer 
att göras utifrån nämndens övriga planering samt platser där det är behov med 
byte av VA-ledningar." 

Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gahlman 

g 272 Dnr 2021-00549 103 

Interpellation - Klinisk apotekare 

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

Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK) har den 17 november lämnat interpellation Katarina 
Burman (V), socialnämndens ordförande enligt följande: 

"Interpellation från Framtid i Kalix att behandlas vid 
kommunfullmäktigesammanträdet den 29:e November 2021. Interpellationen har 
sin grund i en tidigare avslagen motion i samma ämne - men där ordförande för SN 
inte hade möjlighet att närvara när motionen behandlades. I detta sammanhang 
föreslog dåvarande KF-ordförande Susanne Andersson motionärerna skulle få 
möjlighet att ställa en interpellation vid något senare tillfälle. 

Klinisk apotekare 
Under-, över- och felförskrivning eller interagerande läkemedel orsakar mycket 
lidande med bland annat minskad livskvalitet för speciellt äldre med ej nödvändiga 
sjukhusinläggningar och andra negativa biverkningar som följd. Problemet med 
under-, över- och felförskrivningar eller interagerande läkemedel kan motverkas 
om förvaltningsledningen ser till att hjälp ges och fås av läkemedelsspecialister, 
kliniska apotekare. Socialnämndens svar var tidigare att dessa frågeställningar 
sköts av kommunens anlitade läkare. Dessa genomgångar av förskrivningarna är 
naturligtvis bra - men de kan enligt dagens rön och forskning göras ännu bättre. 
Det 
läkarstudenter läser gällande läkemedelslära under ca två månader läser 
apotekarstudenter under närmare fem år - och i förekommande fall bygger de på 
denna den femåriga grundutbildningen med en klinisk vidareutbildning på ett år - 
så visst är det befogat med stor tilltro till kliniska apotekares stora kunnande. En 
berättigad fråga är därför - vem skulle Du vilja att har läkemedelsgenomgång för 
Din gamla mor eller gamle far? 

Förskrivningsproblematiken har i närtid inte bara uppmärksammats i vetenskapliga 
tidskrifter och utredningar utan inte minst av den i Kalix mycket väl kände 
professorn vid Umeå universitet, Yngve Gustafson. 

Framtid i Kalix föreslår därför följande motivering för att anlita en klinisk apotekare 
för genomgång av brukares förskrivningar; 
• För att i möjligaste mån motverka under-, över- och felförskrivningar eller 
interagerande läkemedel föreslår Framtid i Kalix att Kalix kommun engagerar 
klinisk apotekare för systematiska genomgångar av brukarnas 
läkemedelsförskrivningar. 
Vad är Din åsikt Katarina om Framtid i Kalix förslag?" 
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Efter överläggning med presidiet har kommunfullmäktiges ordförande till 
kommunfullmäktige redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser 
om interpellationer och tillfrågar kommunfullmäktige, utan föregående 
överläggning om interpellationen får ställas och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att interpellationen får ställas. 

Katarina Burman (V), socialnämndens ordförande, lämnar den 24 november 2021, 
följande svar: 
"Socialnämndens ordförande tackar för interpellationen och lämnar samma svar 
som i den tidigare avslagna motionen. 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ordination och hantering av läkemedel i 
hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) ska en läkare ansvara för 
läkemedelsgenomgångar. Läkaren ska vid behov samarbeta med andra läkare, 
apotekare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal, om det inte 
finns hinder enligt offentlighets- och sekretesslagen eller patientdatalagen. 
Läkemedelsgenomgångar ska enligt HSLF-FS 2017:37 erbjudas till de patienter 
som är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst fem läkemedel samt övriga 
patienter där behov finns. 

Läkaren är alltid huvudansvarig för läkemedelsgenomgången och patienternas 
läkemedelsförskrivningar. I Region Norrbotten finns redan en struktur för 
systematiska läkemedelsgenomgångar med apotekstöd. Så apotekare i vården 
finns redan som stöd vid systematiska läkemedelsgenomgångar. Klinikapotekarnas 
uppdrag i Region Norrbotten är att förbättra patientsäkerheten i 
läkemedelsanvändningen, hos de patientgrupper där behovet är störst." 

Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gahlman 

g 273 Dnr 2021-00543 103 

Motion - Extraordinära intäkter och riktade statsbidrag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till kommunstyrelsen rör beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) 
föreslår i motion den 16 november 2021, följande: 

"Framtid i Kalix - partiet som står för det politiska nytänkandet - lägger härmed en 
motion gällande extraordinära intäkter och riktade statsbidrag. 
Extraordinära intäkter har intill tillkännagivandet av denna motion inte 
särredovisats, 
varken i budget eller budgetuppföljning. Detta har gjort att det är helt omöjligt att 
- i 
vart fall för oppositionen - följa upp budgetefterlevnaden. 
Ett par av våra nämnder/förvaltningar är väldigt duktiga på att söka externa medel 

förutom de medel som kommer kommunen tillgodo genom riktade statsbidrag. Men 

dylika medel får inte döljas i den gängse budgetberedningen/-uppföljningen. 

Framtid i Kalix motion lyder därför som följer; 
• Från och med verksamhetsåret 2022 separeras inom Socialnämndens och 
Utbildningsnämndens verksamheter extraordinära intäkter och riktade 
statsbidrag i både budget och budgetuppföljning." 

Beslutsunderlag 
Motion från Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu och Johanna Söderman 
(FIK) den 16 november 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 274 Dnr 2021-00569 103 

Motion - Planer för KIAB? 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) 
föreslår i motion den 25 november 2021, följande: 

"Elektropolis - en gång KIAB:s "skyltfönster" vad gäller framåtsträvande företag! 
Det är väl så ännu - men varför tar man inte vara på fastighetens möjligheter. 
Sedan 7-8 år tillbaka står ca 1650 m2 utan hyresgäst(er). Det beror - troligen - på 
att del av golvet på 660 m2 är ett så kallat "installationsgolv". Installationsgolv är 
golv med data- och elinstallationer i "kanaler" under golvet ifråga. Över dessa 
installationszoner har lagts ett "övergolv" på 30mm. Det innebär att det endast är 
möjligt att förhyra lokalen till "lätt" industri eller kontor. 

Det är heller inte bara golvkonstruktionen som varit ett stort eller begränsande 
problem. Det finns ett stort antal (punkt)utsug anpassade för elektronikindustri i 
lokalen - även det ett stort begränsande problem. Sitter där de sitter sedan 7-8 år. 
Om man inte funnit hyresgäst på så lång tid - ja, då måste man tänka till och tänka 
om. Hur kan vi förändra lokalen för att passa vad som efterfrågas nu? 

Uppgiven förhyrningskostnad på 607 kr/m2 gällde för förra hyresgästen. Ett 
problem som nu dyker upp är att priset anges till det varande för för 7-8 år 
sedan!!!! 

Förlorade hyresintäkter i hyresnivå 2013/14 (607 kr/m2) 1.000.000 SEK/år 
Förlorade hyresintäkter i dagens hyresnivå (800kr/m2): 1.300.000 SEK/år 

Framtid i Kalix motion lyder därför som följer; 
• Kommunfullmäktige ger i uppdrag till KIAB att återkomma med vilka planer 

bolaget har för att förbereda Kalix inför de omfattande investeringar och 
därmed lokalbehov som nu genomförs i Norrbotten. 

Beslutsunderlag 
Motion från Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu och Johanna Söderman 
(FIK) den 25 november 2021.  

§ 275 Dnr 2021-00570 103 

Motion - införande av kansli(er) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) 
föreslår i motion den 28 november 2021, följande: 

"Med av kommunalrådet Tommy Nilsson avgivet svar på Framtid i 
Kalixinterpellation i färskt minne om förändrat namn på 
Kommunkansliet/kommunstyrelsens kansli så lämnar undertecknade motion enligt 
nedan vid fullmäktigemötet den 29:e November 2021. 

Tommy skriver att man ändrat benämningen för kansliet och att detta beror på att 
man förr hanterade all inkommande post till kommunen. Nu är kansliet en stab 
inom kommunledningen och ansvarar för beredningen av ärenden till KS och KF. 

Motion: Inrätta kanslier för Utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, 
Socialnämnden samt Fritid- och Kulturnämnden i analogi med det inrättade kansliet 
för Kommunstyrelsen. 

På annat sätt går det inte att göra det begripligt och logiskt för medborgarna. 
Funktionen ska med andra ord finnas i alla nämnder." 

Beslutsunderlag 
Motion från Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu och Johanna Söderman 
(FIK) den 25 november 2021. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 276 Dnr 2021-00483 10 

Redovisning av motioner under beredning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av redovisningen av motioner under beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Nedanstående motioner föreligger: 
1 2019-00202 Motion - inventarieregister (kf 190415, § 91, skickad till sbn) 
2 2020-00042 Motion - sopsortering (kf 200203, § 36, skickad till sbn) 
3 2020-00506 Motion - bidrag till nattvandrande föreningar (kf 201123, § 214, 

skickad till soc) 
4 2021-00066 Motion - starta process för hämtning av skrotbilar (kf 210208, 

§ 56, skickad till sbn) 
5 2021-00068 Motion - Det ska vara lätt att göra rätt gällande Kalix 

avfallsanläggning och återvinningsstationer (kf 210208, § 57, skickad till 
sbn) 

6 2021-00187 Motion - textilåtervinning (kf 21-04-12, § 107 skickad till sbn) 
7 2021-00188 Motion - vilobänkar (kf 21-04-12, § 108 skickad till sbn) 
8 2021-00336 Motion - hundparker (kf 210614, § 151, skickad till sbn) 
9 2021-00350 Motion - mörkläggningsrullgardin på äldreboende kf 210614, 

§ 154, skickad till soc) 
10 2021-00351 Motion - fria arbetsskor till personal inom vård och omsorg (kf 

210614, § 155, skickad till soc) 
11 2021-00352 Motion - hundrastgård (kf 210614, § 156, skickad till sbn) 
12 2021-00386 Motion - ordning och reda med Teamsmöten (kf 210628, § 170, 

skickad till ks) 
13 2021-00435 Motion - tomma hus (kf 211018, § 211, skickad till sbn) 
14 2021-00455 Motion - införande av äldreombudsman (kf 211018, § 212, 

skickas till soc) 
15 2021-00487 Motion - förändrad och förbättrad habilitetsersättning (kf 

211018, § 213, skickas till soc) 
16 2021-00488 Motion - motionsspår (kf 211018, § 214, skickas till fok) 
17 2021-00489 Motion - framtida enkäter från socialförvaltningen (kf 211018, 

§ 215, skickas till soc) 
18 2021-00490 Motion - skatepark (kf 211018, § 216, skickas till fok) 
19 2021-00491 Motion - återvinning anytime (kf 211018, § 217, skickas till sbn) 

Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga nämnder 

§ 277 

Meddelanden 

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

Beskrivning av ärendet 
Nedanstående meddelanden föreligger: 

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

Justerandes sign Utdradsbestvricande 
Justerandes sinn utdragsbestyrkande 
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