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Sammanträdesdatum

2020-04-14

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Kalix Folkets Hus, Bergön, tisdagen den 14 april 2020 kl 09:00-12.10

Beslutande

Susanne Andersson(S), ordf
Magnus Mörtling (S)
Irma Spårman (M)
Tommy Nilsson (S)
Jan Nilsson (S)
Sven Nordlund (MP)
Katarina Burman (V)
Ellinor Söderlund (S)
Viktoria Wikström (S)
Lauri Korpela (V)
Linda Frohm (M)
Jimmy Väyrynen (M)
Catarina Nordin (M)

Övriga närvarande

Helena Landström, nämndsekreterare
Maria Kruukka Olsson, nämndsekreterare
Maria S Henriksson, kommundirektör
Jeanette Larsson, ekonomichef
Hans-Ola Fors, ordf, kommunens revisorer, § 55
Bror Olofsson, vice ordf, kommunens revisorer, § 55

Ajournering

§ 55, kl 10.55-11.00

Justerare

Viktoria Wikström (S), Jimmy Väyrynen § 40-55, 57-70 Linda Frohm (M), § 56

Justeringens plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, onsdag 29 maj 2020

Adam Dahlberg (S)
Carl Otto Gählman (FIK)
Mika Räisänen (KXP)
Kristina Karlsson (SD)
Rickard Mohss (L)
Inga-Lis Samuelsson (C)
Anette Wernersson (S)
Rose-Marie Henriksson (S) tj gör för
Anna-Lena Larsson (S)
Bertil Sandström (SD) tj gör för Marianne
Sandström (SD)

Underskrifter

Paragrafer §§ 40-70

Sekreterare
Helena Landström
Ordförande
Susanne Andersson
Justerare
Viktoria Wikström

Jimmy Väyrynen § 40-55, 57-70

Linda Frohm § 56

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-04-14

Datum då anslaget sätts upp 2020-04-29
Förvaringsplats för
protokollet

Datum då anslaget tas ned

Stab Kansli

Underskrift
Helena Landström
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Kommunfullmäktige

§ 40

Parentation
Ordföranden erinrar om kommunfullmäktigeersättaren Agne Nilsson (S),
bortgång och anbefaller en tyst minut.
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§ 41

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 42

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Viktoria Wikström (S) och Jimmy Väyrynen (M)
som justerare av dagens protokoll. Linda Frohm (M) valdes senare att justera § 56,
eftersom Jimmy Väyrynen (M) anmälde jäv i denna paragraf.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Godkännande av tillkännagivande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna tillkännagivandet med följande tillägg:
7B

Avsägelse politiskt uppdrag – (FIK) ersättare kommunfullmäktige

11

Rubrik: Beslut angående formerna för krisledningsnämndens beslut till
fullmäktige

Kommunfullmäktige förklarar sig därefter lagligen kallade.
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§ 44

Dnr 2020-00071 102

Ny ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner rapporten.
Beskrivning av ärendet
Ordföranden meddelar, att länsstyrelsen i beslut den 17 februari 2020, utsett
Åsa Bäckman (FIK) som ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och
med den 14 oktober 2022 efter avgående ersättare Gunnar Kerttu (FIK)
(FIK).

Protokollsutdrag skickas till
Åsa Bäckman
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
8(47)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 45

Dnr 2020-00103 102

Ny ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner rapporten.
Beskrivning av ärendet
Ordföranden meddelar, att länsstyrelsen i beslut den 26 februari 2020, utsett
Håkan Nyman (S) som ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och
med den 14 oktober 2022 efter ersättare Agne Nilsson (S).

Protokollsutdrag skickas till
Håkan Nyman
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2020-04-14

Kommunfullmäktige

§ 46

Dnr 2020-00092 102

Avsägelse politiskt uppdrag - (M) ersättare i
utbildningsnämnden och kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Alexandra Fransson (M), befrielse från
förtroendeuppdraget som ersättare i utbildningsnämnden och
kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Alexandra Fransson (M), har den 28 januari 2020, begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden och kommunfullmäktige.

Protokollsutdrag skickas till
Alexandra Fransson
Utbildningsnämnden
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Dnr 2020-00194 102

Avsägelse politiskt uppdrag - (FIK) ersättare i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Åsa Bäckman (FIK), befrielse från
förtroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Åsa Bäckman (FIK), har begärt befrielse från politiskt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.

Protokollsutdrag skickas till
Åsa Bäckman
Utbildningsnämnden
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-14

Kommunfullmäktige

§ 48

Dnr 2020-00060 102

Val - (S) nämndeman t o m 2023-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Bertil Sundqvist (S) som nämndeman t o m
den 31 december 2023.
Beslutsunderlag
Tingsrätten i Haparanda har i en skrivelse den 11 februari 2020 meddelat, att
Reinhold Andersson (S) entledigats från uppdraget som nämndeman och önskar
att kommun-fullmäktige väljer en ny nämndeman för tiden till och med
31 december 2023.

Protokollsutdrag skickas till
Bertil Sundqvist
Tingsrätten, Haparanda
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-14

Kommunfullmäktige

§ 49

Dnr 2020-00086 102

Val - ersättare (S) Stiftelsen Kalixbostäder t o m 2023-04-30
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Roine Brunnberg (S), som ersättare i styrelsen
för Stiftelsen Kalixbo för tiden fram till den 30 april 2023.
Beskrivning av ärendet
Eftersom ersättare i styrelsen för Stiftelsen Kalixbo Agne Nilsson (S) avlidit bör val
av ny ersättare i styrelsen för tiden fram till den 30 april 2023 utses.

Protokollsutdrag skickas till
Roine Brunnberg
Styrelsen för Stiftelsen Kalixbo
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-04-14

Kommunfullmäktige

§ 50

Dnr 2020-00093 102

Val - ersättare (M) i utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Anders Hjerpe (M), som ersättare i
utbildningsnämnden för tiden till och med den 31 december 2022.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beslutat beviljat Alexandra
Fransson (M) befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i
utbildningsnämnden.

Protokollsutdrag skickas till
Anders Hjerpe
Utbildningsnämnden
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-04-14

Kommunfullmäktige

§ 51

Dnr 2020-00158 002

Beslut angående formerna för krisledningsnämndens beslut
till fullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att de beslut som krisledningsnämnden fattar med
anledning av pandemin Covid-19 ska redovisas skriftligt och i kronologisk ordning
till närmast följande fullmäktigesammanträde.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Reservation
Carl-Otto Gählman (FIK) reserverar sig mot beslutet enligt följande: KF har ej
tagit beslut om att godkänna KLN. Detta skall göras på 1:a KF:et efter att beslut
fattats.
Beskrivning av ärendet
Krisledningsnämnden i Kalix kommun kommer i närtid att aktiveras med
anledning av den extraordinära händelse som förorsakats av pandemin Covid-19.
Av 5 § lag (2006:544) om kommuners och landstingsåtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap framgår att
krisledningsnämndens beslut skall anmälas till vid närmast följande
fullmäktigesammanträde. Här framgår vidare att "Fullmäktige beslutar om
omfattningen av redovisningen och formerna för denna".
Kommunstyrelsen föreslår, att fullmäktige beslutar att redovisningen av
krisledningsnämnden beslut ska efterlikna den redovisning av delegerade beslut
som i normalläget sker i nämnd. Fullmäktiges beslut i ärende bör därför bli att
krisledningsnämnden tillskickar fullmäktige en skriftlig lista som i kronologisk
ordning redovisar de beslut som krisledningsnämnden fattat. Det är en fråga för
fullmäktiges ordförande och presidium att närmare bestämma vid vilken tidpunkt
under fullmäktigesammanträdet som redovisningen ska ske.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-04-14

Kommunfullmäktige

§ 52

Dnr 2020-00171 101

Krisledningsnämndens återrapportering till
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av krisledningsnämndens protokoll från 31 mars
2020, §§ 1-7 och den 6 april 2020, §§ 8-13 och lägger protokollen till
handlingarna.
Reservation
Carl-Otto Gählman (FIK) reserverar sig mot beslutet enligt följande: KLN får ej
fatta beslut i budgetfrågor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-04-14

Kommunfullmäktige

§ 53

Dnr 2020-00148 101

Närvaro på sammanträden på distans (covid-19)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträden i styrelser och nämnder får, om
särskilda skäl föreligger, bedrivas med ledamöter närvarande på distans, sådana
sammanträden får bara äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på
ett sådant sätt att alla deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beskrivning av ärendet
Under Covid –19 krisen har det framkommit behov att ledamöter i styrelser och
nämnder bör ges möjlighet att kunna närvara på distans. Detta för att undvika
smittspridning och säkra den demokratiska processen. Många av de
förtroendevalda kan tillhöra olika riskgrupper som Folkhälsomyndigheten
rekommenderar att vi ska skydda.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 20 mars 2020.
Kommunstyrelsens protokoll § 81/20.

Protokollsutdrag skickas till
Samtliga nämnder
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2020-04-14

Kommunfullmäktige

§ 54

Dnr 2020-00144 04

Tillfällig revidering Riktlinjer för debitering och
kravhantering (covid-19)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fram till och med den 31 december 2020 ändra
tillfälligt i riktlinjen för Debitering och Kravhantering under rubriken Anstånd och
avbetalningsplan enligt följande:
1. Dröjsmålsränta enligt räntelagen skall debiteras under anståndsperioden
respektive avbetalningstiden
till:
Dröjsmålsränta enligt räntelagen debiteras inte under anståndsperioden
respektive avbetalningstiden.
2. Varje nämnd/styrelse har genom delegation utsett vem som får besluta om
anstånd.
till:
Förutom de delegater som är utsedda av nämnderna att bevilja anstånd och
avbetalningsplan kan även ekonomienheten bevilja anstånd och
avbetalningsplan upp till ett belopp om 50 000 kronor och som längst fram till
den 31 december 2020. Beslut om anstånd och avbetalningsplaner på belopp
över 50 000 kronor tas alltid enligt nämndernas delegationsordningar.
Från och med den 1 januari 2021 gäller återigen den ursprungliga riktlinjen i sin
helhet. I annat fall krävs beslut om en ny revidering av riktlinjen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beskrivning av ärendet
Utvecklingen kring corona/covid-19 får konsekvenser i en stor andel av företagen
i samhället, antalet varsel om uppsägning ökar. Regeringen har beslutat om
åtgärder för att mildra konsekvenserna för företagen men även i kommunen kan
det vidtas åtgärder. Vid den här tidpunkten är det viktigt med åtgärder som
stärker företagens likviditet samt åtgärder som frigör företagarnas tid till att
hantera krisen. Ge anstånd och förlänga betalningstider på avgifter etc. samt att
korta ner betalningstider till leverantörer är några sådana åtgärder.
Även för privatpersoner kan det ha betydelse att få ett anstånd med betalning av
deras fakturor vid uppsägning och sjukskrivningsperioder.
Den 28 november 2016 § 213 beslutade kommunfullmäktige om riktlinjer för
Debitering och Kravhantering. Riktlinjerna fastställer bland annat hur anstånd och
avbetalningsplaner ska hanteras i Kalix kommun i följande stycke:

Justerandes sign
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Anstånd och avbetalningsplan
Uppskov med betalning och upprättande av avbetalningsplan kan ske endast i
undantagsfall och endast då kommunens möjlighet att erhålla betalning bedöms
öka. Varje nämnd/styrelse har genom delegation utsett vem som får
besluta om anstånd. Generellt bör ej anstånd lämnas för så lång tid att skulden
ökar ytterligare. Dröjsmålsränta enligt räntelagen skall debiteras under
anståndsperioden respektive avbetalningstiden. Om fordran inte reglerats inom
överenskommen anståndsperiod eller betalning ej följer avtalad avbetalningsplan
skall lagenliga åtgärder snarast påbörjas. Om fordran redan är skickad till
inkassoföretaget ska eventuell avbetalningsplan göras upp med inkassobolaget
direkt och inte med kommunen.
I kommunens Riktlinjer för Debitering och Kravhantering finns möjligheten att
besluta om anstånd efter individuell bedömning.
Den som har en obetald faktura som kommunen ställt ut kontaktar angiven
kontaktperson på fakturan alternativt ekonomienheten för att ansöka om ett
anstånd som sedan handläggs utifrån riktlinjen. Det finns således redan en
etablerad rutin för detta. Den åtgärd som föreslås i Förslag till beslut är dock att
under återstoden av år 2020 ändra skrivningen:
Dröjsmålsränta enligt räntelagen skall debiteras under anståndsperioden
respektive avbetalningstiden
till:
Dröjsmålsränta enligt räntelagen debiteras inte under anståndsperioden
respektive avbetalningstiden.
Ändringen innebär att gäldenären får en lättnad gällande räntekostnaden i
samband med anstånd och avbetalningsplaner. Dröjsmålsräntan är för
närvarande 8 %.
För att underlätta handläggningen föreslås även att göra en tillfällig ändring
gällande vem som får lämna anstånd:
Varje nämnd/styrelse har genom delegation utsett vem som får besluta om
anstånd.
till:
Förutom de delegater som är utsedda av nämnderna att bevilja anstånd och
avbetalningsplan kan även ekonomienheten bevilja anstånd och avbetalningsplan
upp till ett belopp om 50 000 kronor och som längst fram till den 31 december
2020. Beslut om belopp över 50 000 kronor tas alltid enligt nämndernas
delegationsordningar.
Denna ändring innebär att gäldenären kan få en snabbare handläggning av sitt
anstånd eller avbetalningsplan under denna tillfälliga period fram till den sista
december 2020.

Justerandes sign
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När det gäller möjligheten att korta ner betalningstiden till kommunens
leverantörer är rådande arbetsrutin att fakturor betalas normalt per 30 dagar
efter faktureringsdatum vid normal postgång. Om en annan betalningstid i
undantagsfall
och uttryckligen överenskommits gäller denna. Precis som vid anstånd för
kommunens kundfordringar, handläggs en begäran om snabbare betalning
skyndsamt av ekonomienheten. Bedömningen är att inget särskilt beslut därmed
behöver fattas om detta.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 20 mars 2020.
Kommunstyrelsens protokoll § 80/20.

Protokollsutdrag skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
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§ 55

Dnr 2020-00074 04

Årsredovisning samt sammanställd redovisning för
kommunen och de kommunala bolagen/stiftelsen av 2019
års verksamhet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna följande:





resultatet för år 2019, enligt det externa resultatet +28,3 milj kr samt
efter balanskravsjusteringar +18,0 milj kr.
att avsättning med 1,0 milj kr kan göras till resultatutjämningsreserven,
och inga medel tas i anspråk ur resultatutjämningsreserven.
årsredovisningar samt den sammanställda redovisningen för år 2019.
bevilja styrelsen, nämnderna, bolagen, beredningarna samt kommunens
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.

Efter upprättandet av årsredovisningen har pandemin Covid-19 påverkat
kommunens ekonomi negativt. I dagsläget går det inte att se totala omfattningen
beträffande de ekonomiska och sociala konsekvenserna på kort och lång sikt, men
det kommer att få en stor påverkan.
De ledamöter i kommunfullmäktige som även var ledamöter och ersättare i
granskade styrelser och nämnder samt övriga organ under den tidsperiod som
årsredovisningen gäller deltog inte i behandlingen av ärendet gällande frågan om
ansvarsfrihet i de delar som dessa personer berörs.
Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Jeanette Larsson, meddelar i tjänsteskrivelse den 17 mars 2020, att
årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige av
2019 års verksamhet och ekonomi enligt kommunallagen 11 kap §§ 19-21. Det
externa resultatet visar ett överskott på 28,3 milj kr och efter avstämning mot
kommunallagens balanskrav visar det justerade resultatet ett överskott på
18,0 milj kr. Årets redovisade resultat innebär att kommunfullmäktiges beslutade
utgiftstak på 99,0 % uppnås då utgiftstaket uppgår till 97,3 %. Av årets resultat
avsätts 1 miljon kronor till resultatutjämnings-reserven.
Tilläggsyrkande
Tommy Nilsson (S): Efter upprättandet av årsredovisningen har pandemin Covid19 påverkat kommunens ekonomi negativt. I dagsläget går det inte att se totala
omfattningen beträffande de ekonomiska och sociala konsekvenserna på kort och
lång sikt, men det kommer att få en stor påverkan.
Ordförande ställer Tommy Nilssons (S) tilläggsyrkande för röstning och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Tommy Nilssons (S) tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Jeanette Larsson tjänsteskrivelse den 17 mars 2020.
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Årsredovisning.
Kommunstyrelsens protokoll § 65/20.
Revisorernas granskning av årsredovisning 2019.
Revisionsberättelse för år 2019.

Protokollsutdrag skickas till
Samtliga nämnder och bolag
Ekonomienheten
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§ 56

Dnr 2019-00369 04

Kalix Bandy - begäran om anstånd med amortering gällande
år 2017 och 2018 av anläggningslån beviljat år 2013
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar makulera faktura 1055211 (kommunstyrelsen den
23 september 2019, § 201) avseende resterande skuld på anläggningslånet
(kommunfullmäktige 4 februari 2013, § 21) och vidare besluta att Kalix Bandy
återgår till den ursprungliga amorteringsplanen (kommunstyrelsen 18 april 2016,
§ 105) som innebär en årlig amortering med 93 330 kr under åren 2020-2022.
Amortering ska erläggas årligen av Kalix Bandy senast den 31 december.
Jäv
Jimmy Väyrynen (M) anmäler jäv och deltar ej i handläggning och beslut i
ärendet.
Sammanfattning
Kalix Bandy har i januari 2020 begärt anstånd med amortering gällande år 2019
och efter nu erlagd amortering i februari 2020 önskar föreningen fortsätta med
ursprunglig amorteringsplan som beslutats år 2016, av det anläggningslån som
kommunfullmäktige i Kalix beviljade föreningen år 2013.
Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 3 mars 2020, att
kommunfullmäktige beslutade bevilja Kalix Bandy ett anläggningslån på 700 000
kr i början på år 2013, KF § 21 2013-02-04 (Dnr 601/12-04). Som säkerhet för
lånet är finns företagsinteckningar för totalt 540 000 kr. Beslutet innebar att Kalix
Bandy amorterar 70 000 kr årligen med start år 2013, med denna
amorteringsplan skulle lånet ha varit avbetalat i sin helhet vid utgången av år
2022. Två amorteringar har skett enligt detta beslut, för åren 2013 och 2014,
skulden uppgick efter amorteringarna till 560 000 kr.
Den 11 mars 2016 ansökte Kalix Bandy om amorteringsbefrielse fram till den
1 juli 2019 för anläggningslånet eftersom att föreningen anser sig behöva pengar
till underhåll av bland annat byggnader. Enligt arbetsgången inom Kalix kommun
kan anstånd lämnas under förutsättning att skulden inte växer. I detta fall
beslutas (KS § 105 2016-04-18 Dnr 2016-00255) att anstånd lämnas för
amorteringen som avser 2015 samt amorteringen för 2016 men att
amorteringarna därefter ökas med 23 330 kr/år vilket läggs till de 70 000 kr/år
som den ursprungliga avbetalningsplanen stipulerar. Med dessa förändringar är
lånet avbetalat i sin helhet vid utgången av 2022 vilket är i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut 4 februari 2013, § 21, Dnr 601/12-04.
Den 13 mars 2018 fattar ekonomichef Eva Henriksson ett delegationsbeslut om
anstånd med betalning av 2017 års amortering, 93 330 kr, fram till och med
30 maj 2018. Innan utgången av år 2018 ska föreningen amortera ytterligare
93 330 kr gällande år 2018.
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Amortering av år 2017 och 2018 hade ännu inte erlagts vid utgången och
avstämning av år 2018 och därmed utfärdade ekonomienheten fakturanummer
1054799 i början av januari 2019 med ett totalbelopp på 186 660 kr och
förfallodatum 31 januari 2019.
Natten mot den 16 januari 2019 brann kommunägda bandysekretariatet vid Kalix
IP ner till grunden. Vid släckningsarbetet vattenskadades Kalix Bandyns del av
byggnaden innehållande klubbrum och kansli. I sviterna efter branden begärde
föreningen anstånd med betalning av faktura 1054799 via telefonsamtal till
Ekonomienheten som tillfälligt stoppade fakturan från vidare kravhantering under
våren.
Samhällsbyggnadsnämnden (§ 77 2019-06-18) beslutade i juni 2019:
1. att fastighetschefen ges i uppdrag att kontakta Kalix Bandys
försäkringsbolag för att överta hela försäkringsersättningen för att kunna
genomföra återuppbyggnad och återställning vid Kalix IP med Kalix
kommun som byggherre.
Kommunfullmäktige beslutade längre fram, den 14 oktober 2019 (Dnr 201900334), enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag från juni (se ovan):
2. tillskjuta investeringsmedel på 1 850 tkr till samhällsbyggnadsnämnden för
köp av klubbrum och kansli med ändrad planlösning, där ytterligare ett
omklädningsrum har tillskapats, av Kalix bandy.
3. årligen tillskjuta 140 tkr till fritids- och kulturnämnden för att finansiera
beräknad nettodriftskostnad vid köp av klubbrum och kansli med ändrad
planlösning av Kalix bandy om sammanlagt ca 200 m2.
4. besluta att fritids- och kulturnämnden tecknar ett avtal med Kalix bandy
att hyra klubbrum och kansli med ändrad planlösning vid Kalix IP med
gällande taxor.
Den 6 augusti 2019 inkommer Kalix bandy med en skriftlig begäran om
ytterligare anstånd fram till och med den 30 november 2019 eller genast
föreningens fordran på Kalix kommun blir fastställd och kan avräknas.
Kalix kommuns riktlinjer för debitering och kravhantering (KF § 213 2016-11-28)
reglerar att anstånd generellt ej bör lämnas så att skulden ökar ytterligare.
Återstående skuld är 560 000 kr. Enligt tidigare beslut ska lånet vara återbetalt i
sin helhet vid utgången av år 2022. Kommunstyrelsen beslutar i § 201 23
september 2019 (Dnr 2019-00369) om att anstånd lämnas till den 30 november
2019, till dess bör kommunfullmäktige ha fattat beslut om ett eventuellt köp av
byggnaden på Kalix IP utifrån samhällsbyggnadsnämndens förslag från juni.
Kommunfullmäktige beslutade även att så skulle ske den 14 oktober (se ovan).
Därefter förbinder sig Kalix Bandy att betala in de förfallna amorteringarna för år
2017 och år 2018 (fakturanummer 1054799) samt innan utgången av år 2019
betala in ytterligare 93 330 kr gällande amortering för år 2019. Om så inte sker
förfaller lånet i sin helhet med återstående skuld 560 000 kr till betalning. Efter
att föreningen inbetalt amortering gällande år 2019 senast den 2019-12-31 följer
årliga amorteringar med 93 330 kr till dess att lånet är återbetalt till Kalix
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kommun. Enligt Kalix kommuns riktlinjer debiteras dröjsmålsränta enligt
räntelagen under anståndsperioden.
Per den 2 december 2019 bokfördes betalning av fakturanummer 1054799 och
Kalix Bandy har därmed erlagt amortering för åren 2017 och 2018 och utöver
denna dröjsmålsränta för anståndsperioden i enlighet med kommunstyrelsens
beslut den 23 september 2019 (Dnr 2019-00369).
I början på januari genomför ekonomienheten avstämning av kommunens
räntefria lån per årsskiftet. Kalix Bandy hade vid det tillfället inte erlagt
amortering gällande år 2019. Ekonomienheten utfärdade därmed fakturanummer
1055211 avseende Kalix Bandys då återstående skuld, 373 340 kr, per den 31
december 2019 i enlighet med kommunstyrelsen beslut från september (201900334).
Den 16 januari 2020 skickade Kalix Bandy ett mejl till kommunen där föreningen
söker anstånd med amorteringen tills Kalix kommuns förvärv slutförts. Kalix
kommun har vid det tillfället ännu inte slutfört köpet av klubbrum och kansli av
Kalix Bandy. Slutlikvid utbetalas från Kalix kommun till Kalix bandy den 4 februari
2020 för köp av klubbrum och kansli.
Den 6 februari 2020 inkommer en skrivelse från Kalix bandy om att föreningen
mottagit faktura 1055211 men att föreningen önskar återgå till den ursprungliga
amorteringsplanen (se ovan; Dnr 2016-00255), föreningen meddelar vidare att
betalning av 93 330 kr avseende amortering för år 2019 erlagts.
Nedan finns en sammanställning över de amorteringar som erlagts gällande
befintligt lån från år 2013.
Kalix Bandy anläggningslån
Lån beviljas av KF
2013-02-04
Amortering 2013
Erlagd 2013-12-19
Amortering 2014
Erlagd 2015-01-13
Amortering 2014
Erlagd 2015-04-21
Amortering 2015
Anstånd beslutat 2016-04-18
Amortering 2015
Anstånd beslutat 2016-04-18
Amortering 2017
Erlagd 2019-12-02
Amortering 2018
Erlagd 2019-12-02
Amortering 2019
Erlagd 2020-02-06
Återstående skuld

kr
700 000
70 000
20 000
50 000

93 330
93 330
93 330
280 010

Två olika beslutsvägar kan därmed identifieras utifrån ovan beskrivna nuläge:
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1. Besluta att makulera faktura 1055211 (KS § 201 2019-09-23) avseende
resterande skuld på anläggningslånet (KF § 21 2013-02-04) och vidare
besluta att Kalix Bandy återgår till den ursprungliga amorteringsplanen (KS
§ 105 2016-04-18) som innebär en årlig amortering med 93 330 kr under
åren 2020-2022. Amortering ska erläggas årligen av Kalix Bandy senast
den 31 december.
Eller:
2. Besluta avslå Kalix Bandys önskan om att återgå till den ursprungliga
amorteringsplanen, vilket innebär att återstående belopp på faktura
1055211, 280 010 kr skall erläggas till kommunen i enlighet med beslut
KS § 201 2019-09-23.
Om beslut fattas utifrån Kalix Bandys önskan om att återgå till den ursprungliga
amorteringsplanen återstår tre årliga amorteringar á 93 337 kr åren 2020-2022.
Om beslut fattas om att avslå Kalix Bandys önskan i föreningens skrivelse från
den 6 februari 2020, så kan en utredning ske om huruvida ett nytt lån kan
beviljas (se kommunens finanspolicy KF § 74 2009-05-11) ifall att föreningen
ansöker om detta. En ny amorteringsplan kan då förslagsvis utformas med
månatliga amorteringar, för att förebygga problem med att kunna erlägga ett
stort årligt amorteringsbelopp.
Jämställdhetsanalys
Kommunfullmäktige fattade den 5 februari enligt dnr 2018-00014 101, § 17,
beslut att använda en checklista för jämställda beslut för att främja jämställdhet i
kommunen.
Oavsett vilket beslut som fattas så blir beslutets påverkan lika för både flickor och
pojkar. Det är både flickor och pojkar som är aktiva i föreningen, men med en
övervikt på pojkar. Under år 2018 var deltagartillfällena fördelade på 31 %
deltagartillfällen av flickor i åldern 7-20 år och 69 % för pojkar i samma ålder.
När åldersspannet utökas till 7-25 år så blir fördelningen 26 % flickor och 74 %
pojkar.
Beslutsunderlag
Kalix Bandy ansökan 6 februari 2020.
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 3 mars 2020.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 30/20.
Kommunstyrelsens protokoll § 63/20.

Protokollsutdrag skickas till
Kalix Bandy
Ekonomienheten
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§ 57

Dnr 2020-00053 04

Kommunal borgen - Kalix Manhem 8, 9 (fastighets AB Nivi)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande:


godkänna fastighetsreglering av Kalix Manhem 8 och Kalix Manhem 9
enligt bifogad ansökan till Lantmäteriet, Division Fastighetsbildning



godkänna ändrad säkerhet för borgen enligt beslut KF § 181 2015-10-05
(Dnr 2015-00557) från befintligt pantbrev 8 000 000 kr inom 9 799 000 kr
gällande i Kalix Manhem 8 och Kalix Manhem 9 till nytt pantbrev
8 000 000 kr inom 9 224 000 kr gällande endast Kalix Manhem 8



godkänna ansökan till Inskrivningsmyndigheten avseende:
- dödning befintliga inteckningar och pantbrev i Kalix Manhem 8 och
Kalix Manhem 9:
1 799 000 inom 1 799 000
8 000 000 inom 9 799 000
- nyfastställelse av inteckningar och pantbrev att gälla endast i Kalix
Manhem 8:
1 224 000 inom 1 224 000
8 000 000 inom 9 224 000
- nyfastställelse av inteckningar och pantbrev att gälla endast i Kalix
Manhem 9 (den del som avyttras):
575 000 inom 575 000



godkänna att ekonomienheten överlämnar det befintliga skriftliga
pantbrevet till Swedbank Kalix för administration av dödning och
nyfastställelse av ovanstående inteckningar och pantbrev, varpå Swedbank
Kalix återbördar det nya pantbrevet 8 000 000 kr inom 9 224 000 kr
gällande KALIX Manhem 8 till Kalix kommun. Då ska även ett nytt
pantförskrivningsavtal upprättas och undertecknas av kommunens
firmatecknare gällande det nya pantbrevet.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Jeanette Larsson, meddelar i tjänsteskrivelse den 11 mars 2020, att
den 5 oktober 2015, § 181, beslutade kommunfullmäktige i Kalix att teckna
kommunal borgen för Fastighets AB Nivi organisationsnummer 556045-3499.
Beloppsbegränsning för borgensåtagandet uppgår enligt detta beslut till
8 000 000 kr och gäller nybyggnation av sex lägenheter där huvuddelen av
byggnaden ligger på fastigheten Kalix Manhem 8 men viss del löper in på
fastigheten Kalix Manhem 9. Därför samintecknades fastigheterna, och
kommunens säkerhet för borgensåtagandet utgörs av pantbrev 8 000 000 kr
inom 9 799 000 i fastigheterna Kalix Manhem 8 och 9.
Den 4 februari 2020 inkom Fastighets AB Nivi med en framställan till Kalix
kommun om beslut i ärende om fastighetsreglering Kalix Manhem 8 och Kalix
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Manhem 9. Fastighets AB Nivi avser att avyttra Kalix Manhem 9. Del av denna
fastighet kommer då att regleras så att en del av markområdet tillförs Kalix
Manhem 8. Det nyproducerade hyreshuset som borgensåtagandet avser kommer
då att till sin helhet ligga på marken tillhörande Kalix Manhem 8. Utöver
hyresfastigheten kommer även två villabyggnader finnas på samma fastighet
Kalix Manhem 8, se bifogad ansökan med tillhörande karta. För att kunna
genomföra denna reglering krävs att befintliga inteckningar och pantbrev
samintecknade i Kalix Manhem 8 och 9 dödas och nyfastställs att gälla endast
Kalix Manhem 8 respektive Kalix Manhem 9. Swedbank Kalix kan utföra
administrationen av detta och därför måste Kalix kommun först lämna ifrån sig
det befintliga skriftliga pantbrevet gällande Kalix Manhem 8 och 9. Swedbank
Kalix återlämnar sedan det nya pantbrevet 8 000 000 kr inom 9 224 000 kr till
Kalix kommun. Ett nytt pantförskrivningsavtal bör därmed tecknas i samband
med detta.
Vid beslut om att godkänna framställan av Fastighets AB Nivi så minskar värdet
av kommunens säkerhet för borgensåtagandet motsvarande den del av Kalix
Manhem 9 som fastighetsregleras och avyttras av Fastighets AB Nivi. En mer
fullständig riskanalys är gjord i samband med ursprungligt beslut Dnr 2015-00557
om beviljande av borgen, vid denna handläggning har kreditupplysning tagits och
bifogas beslutet som en del av underlagen.
Kommunicering av förslaget till beslut
Ekonomienheten
Fastighets AB Nivi
Swedbank Kalix
Beslutsunderlag
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 11 mars 2020.
Kommunstyrelsens protokoll § 64/20.

Protokollsutdrag skickas till
Fastighets AB NiVi
Ekonomienheten
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§ 58

Dnr 2018-00432 101

Motionssvar - trafiksäker miljö ur ett barnperspektiv
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.
Beskrivning av ärendet
Carl-Otto Gählman, (FIK) föreslår i motion den 27 september 2018 att:
samhällsbyggnadsnämnden utreder/inventerar vilka gator och till gator närliggande miljöer i Kalix kommun som inte är trafiksäkra ur ett barnperspektiv
(tillåten hastighet, gångytor/trottoarmark, närhet till lekmiljöer etc).
Kommunfullmäktige har den 15 oktober 2018, § 151, beslutat lämna motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 10 december 2019, § 172, att förvaltningen har på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden arbetat med att uppdatera den gång- och cykelledsplan som antagits 2002. De frågor som efterfrågas i
motionen är således innefattade i denna. Den nya GC-planen beräknas kunna
skickas ut för synpunkter under första kvartalet 2020 och antas senare under
2020 av kommunfullmäktige. Då de yrkade förslagen genom tidigare beslut,
redan har beslutats eller verkställts och ytterligare åtgärder därmed inte behövs
kan motionen inte bifallas eller avslås och föreslås därmed besvarad.
Jämställdhetsanalys
Beslutet berör både män och kvinnor, pojkar och flickor. Enligt Naturvårdsverkets
indikator resvanor för rest sträcka per färdsätt fördelas färdsätt enligt följande i
Norrbotten.

Något fler kvinnor än män cyklar och går enligt denna sammanställning, vilket
kan indikera på att kvinnor gynnas i större utsträckning av åtgärder inom GCnätet. Ingen individbaserad statistik i övrigt finns som är relevant. Det finns inga
analyserade skillnader mellan könen på orten. MSB har i publikationen MSB
Publikationsnummer MSB744 – september 2014 ”Fotgängarolyckor” uppgifter om
skadade och dödade i trafikolyckor med fotgängare på en nationell nivå. Se
urklipp ur rapporten nedan.
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Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar anse
motionen besvarad.
Vid kommunfullmäktigesammanträdet den 3 februari 2020 beslutades motionen
bordläggas till kommunfullmäktige sammanträde den 14 april 2020.
Beslutsunderlag
Motion från Carl Otto Gählman (FIK) den 27 september 2018.
Kommunfullmäktiges protokoll § 151/18.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 172/19.
Kommunstyrelsens protokoll, § 24/20.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 22/20.
Kommunstyrelsens protokoll § 73/20.
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Protokollsutdrag skickas till
Carl Otto Gählman (FIK)
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 59

Dnr 2019-00504 103

Interpellation - utemiljön vid Skolgatan och Vitvattensvägen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga interpellationen till nästkommande
sammanträde med kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Stefan Granström (C) har den 13 november 2019, lämnat följande interpellation
till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stig Karlsson (S):
”Kalix kommun har 2 bostadsområden där människor med samsjuklighet
beroende/ psykiatri bor. Skolgatan och Vitvattensvägen. De människor som bor
där har en utomhusmiljö som är under all kritik. Dessa människor är segrederade
från övriga samhället och varför skall Kalix kommun förstärka denna utanförskap
genom att inte ge samma kvalite på utomhusmiljö som till andra hyresgäster.
Dessa människor bör ha samma värde som du och jag.
Frågan ställs till: Samhällsbyggnadsnämnden eller rätt ansvarig
Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor
Vad anser Samhällsbyggnadsnämnden är en bra utemiljö kring hyresbostäder?
Hur ser Samhällsbyggnadsnämnden på kvalitén kring bostäderna vid Skolgatan
och Vitvattensvägen?
Hur tänker Samhällsbyggnadsnämnden konkret åtgärda utemiljön kring dessa
områden?”
Kommunfullmäktige har den 3 februari 2020, § 30, beslutat lämna
interpellationen till nästkommande sammanträde med kommunfullmäktige den
14 april 2020.
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.
Beslutsunderlag
Stefan Granströms (C) interpellation den 13 november 2019.
Kommunfullmäktiges protokoll § 29/20.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-14

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag skickas till
Stefan Granström (C)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
34(47)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
35(47)

Sammanträdesdatum

2020-04-14

Kommunfullmäktige

§ 60

Dnr 2020-00017 103

Interpellation - återuppbyggnad av Kalix IP
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga interpellationen till nästkommande
sammanträde med kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Marianne Sandström (SD) har den 16 januari 2020, lämnat följande interpellation
till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stig Karlsson (S):
”Med anledningen av satsningen på Kalix IP där Kalix kommun ska ta över
ansvaret som huvudman för återuppbyggnad av det brandskadade Kalix IP har
undertecknad följande frågor; -Hur stor är försäkringsersättningen som Kalix
kommun tar över från Kalix bandy avseende Kalix bandys klubbrum och kansli
och hur stor är skadeomfattningen ekonomiskt innan åldersavdrag etc. -Hur stor
är försäkringsersättningen som Kalix kommun erhåller av sitt försäkringsbolag
avseende det kommunägda bandysekretariatet och hur stor är skadeomfattningen
ekonomiskt innan åldersavdrag etc. -Hur mycket beräknas den totala kostnaden
för projektet uppgå till. Hur ska projektet i sin helhet finansieras. -Är det Kalix
kommun som bekostat den ursprungliga byggnad vilken man nu åter ska
restaurera pga. brandskador. ”
Kommunfullmäktige har den 3 februari 2020, § 30, beslutat att interpellationen lämnas
till nästkommande sammanträde med kommunfullmäktige den 14 april 2020.
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.
Beslutsunderlag
Marianne Sandströms (SD) interpellation den 16 januari 2020.
Kommunfullmäktiges protokoll § 30/20.

Protokollsutdrag skickas till
Marianne Sandström (SD)
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§ 61

Dnr 2020-00056 103

Interpellation - "respittid" på 6 månader vid ej verkställda
beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga interpellationen till nästkommande
sammanträde med kommunfullmäktige.
Reservation
Carl-Otto Gählman (FIK) reserverar sig mot beslutet.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK) har den 10 februari 2020, lämnat följande interpellation
till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Katarina Burman (V):
”Vid en tidigare frågeställning som inte besvarades i debattforumet (!) framkom
dock i det skriftliga svaret att Socialnämndens officiella ståndpunkt är att
“respittiden” för eventuell sanktionsavgift från IVO är sex (6) månader.
Framtid i Kalix fråga vid dagens sammanträde till Socialnämndens ordförande är
därför som följer;
● Är sex (6) månader fortfarande den tid som Socialnämnden anser vara
acceptabel (tid innan sanktionsavgift från IVO som kan komma i fråga) för ej
verkställda beslut?”
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.
Beslutsunderlag
Interpellation.

Protokollsutdrag skickas till
Carl Otto Gählman (FIK)
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§ 62

Dnr 2020-00069 103

Interpellation - samordningsansvar för utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK) har den 14 februari 2020, lämnat följande interpellation
till utbildningsnämndens ordförande Sven Nordlund (MP):
”Framtid i Kalix önskade i slutet av Januari månad audiens hos
Utbildningsnämndens ordförande Sven Nordlund för att diskutera ett par frågor.
Men då detta inte kunde beviljas förrän den 2:a Mars (en månad senare!) så
nödgas Framtid i Kalix redan nu lämna in denna interpellation till
kommunfullmäktigesammanträdet den 14:e April.
Interpellationen har Framtid i Kalix så fyndigt benämnt;
Att samordna?
Framtid i Kalix har förevisats dokument/ritningsmaterial rörande planerade
ombyggnationer i CVK:s gamla lokaler/”lågdelen” bredvid Tallkronan. Där skall
enligt planerna utbildningslokaler som extern hyresgäst (YA) nyttjar idag samt
egna utbildningslokaler/omklädningsrum planeras för socialtjänstens hemtjänst.
Dessutom skall enligt förslag från White arkitekter Gymnasiesärskolan flyttas till
Furuhedsskolans huvudbyggnad. Planeringen har tydligen pågått en längre tid och
remissvar skall ha inkommit till UN den 1:a Mars.
Så vitt Framtid i Kalix vet har inte Kommunfullmäktige gett detta uppdrag till
Utbildningsnämnden. Eftersom detta kommer att kräva att budget reserveras
förutsätter detta att Kommunfullmäktige initierar frågan!
Framtid i Kalix ställer vid dagens kommunfullmäktigesammanträde därför följande
interpellation;
● När, via vilken nämnd/styrelse och hur mycket budgetmedel för utredningen
och arkitektarbetet har reserverats?
● När hade UN tänkt “informera” KF eller tänkte UN att som vanligt ställa KF
inför fullbordat faktum?”
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 följande svar:
Tack för interpellationen. På grund av resa samt att jag var fullbokad så avsatte
jag första lediga tid för träff med dig, där jag tyvärr inte fick något svar, men
väntade att han skulle komma, vilket du inte gjorde.
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När det gäller ritningar så finns flera förslag som arbetas med och alla dessa är
arbetsmaterial som kommuniceras med personal. Arbetet pågår fortfarande och
det finns inget färdigt förslag.
Frågor
När, via vilken nämnd/styrelse och hur mycket budgetmedel för utredningen och
arkitektarbetet har reserverats?
Svar: Budgetmedel för F-huset är beslutat av KF med 10 miljoner 2019 och 10
miljoner 2020. Det är i vanlig ordning Samhällsbyggnadsnämnden som har fått
medlen och är utförare.
När hade UN tänkt ”informera” KF eller tänkte UN att som vanligt ställa KF inför
fullbordat faktum?
Svar: UN kommer att i vanlig ordning lyfta ett förslag till kommunstyrelsen för
vidare behandling i KF, det görs när vi (UN) har utrett frågan färdigt. Jag är
nyfiken att höra av Carl-Otto i vilka frågor UN har ”ställt KF inför fullbordat
faktum”.
Beslutsunderlag
Interpellation.

Protokollsutdrag skickas till
Carl Otto Gählman (FIK)
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§ 63

Dnr 2020-00143 103

Interpellation - Socialnämndens taxor hygien- och
förbrukningsartiklar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga interpellationen till nästkommande
sammanträde med kommunfullmäktige.
Reservation
Carl-Otto Gählman (FIK) reserverar sig mot beslutet.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK) har den 19 mars 2020, lämnat följande interpellation till
Socialnämndens främsta företrädare:
”Vid kommunfullmäktigesammanträdet den 14 April 2020 ställer Framtid i Kalix
följande interpellation till Socialnämndens främsta företrädare;
Nedanstående hygien- och förbrukningsartiklar ingår enligt uppgift i det “paket”
som
Socialnämnden tillhandahåller SäBo-boende;
● Tvättkräm
● Schampo
● Skyddshandskar
● Förkläden
● Tvättlappar
● Haklappar, engångs● Toa- och hushållspapper
● Mini torky-papper
● Soppåsar
● Rengöringsmedel (golv, badrum, toa, m.m)
● Tvätt- och sköljmedel
● Tandkräm
● Tandborste
Den mycket enkla interpellationen blir därför;
● Vilka kostnader är förknippade med respektive punkt ovan? Med andra ord
yrkar Framtid i Kalix att respektive punkt ovan ges adekvat kostnad! (Enligt
uppgift debiterar kommunen SäBo-boende en avgift för ovanstående på kronor
SEK 438:-/månad eller 5256:-/år.)”
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.
Beslutsunderlag
Interpellation.
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§ 64

Dnr 2020-00045 103

Motion - Valnämnden och GDPR
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna motion till kommunstyrelsen för beredning.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK) föreslår i motion den 4 februari 2020, följande:
”Framtid i Kalix påtalade vid kommunfullmäktigesammanträdet den 3:e Februari
att det fanns stora brister i förslaget till reviderat reglemente för Valnämnden.
Den styrande trojkan (S+Mp+V) i Kalix negligerade (naturligtvis) Framtid i Kalix
åsikter.
För att inget annat parti nu skall hinna “vakna till liv” och framföra Framtid i Kalix
åsikter med annan stämma inlämnar därför Framtid i Kalix denna motion;
Valnämnden och GDPR
GDPR förelägger att samtliga som har att hantera persondata (exempelvis
röstlängder) skall ha ett dataskyddsombud.
Framtid i Kalix motion gäller därför att Valnämnden omgående inrättar en
funktion
som dataskyddsombud.”
Beredningsförslag
Motion.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 65

Dnr 2020-00046 103

Motion - Att höras och att höras
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna motion till kommunstyrelsen för beredning.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK) föreslår i motion den 4 februari 2020, följande:
”Nu har de med hörselnedsättning lidit nog! Inte bara i det dagliga livet kan en
hörselnedsättning vara ytterst problematisk - men när personer med
hörselnedsättning vill ta aktiv del av vårt demokratiska forum Kommunfullmäktige
så blir det problem. Framtid i Kalix ställer därför vid dagens Kommunfullmäktige
följande motion;
Att höra och att höras!
Låt kompetenta audiotekniker omgående se över och funktionstesta de i
Sessionssalen tillgängliga hörselfrämjande hjälpmedlen som finns till hands. Om
dessa hjälpmedel inte är tillfyllest för kriteriet “mycket god hörbarhet” så
förutsätter Framtid i Kalix att uppdaterade och uppgraderade funktioner tillförs
hjälpmedlen – allt i syfte att tillgodose en utsatt grupps rättmätiga krav!
Beredningsförslag
Motion.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 66

Dnr 2020-00155 103

Motion - information om smittspridning från förskola, skola
till vårdnadshavare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna motion till utbildningsnämnden för beredning.
Beskrivning av ärendet
Marianne Sandström (SD) föreslår i motion den 20 februari 2020, följande:
”Då det inte ter sig finnas några riktlinjer kring vilken information vårdnadshavare
skall erhålla då det förekommer olika typer av smittsamma sjukdomar inom
verksamheter som förskola och skola anser jag att en översyn av hur Kalix
kommun ger information till vårdnadshavarna vid smittor på förskola, skola och
fritidsverksamhet behöver genomföras. Jag anser att det är en självklarhet att
verksamheterna i fråga ska informera vårdnadshavare om olika smittsamma
sjukdomar och åkommor, vinterkräksjuka, mässling, röda hund, löss etc. Det
finns dock uppgifter om att vissa förskolor inom kommunen sagt sig inte vilja
delge denna information varken genom anslag på förskolan eller genom SMS då
man anser att detta är ”ovälkomnande”. Det får aldrig bli en prestigesak för en
verksamhet att underlåta att ge information till vårdnadshavarna om smittsamma
sjukdomar och andra smittsamma åkommor (t.ex. löss). Det är av stor vikt för att
minska smittspridning att vårdnadshavarna hålls informerade, vilket exempelvis
kan ske via plattformen Tempus.
Med anledning av detta yrkar jag på följande:
- Att Kalix kommun utreder vilka rutiner verksamheterna inom Kalix kommun
skall ha för att vårdnadshavare skall erhålla information om smittsamma
sjukdomar och åkommor på förskolor, skolor och fritidshem.”
Beredningsförslag
Motion.

Protokollsutdrag skickas till
Utbildningsnämnden
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§ 67

Dnr 2020-00179 103

Motion - Bostadssamordnare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna motion till kommunstyrelsen för beredning.
Beskrivning av ärendet
Mika Räisänen (KXP) föreslår i motion den 14 april 2020, följande:
”Kalixpartiet föreslår att vi inför en bostadssamordnare dit folk kan vända sig som
är i behov av bostad eller är i behov av lägenhet inom en snar framtid. Så att vi
bättre bild av bostadsläget vilket kommer att förvärras nu i covid-19 tider.
Vi i Kalixpartiet har uppmärksammat SKR:s rapport ang bostadslösa i Kalix. Vi har
i dagsläget ca 70st bostadslösa, som löser sin bostadssituation genom att bo hos
vänner och bekanta.
Många av dessa människor har ”ramlat mellan stolarna” där vi som kommun har
ett visst ansvar.
Med hänvisning till ovanstående föreslås
 Att vi låter kommunstyrelsen se på möjligheten att införa en samordnares
att vi politiker får en samlad bild av bostadsmarknaden.
 Samt att personer som befinner sig i en svår situation i livet har
någonstans att vända sig inom kommun och kanske få hjälp.
Beredningsförslag
Motion.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 68

Dnr 2020-00196 103

Motion - klinisk apotekare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna motion till socialnämnden för beredning.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman Doris Lilian Kerttu Åsa Bäckman (FIK) föreslår i motion den
14 april 2020, följande:
”Framtid i Kalix har tillskrivit Socialnämnden och ställt fråga gällande risk för
över- och felförskrivningar av läkemedel till brukare inom den kommunala
äldreomsorgen. Över- och felförskrivning av läkemedel orsakar mycket lidande
med bland annat minskad livskvalitet som följd, sjukhusinläggningar och andra
negativa biverkningar. Problemet med över- och felförskrivningar kan motverkas
om förvaltningsledningen tar hjälp av läkemedelsspecialister, kliniska apotekare.
Socialnämndens svar på ovanstående frågeställning var 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.
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 Gustavsson.
Det läkarstudenter läser gällande läkemedelslära under ca två månader läser
apotekarstudenter under närmare fem år - och i förekommande fall bygger de på
denna grundutbildning med en klinisk vidareutbildning på 1 år - så visst är det
befogat med stor tilltro till detta kunnande.
Framtid i Kalix motion rörande livskvalitet för våra äldre på kommunens boenden
blir därför som följer;
● För att i möjligaste mån motverka över- och felförskrivningar av läkemedel
föreslår Framtid i Kalix att Kalix kommun låter engagera en klinisk apotekare
för systematiska genomgångar av brukarnas läkemedelsförskrivningar”.
Beredningsförslag
Motion.

Protokollsutdrag skickas till
Socialnämnden
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§ 69

Dnr 2020-00073 103

Redovisning av motioner under beredning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av redovisningen av motioner under beredning.
Beskrivning av ärendet
Nedanstående motioner föreligger:
Diarienr
1 2018-00356
2 2018-00581

4 2019-00202
5 2019-00302
6 2019-00450
7 2019-00516
8 2019-00517
9 2019-00518
10 2020-00036
11 2020-00008
12 2020-00041
13 2020-00042
14 2020-00043

Mötespunkt
Motion - Utomhusmiljö bostadsområdena Skolgatan och
Vitvattensvägen (kf 180618, § 123 skickad till sbn)
Motion - Upprätta gemensamma handlingsplaner för
elevfrånvaro och kränkande handlingar mot personal (kf
181126, § 240 skickad till utb) 3 2019-00199 Motion justering av felparkeringsavgifter (kf 190415, § 90, skickad
till sbn)
Motion - inventarieregister (kf 190415, § 91, skickad till
sbn)
Motion - säkra upp trafiken på Manhemsskolan (kf 190617,
§ 146 skickad till sbn)
Motion - Miljövänlig energi Motion - (kf 191014, § 195
skickad till sbn)
Motion - delegering inom äldreomsorgen (kf 191125, § 243
skickad till soc)
Motion - orienteringstavla (kf 191125, § 241 skickad till
sbn)
Motion - uppgiftskontroll av körkort vid anställning åt Kalix
kommun (kf 191125, § 242 skickad till soc)
Motion - kommunal handlingsplan för suicidprevention (kf
200203, § 34, skickad till ks)
Motion - utdrag ur belastningsregistret (kf 200203, § 33,
skickad till soc)
Motion - friluftskommun nu och i framtid kf 200302, § 35,
skickad till fok
Motion - sopsortering, kf 200203, § 36, skickad till sbn
Motion - folkhälsa, kf 200203, § 37, skickad till soc

Protokollsutdrag skickas till
Samtliga nämnder
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§ 70

Meddelande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandet och beslutar lägga de till
handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Nedanstående meddelanden föreligger:
I gemensam skrivelse den 3 april 2020, (dnr 2020-00185) har samtliga
gruppledare i kommunfullmäktige kommit överens om en tillfällig minskning av
ledamöter i kommunfullmäktige enligt följande:
Överenskommelsen beror på coronaviruset och dess restriktioner som
Folkhälsomyndigheten har utfärdat. Vidare måste även politiken ta hänsyn till
riskgrupper och smittspridning.
De politiker som närvarar på distans och lyssnar på mötet kommer även att få
arvode enligt beslutat arvodesreglemente. Partierna ska se till att de
överenskomna platserna besätts i salen men ska inte skicka fler ledamöter till
lokalen än det överenskomna antalet enligt förslaget.
Förslag till överenskommelse av platser;
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