
TILLKÄNNAGIVANDE 
Datum 
2019-11-14 

Sida 1 (4) 

KALIX KOMMUN 

 

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 25 november 2019 i 
förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen kl 09:00 för att behandla följande 
ärenden: 

Ärende 

1. Upprop 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av tillkännagivandet 

4. Ny ersättare i kommunfullmäktige 
Dnr 2019-00462 102 

5. Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige 
Dnr 2019-00463 102 

6. Avsägelse politiskt uppdrag - ersättare (FIK) i kommunfullmäktige 
Dnr 2019-00476 102 

7. Val - ersättare (S) valnämnden 
Dnr 2019-00374 102 

8. Val - ersättare (S) i jävsnämnden 
Dnr 2019-00406 102 

9. Val - ersättare (L) i samhällsbyggnadsnämnden 
Dnr 2019-00446 102 

10. Val - ersättare (L) i valnämnden (omval) 
Dnr 2019-00448 102 

11. Val - ersättare (L) ombud i Norrbottens kommuners förbundsfullmäktige 
Dnr 2019-00452 102 

12. Delårsrapport kommunen (inkl. målredovisning) 
Dnr 2019-00427 04 

13. Överföring investeringsmedel 2020 
Dnr 2019-00471 00 
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Ärende 

14. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen för 
samhällsbyggnadsnämnden - revidering 
Dnr 2019-00412 40 

15. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen för jävsnämnden - 
revidering 
Dnr 2019-00413 40 

16. VA-taxa 2020 för Kalix kommun 
Dnr 2019-00432 34 

17. Renhållningstaxa 2020 för Kalix kommun 
Dnr 2019-00433 45 

18. Taxa för tömning av enskilda avloppsbrunnar 2020 för Kalix kommun 
Dnr 2019-00431 206 

19. Handlingsprogram enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 2020-

 

2023 - samhällsbyggnadsnämnden 
Dnr 2019-00472 170 

20. Handlingsprogram enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 2020-

 

2023 - jävsnämnden 
Dnr 2019-00477 170 

21. Extraordinära händelser och civilt försvar 2019-2022 - Handlingsprogram 
Dnr 2019-00445 16 

22. Köp av bostäder för socialförvaltningens räkning 
Dnr 2019-00428 70 

23. Köp av Ytterbyn 20:56-20:58 - Sjöbovillan 
Dnr 2019-00458 04 

24. Övergripande miljöarbete för Kalix kommun 
Dnr 2019-00461 101 

25. Plan för besöksnäringen 
Dnr 2019-00473 101 

26. Förändring stadgar - Kalixbo 
Dnr 2019-00422 140 

27. Arbetsordning för kommunala samrådsorgan - revidering 
Dnr 2019-00407 101 

28. Drift av Kalix Golfbana - uppföljning 
Dnr 2019-00160 14 
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Ärende 

29. Vision 2030 och målområden 2020 
Dnr 2019-00479 101 

30. Motionssvar - mobilisering/fredstid 
Dnr 2019-00203 103 

31. Motionssvar - visselblåsarsystem för hela Kalix kommun 
Dnr 2019-00185 103 

32. Motionssvar - beslut i brådskande ärende 
Dnr 2019-00318 103 

33. Motionssvar - begäran om panträtt vid borgensåtaganden 
Dnr 2019-00324 103 

34. Motionssvar - avveckling cafet i kommunhuset 
Dnr 2019-00325 103 

35. Interpellation - Utdrag ur belastningsregistret 
Dnr 2019-00434 103 

36. Fråga - Vem tar befälet -eller hur är kösystemet till de nya boendena på 
Furuhedsvägen 
Dnr 2019-00465 103 

37. Fråga - förtydligande över frågeställningar om möjliga boendeformer för 
äldre i Sangis 
Dnr 2019-00491 103 

38. Fråga - Begrepp i soc-debatten 
Dnr 2019-00492 103 

39. Fråga - Har utbildningsnämnden antagit någon (anti)drogpolicy? 
Dnr 2019-00493 103 

40. Fråga - Kalix Golf 
Dnr 2019-00496 103 

41. Fråga - 200 bostäder 
Dnr 2019-00497 103 

42. Fråga - hjärtstarter till kommunens Säbo Ängsgården Sangis 
Dnr 2019-00498 103 

43. Fråga - rätten att överklagande kommunala beslut 
Dnr 2019-00501 103 

44. Inkomna nya motioner 
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Ärende 

45. Redovisning av motioner under beredning 
Dnr 2019-00454 103 

46. Meddelanden kf 191125 
Dnr 2019-00436 10 

Justering av dagens protokoll äger rum på kommunkansliet senast den 
10 december 2019. 

Susanne Andersson 
kommunfullmäktiges ordförande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL i0d(a61) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

KALIX KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

§ 224 Dnr 2019-00427 04 

Delårsrapport kommunen (inkl. målredovisning) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta delårsrapporten för 
perioden 1/1 - 31/8 2019. 

Kommunstyrelsen uppmanar samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden att 
fortsätta vidta åtgärder utifrån de genomlysningar som genomförts. 

Vidare uppmanas nämnderna att fortsätta att arbeta enligt åtgärdsprogram, följa upp 
och analysera ekonomi och verksamhet samt att vid behov vidta nödvändiga åtgärder 
för en budget i balans. 

Sammanfattning 
Bilaga Delårsrapport 2019-08-31 

1. Kommunfullmäktige 
1.1 Ekonomisk översikt 

Ekonomisk översikt 
Resultat per 
19-08-31 

Resultat per 
18-08-31 

Prognos 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 46,9 55,4 4,1 8,0 
Verksamheternas nettokost -614,6 -596,1 -983,7 -961,2 
Avskrivningar -41,4 -37,4 -59,5 -63,6 
Skatter och statsbidrag 698,4 690,3 1 047,7 1 034,9 
Finansnetto 4,5 -1,5 -0,4 -2,1 

Nettokostnaderna inklusive 
finansnettots andel av 
skatteintäkterna 

93,3 % 92,0 % 99,6 % 99,2 % 

Tillgångar 1 311,2 1 304,8 

  

Likvida medel 135,8 175,6 

  

Balanslikviditet 107,5 % 135,1 % 

  

Eget kapital 620,7 665,3 

  

Skulder inklusive avsättnin 643,6 639,5 

  

Långfristiga lån 285,5 285,5 

  

Soliditet 50,9 % 51,0 % 

  

Skuldsättningsgrad 96,4 % 96,1 % 

  

Antal invånare 16 033 16 144 

  

Antal tillsvidareanställda år 1 321 1 256 

  

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 14 oktober 2019, att 
kommunallagen 11 kap 16 § fastställer att minst en delårsrapport per år skall 

Justerandes skin Utdraqsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

KALIX KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

upprättas. Kommunfullmäktige beslutade den 9 februari 2015, § 38, att övergå från 
att göra två delårsrapporter per år till att årligen genomföra en delårsrapport per den 
sista augusti samt en helårsprognos per den sista april. 

Delårsrapporten skall, enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning 13 kap, 
innehålla periodens resultat- och balansräkning samt en förenklad förvaltnings-
berättelse. Jämförelsetal i form av resultaträkningens delposter per föregående års 
motsvarande period samt helår ska finnas med tillsammans med prognos för 
resultatet för räkenskapsåret samt budget för innevarande räkenskapsår. För varje 
post eller delpost i balansräkningen i en delårsrapport ska belopp för motsvarande 
post för närmast föregående räkenskapsårs utgång redovisas. 

Drift- och investeringsredovisning, resultat- och prognoskommentarer samt 
uppföljning av styrelsens och nämndernas mål kompletterar Kalix kommuns 
delårsrapport. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 14 oktober 2019. 

Justerandes skin Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

KALIX K01131t; 

Kommunstyrelsen 

§ 225 Dnr 2019-00471 00 

Överföring investeringsmedel 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar överföra återstående 
investeringsmedel med 2,7 milj kr för projekt 1027 "Data- och telekommunikationer" 
till år 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Kenneth Björnfot, stabsansvarig, meddelar i tjänsteskrivelse den 28 oktober 2019, att 
kommunstyrelsens investeringsmedel för bredbandsutbyggnad omfattar 2700 tkr för 
2019. Endast en mindre del är förbrukat beroende på svårigheter med planering för 
utbyggnad av det kommunala förvaltningsnätet och det kommunala stadsnätet, samt 
att de privata aktörernas egna planer för utbyggnad av fiber på landsbygden har 
försenats. 

2020 kommer det att behövas åtgärder för att skapa möjligheter för att kunna 
etablera fiber till landsbygden. 

Mot bakgrund av ovanstående begär kommunstyrelsen om att kommunfullmäktige 
överför återstående medel till 2020. 

Beslutsunderlag 
Kenneth Björnfot, stabsansvarig, tjänsteskrivelse den 28 oktober 2019. 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

KALIX KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

§ 228 Dnr 2019-00412 40 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
för samhällsbyggnadsnämnden - revidering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar antar taxa för Kalix 
kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen att gälla från och med den 
14 december 2019. Den tidigare taxan upphör samtidigt att gälla. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 29 oktober 2019, § 135, att den 
14 december 2019 träder EU: s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. Den 
nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs begreppet 
annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll försvinner. 

Grunden för kommunernas avgiftsuttag är i dag kontrollförordning (EG) 882/2004 
och den svenska regleringen som finns i livsmedelslagen (2006:804), livsmedels-
förordningen (2006:813) och förordning-(2006:1166) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Bestämmelserna i nya kontroll-
förordningen (EU) 2017/625 ersätter den 14 december 2019 reglerna i den nu 
gällande, men ändringar för att anpassa den svenska livsmedelslagen kommer att ske 
först under 2020. 

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram ett underlag för taxa för 
offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. Bygg- och miljöavdelnings förslag på 
taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen grundar sig på SKL:s 
underlag. 

I ärendet finns bygg- och miljöavdelningens förslag till ändring av taxa för Kalix 
kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 

Beslutsunderlag 
Taxa för Kalix kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 135/19. 

Justerandes skin Utdraqsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

KAI .1X KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

§ 229 Dnr 2019-00413 40 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
för jävsnämnden - revidering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta ändring av taxa för 
Kalix kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen att gälla från och 
med 14 december 2019. Den tidigare taxan upphör samtidigt att gälla. 

Beskrivning av ärendet 
Gunnar Johansson (S), jävsnämndens ordförande meddelar den 28 oktober 2019, att 
den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. Den 
nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs begreppet 
annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll försvinner. 

Grunden för kommunernas avgiftsuttag är i dag kontrollförordning (EG) 882/2004 
och den svenska regleringen som finns i livsmedelslagen (2006:804), 
livsmedelsförordningen (2006:813) och förordning (2006:1166) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Bestämmelserna i nya 
kontrollförordningen (EU) 2017/625 ersätter den 14 december reglerna! den nu 
gällande, men ändringar för att anpassa den svenska livsmedelslagen kommer att ske 
först under 2020. 

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram ett underlag för taxa för 
offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. Bygg- och miljöavdelnings förslag på 
taxa för offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen grundar sig på SKL's 
underlag. 

Gunnar Johansson (S), jävsnämndens ordförande har den 28 oktober 2019, enligt 
jävsnämndens delegationsordning 10.1 beslut i brådskande ärende, beslutat föreslå 
att kommunfullmäktige beslutar anta ändring av taxa för Kalix kommuns offentliga 
kontroll inom livsmedelslagstiftningen att gälla från och med 14 december 2019. Den 
tidigare taxan upphör samtidigt att gälla. 

I ärendet föreligger bygg- och miljöavdelningens förslag till ändring av taxa för Kalix 
kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 

Beslutsunderlag 
Jävsnämndens ordförandes delegationsbeslut den 28 oktober 2019. 
Förslag till taxa. 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL V(a61) 
Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

KALIX KONINIUN 

Kommunstyrelsen 

§ 230 Dnr 2019-00432 34 

VA-taxa 2020 för Kalix kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att brukningsavgiften 
höjs med 2 % från 1 januari 2020 samt att VA-taxan för 2020 fastställs enligt 
bilaga 1. Den tidigare taxan upphör samtidigt att gälla. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 24 september 2019, § 117, att enligt lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster får kommunen meddela föreskrifter om 
taxan där avgifternas belopp och hur avgifterna beräknas ska framgå. VA-taxan 
består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som fastighetsägaren betalar när en 
fastighet, för första gången, ansluts till det allmänna VA-systemet. Vid utökning av 
tomt- eller våningsyta kan avgifter tillkomma. Anläggningsavgiften ska täcka 
kostnaderna för att uppföra en allmän VA-anläggning och spegla fastighetens nytta 
av VA-anslutningen, samt bidra till kostnaderna för att bygga ut det lokala lednings-
nätet. Det maximala avgiftsuttaget ska, enligt Svenskt Vatten, motsvara den 
genomsnittliga kostnaden för utbyggnad av VA (ledningsnät och upprättande av 
förbindelsepunkt) till en fastighet i kommunen. Vidare ska den täcka direkta 
kostnader i samband med själva anslutningen så som t ex installation av 
vattenmätare och ajourhållning i kundregister/debiteringssystem. 

Brukningsavgiften är den löpande kostnaden som betalas för att använda allmänna 
VA-tjänster. Den ska täcka drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för 
investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vatten-tjänsterna 
som inte betalas av anläggningsavgiften. Avgiften är uppdelad i en fast avgift som 
ska spegla fastighetens nytta av att VA-systemet finns tillgängligt och en rörlig avgift 
som är kopplad till den faktiska förbrukningen av dricksvatten. 

Beräkningar utifrån delårsprognos anger ett preliminärt underskott på 300 tkr för VA-
taxan 2019 motsvarande en kostnadstäckningsgrad på 99,3 0/0. Underskottet baseras 
på högre elkostnader och kapitalkostnader. 

För 2020 föreslås en ökning av brukningsavgifterna med totalt 2 % för att täcka 
ökade driftkostnader hänförliga till driften av den allmänna VA-anläggningen samt 
kapitalkostnader för att fortsatt kunna uppnå en kostnadstäckningsgrad på 100 °/0. I 
bifogat taxeförslag kan ses förändringar på varje post. För ett typhus A enligt svenskt 
vattens definition med en vattenförbrukning om 150 m3/år innebär det en ökning 
med 139 kr/år från 6 973kr/år till 7 112 kr/år. 

Svenskt vatten har vid tjänsteskrivelsens datum inte publicerat jämförelser mellan 
kommunerna för 2019. Kalix kommun justerade VA-taxan med 2% 2019. 
Nedan följer utdrag ur branschorganet Svenskt Vattens kommentarer till 2018 års 
taxestatistik i sin helhet. 

Justerandes skin Utdraqsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

KALIX KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Framtida investeringsbehov  
Svenskt Vatten har låtit göra en studie av framtida investeringsbehov. Studien 
sammanställdes 2017 och visade på stora investeringsbehov i infrastrukturen för 
kommunalt vatten och avlopp. I dag investeras 12 miljarder årligen, men rapportens 
analys visar att investeringsbehoven är betydligt större än så. Ser man rent tekniskt 
på de behov som finns så är det investeringsbehovet just nu 22 miljarder under 
innevarande år. Det är dock inte möjligt att genomföra så stora investeringsökningar 
på kort tid. Därför räknar rapporten istället med att de ökade investeringarna 
genomförs i jämn takt under en 20-årstid. Det resulterar i en årlig investering av 16,5 
miljarder per år vilket innebär en höjning på 35 °h jämfört med dagens nivå. 
De ökade investeringarna behövs för att: 
• Bygga ut ledningsnät och kapacitet till både nya bostäder och befintliga områden 
som idag inte har kommunalt VA, men som behöver det på grund av ökade krav på 
miljöskydd. 
• En snabbare takt för förnyelse av ledningsnäten än vad som är fallet idag. Dagens 
förnyelsetakt behöver öka med 40 °h. 
• Anpassa VA-infrastrukturen för kommande klimatförändringar. 
• Säkra dricksvattenkvalit&I även på sikt genom att se till att alla vattenverk har 
tillräckliga barriärer (reningssteg). 
• Möta nya krav på avloppsrening vad gäller till exempel läkemedelsrester, 
slamhantering etc. 

Varför är taxorna olika höga i olika kommuner?  
Taxor sätts i varje enskild kommun utifrån självkostnadsprincipen. Det innebär att de 
samlade intäkterna från taxans avgifter inte överstiger de samlade kostnaderna för 
de kommunala vatten och avloppstjänsterna. 

Skillnaderna i avgiftsnivå beror främst på de olika förutsättningar som påverkar 
kostnaderna för att hantera vatten- och avlopp; t ex storlek, läge, typ av bebyggelse, 
avstånd, topografi, befolkningstäthet, antalet verksamhetsområden, råvattenkälla 
etc. Vidare spelar historiskt olika sätt att hantera investeringskostnader in. 

Det förekommer ibland påståenden att spridningen i avgiftsnivå är en indikation på 
att vissa kommuner är mindre kostnadseffektiva. Detta är emellertid ett felaktigt 
resonemang. Vatten- och avloppstjänster måste tillhandahållas i varje enskild 
kommun oavsett vilka förutsättningar som finns för att göra detta till en låg kostnad. 
Förutsättningarna skiljer sig här markant åt mellan olika kommuner. Kommuner med 
låg befolkningstäthet och stora avstånd har färre betalande per meter ledning och 
högre kostnader per ansluten för renings- och vattenverk. Vidare kan särskilda 
förhållanden som till exempel skärgård kräva dyrare lösningar. Därför är en spridning 
i taxenivå inte en indikation på verksamhetens kostnadseffektivitet. 
Kostnaden för investeringar och underhåll för ledningsnät är en stor del av den totala 
kostnaden. Det innebär att kommuner med långa ledningslängder per betalande 
måste ha högre avgifter för att uppnå självfinansiering. 

Ibland framställs det faktum att en taxa kan vara tre gånger så hög i glesbygd 
jämfört med storstad som något i sig anmärkningsvärt, men då ska man komma ihåg 
att ledningslängderna per betalande är ofta 10-15 och ibland uppemot 30 gånger 
längre per betalande. 

Justerandes siqn Utdraqsbestyrkande 
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KALIX KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Man bör räkna med att brukningsavgifterna stiger de kommande åren, av flera skäl: 
• Investeringar i VA-infrastrukturen behöver öka 
• Eftersom investeringar görs i till stor del avskrivna anläggningstillgångar blir den 
relativa effekten på VA-taxan stor. 
• Ökande kapitalkostnader och stigande räntor gör VA-taxan mer räntekänslig. 

Det är viktigt att framhålla att höjda taxor inte är något självändamål och de 
återhållsamma höjningarna som genomförts speglar en stark vilja ute hos 
kommunernas förtroendevalda och tjänstemän att värna om VA-abonnenternas 
pengar. Taxan är inte heller rätt mått på genomförda åtgärder utan endast en 
konsekvens av dessa. Sammantaget kan det dock konstateras att de senaste årens 
taxehöjningar är alldeles för låga i förhållande till behoven av investeringar för en 
långsiktigt robust, hållbar och miljöriktig hantering av vatten- och avlopp. Fler 
kommuner behöver se över sina investeringsbehov och upprätta investeringsplaner 
för ett långsiktigt hållbart VA. Som en konsekvens av detta måste vi räkna med 
betydligt större taxehöjningar framöver. 

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

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 117/19. 
Förslag Va-taxa 2020, bilaga 1. 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

KAI.IX KONINIt IN 

Kommunstyrelsen 

§ 231 Dnr 2019-00433 45 

Renhållningstaxa 2020 för Kalix kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan 
inför 2020 höjs med 2 °k vad avser grundavgiften i taxan samt att hämtnings-
avgiften hålls oförändrad. Den tidigare taxan upphör samtidigt att gälla. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 24 september 2019, § 118, att teknisk för-
sörjning har tagit fram ett underlag till renhållningstaxa för 2020. Renhållnings-taxan 
består av grundavgift samt hämtningsavgift för abonnenter, samt övriga avgifter och 
behandlingsavgifter vid lämning av verksamhetsavfall. Den senare baseras på själv-
kostnadsprincipen. 

Driftbudgeten för 2019 beräknas utifrån att delårsprognosen ska vara i balans. 

För 2020 beräknas ökade driftkostnader hänförliga till driften för maskiner, driv-
medel och transporter stiga 2 % sedan senaste justering av taxan. Med denna 
justering beräknas renhållningstaxan fortsatt kunna uppnå en kostnadstäcknings-
grad på 100 °/0. 

Sammantaget ser förvaltningen ett behov av taxehöjning på 2 % för delen grund-
avgift i taxan för att täcka kostnadsökningar. Delen hämtningsavgift lämnas 
oförändrad. För en villa (en- och tvåbostadshus) innebär det en höjning på 24 kronor 
per år, från 1 190 kr till 1 214 kr. 

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

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 118/19. 
Förslag renhållningstaxa 2020. 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

KALix Kommus 

Kommunstyrelsen 

232 Dnr 2019-00431 206 

Taxa för tömning av enskilda avloppsbrunnar 2020 för 
Kalix kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att taxa för tömning av 
enskilda avloppsbrunnar 2020 fastställs enligt nedan: 

Brunnsstorlek Kr/st 
0-4 m3 1 165 
4-6 m3 904 
6-8 m3 643 
Över 8 m3 2 863 

• Tömning sker en gång per år under perioden augusti - november 
• Fastighetsägaren är skyldig att hålla farbar väg 
• Behov av ytterligare tömningar beställs hos kommunens entreprenör, avgiften 
debiteras med timpris och behandlingsavgift av entreprenören 

Samtliga avgifter är inklusive moms. Den tidigare taxan upphör samtidigt att gälla. 

Beskrivning av ärendet 
Teknisk försörjning har tagit fram ett underlag till taxa för tömning av enskilda 
avloppsbrunnar 2020, se bilaga. 

Tömning av enskilda avloppsbrunnar upphandlas av kommunen i samband med 
ramavtal Slamsugning och Högtrycksspolning. Taxan sätts till självkostnad vilket 
innebär att den sätts till det angivna priset i anbudet samt kostnad för 
behandlingsavgift vid mottagning av slam. 

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

Ajournering kl 13.15-13.25 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 119/19. 
Taxa - tömning av enskilda avloppsbrunnar 2020. 
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Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

KALIX KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

§ 233 Dnr 2019-00472 170 

Handlingsprogram enligt Lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor 2020-2023- samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan 
inför 2020 höjs med 2 °k vad avser grundavgiften i taxan samt att hämtnings-
avgiften hålls oförändrad. Den tidigare taxan upphör samtidigt att gälla. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 24 september 2019, § 118, att teknisk för-
sörjning har tagit fram ett underlag till renhållningstaxa för 2020. Renhållnings-taxan 
består av grundavgift samt hämtningsavgift för abonnenter, samt övriga avgifter och 
behandlingsavgifter vid lämning av verksamhetsavfall. Den senare baseras på själv-
kostnadsprincipen. 

Driftbudgeten för 2019 beräknas utifrån att delårsprognosen ska vara i balans. 

För 2020 beräknas ökade driftkostnader hänförliga till driften för maskiner, driv-
medel och transporter stiga 2 °k sedan senaste justering av taxan. Med denna 
justering beräknas renhållningstaxan fortsatt kunna uppnå en kostnadstäcknings-
grad på 100 0/0. 

Sammantaget ser förvaltningen ett behov av taxehöjning på 2 % för delen 
grundavgift i taxan för att täcka kostnadsökningar. Delen hämtningsavgift lämnas 
oförändrad. För en villa (en- och tvåbostadshus) innebär det en höjning på 24 kronor 
per år, från 1 190 kr till 1 214 kr. 

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

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 118/19. 
Förslag renhållningstaxa 2020. 
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§ 234 Dnr 2019-00477 170 

Handlingsprogram enligt Lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor 2020-2023 - jävsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta handlingsprogram 
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2020-2023 att gälla under perioden 
2020-2023. 

Beskrivning av ärendet 
Gunnar Johansson (S), jävsnämndens ordförande meddelar den 28 oktober 2019, att 
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska en kommun ha ett handlings-
program för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Handlingsprogrammet 
ska antas av kommunfullmäktige inför varje ny mandatperiod. Innan programmet 
antas ska samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i 
saken. 

Gunnar Johansson (S), jävsnämndens ordförande har den 28 oktober 2019, enligt 
jävsnämndens delegationsordning 10.1 beslut i brådskande ärende, beslutat föreslå 
att kommunfullmäktige beslutar anta handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor 2020-2023 att gälla under perioden 2020-2023. 

Beslutsunderlag 
Jävsnämndens ordförandes delegationsbeslut den 28 oktober 2019. 
Förslag till taxa. 
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Sammanträdesdatum 
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KAIAX KOMMIJN 

Kommunstyrelsen 

§ 238 Dnr 2019-00445 16 

Extraordinära händelser och civilt försvar 2019-2022 - 
Handlingsprogram 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Upphäva säkerhetspolicy och säkerhetsstrategi (dnr 459/07-16). 
2. Upprätta handlingsprogram för extraordinär händelse och civilt försvar 2019-

2022 i enlighet med bifogad bilaga. 

Beskrivning av ärendet 
Säkerhetschef Patrik Fallström meddelar i tjänsteskrivelse den 10 oktober 2019, att 
Handlingsprogrammet anger hur Kalix kommun skall kunna uppfylla kraven enligt Lag 
(2006:554) om kommuners och landsting åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjdberedskap (LEH) samt Förordning (2006:637) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap (FEH). 

De senaste åren har betydelsen av trygghets- och säkerhetsfrågor ökat inom 
näringsliv och offentlig verksamhet. Där bedömning av sannolikhet och konsekvens 
för allvarligare händelser har blivit en central fråga för planering och drift i våra 
verksamheter. 

Handlingsprogrammet beskriver Kalix kommuns mål, riktning och prioriteringar för 
kommunens arbete med krisberedskap för perioden 2019-2022 samt arbetet med 
civilt försvar under perioden 2019-2020. 

Innehållet beskriver Kalix kommuns ambitioner för att uppfylla kraven enligt Lag 
(2006:554) om kommuners och landsting åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjdberedskap (LEH) samt Förordning (2006:637) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap (FEH). 

Fortsatt beskriver dokumentet hur kommunen tänkt fullfölja de åtagande som 
beskrivs i Överenskommelse om kommuners krisberedskap samt Överenskommelse 
om kommuners arbete med civilt försvar. 

Då överenskommelse om kommuners arbete med civilt försvar följer periodiciteten 
för Riksdagens försvarsbeslut, 2016-2020, avgränsas planeringen för civilt försvar till 
och med år 2020. 

Ekonomi och stöd 
Kommunen får statlig ersättning för att stärka förmågan att hantera extraordinära 
händelser och upprätthålla en grundläggande förmåga till civilt försvar. Hur 
ersättningen ska användas och vilket stöd kommunerna får regleras i 
överenskommelser mellan MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och 
SKL (Sveriges kommuner och landsting). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL :21a61) 
Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

KALIX KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
Säkerhetschef Patrik Fallströms tjänsteskrivelse den 10 oktober 2019. 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

KAIAX KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

§ 235 Dnr 2019-00428 70 

Köp av bostäder för socialförvaltningens räkning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att budgetberedningen tillser 
att 1,5 mkr årligen, åren 2021-2022, tillskjuts samhällsbyggnadsnämnden för att 
genomföra köp av utvalda bostäder och/eller uppföra fler bostadsmoduler för 
socialförvaltningens räkning, efter att socialförvaltningen gett klartecken av val av 
bostad och hyresnivå. 

Gällande år 2020 föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta, att tillföra 
1,5 mkr som tilläggsanslag till samhällsbyggnadsnämndens totala budgetram för 
investeringar år 2020 *-märkt med samma syfte som finns angivet ovan för åren 
2021-2022. Detta innebär att samhällsbyggnadsnämndens ram för investeringar år 
2020 uppgår till 44,9 mkr (exkl. VA) och kommunens totala investeringsram år 2020 
uppgår till 56,9 mkr. 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef .leanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 4 november 2019, att 
den 24 september 2019, § 98, fattade socialnämnden bifogat beslut, bilaga 1. I detta 
föreslår socialnämnden, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
tillskjuta 1,5 mkr årligen fram till 2022 till samhällsbyggnadsnämnden för att 
genomföra köp av utvalda bostäder och/eller uppföra fler bostadsmoduler för 
socialförvaltningens räkning, efter att socialförvaltningen gett klartecken av val av 
bostad och hyresnivå. 

Gällande år 2020 beslutade kommunfullmäktige den 17 juni 2019 om den 
investeringsbudget som gäller för varje styrelse/nämnd under år 2020. Vid 
tidpunkten för socialnämndens beslut i september hade kommunfullmäktige därmed 
redan beslutat om styrelsens/nämndernas investeringsbudgetar för år 2020. 

Kommunens totala budgetram för investeringar uppgår för år 2020 till 55,4 mkr 
(exkl. VA 15 mkr) enligt detta beslut. Samhällsbyggnadsnämndens 
investeringsbudget uppgår år 2020 till 43,4 mkr (exklusive 15 mkr till VA), varav 
11,0 mkr utgör en icke *-märkt ram för nämnden att själv förfoga över. Övriga medel 
är *-märkta vilket innebär att kommunfullmäktige öronmärkt poster i budgeten till 
särskilda ändamål. Investeringsbudgeten för Socialnämnden är 3 mkr år 2020 och 
innehåller inga *-märkningar av kommunfullmäktige. 

Investeringsbudget gällande år 2021 beslutas av kommunfullmäktige i juni 2020 och 
på samma sätt beslutas investeringsbudget för år 2022 i juni 2021. Gällande åren 
2021-2022 kan därmed socialnämndens förslag införlivas i dessa budgetprocesser. 

Gällande år 2020 finns tre möjligheter. Kommunfullmäktige behåller antingen den 
totala budgetramen 55,4 mkr som redan beslutats men omfördelar medel antingen 
från nämndernas ramar alternativt från *-märkta budgetposter. Ett sådant 
förfaringssätt innebär att verksamheternas planeringshorisont gällande investeringar 
kortas. Den andra möjligheten är att kommunfullmäktige fattar beslut om ett 
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Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

KAlix KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

tilläggsanslag, det vill säga utökar den totala budgetramen för investeringar från 55,4 
mkr till 56,9 mkr. 

Detta riskerar i förlängningen att öka kommunens avskrivningskostnader och att 
medel kan behöva tillföras budgeten för avskrivningar i kommande budgetprocesser. 
Det tredje alternativet är att avslå socialnämndens förslag. I bifogat beslut beskriver 
Socialnämnden ett stort behov av bostäder inom flera enheter och målgrupper, 
särskilt inom Integrationsenheten men även till andra medborgare. 

Kommunicering av förslaget till beslut 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ekonomienheten 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens protokoll, § 98/19. 
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 4 november 2019. 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 
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Sa mmanträdesdatum 
2019-11-11 

KATAIX. KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

§ 236 Dnr 2019-00458 04 

Köp av Ytterbyn 20:56-20:58 - Sjöbovillan 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att säga upp hyresavtalet för Ytterbyn 20:56 - 20:58, 
Sjöbovillan, samt därefter förvärva fastigheten till bokfört värde av Stiftelsen 
Kalixbo efter hyresavtalets utgång den 31 december 2020. Vidare uppdras till 
budgetberedningen att i investeringsbudget 2021 anslå medel för köpet med 
maximalt 7,4 mkr. 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 15 oktober 
2019, att Kalix kommun hyr sedan 1 juli 2013 Sjöbovillan (Ytterbyn 20:56-20:58) 
av Stiftelsen Kalixbo. Under åren 2013 - 2018 har Socialnämnden hyrt lokalerna för 
mottagande av ensamkommande barn. Socialnämnden har under 2018 avvecklat 
sina två HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn och sedan hösten 2018 tillhör 
Sjöbovillan Kalix kommuns lokalbank. 

Hyresavtalet gäller under perioden 2013-07-31 - 2020-12-31. Uppsägning ska ske 
minst 12 månader före avtalade hyrestidens utgång. Annars förlängs kontraktet 
med 60 månader för varje gång. Vid uppsägning av hyreskontrakt efter hyrestidens 
slut är Kalix kommun skyldig att återköpa fastigheten till bokfört värde vilket 
uppgivits till ca 7,2 mkr. 

Hyran uppgår till 1 668 230 kr per år (+indexuppräkning) och den totala ytan är 
788 m2. Sjöbovillan har 11 platser med egna badrum som saknar kök/pentry. Idag 
fördelas ytorna på 10 rum, personalutrymmen, kök och gemensamhetsytor. 
I hyran ingår bl a uppvärmning, snöröjning och moms. 

Kalix kommuns lokalgrupp har under åren 2017 - 2019 tittat på alternativa 
användningsområden för Sjöbovillan. Senast 2017. utreddes möjligheten att 
använda byggnaden för korttidsvistelse inom Stöd-Omsorg men då valde man 
istället att utveckla Björnbacken som sammantaget bedömdes som lämpligare 
lokaler. Under 2018/2019 har utretts möjligheten att bygga om lokalerna till 
lägenheter eller Trygghetsboende. Socialnämnden har beslutat utreda hur behovet 
av SABO-platser skulle kunna tillgodoses och där är även Sjöbovillan ett alternativ i 
kombination med en utbyggnad. Frågan om SABO-platser ägs av socialnämnden och 
kommer att presenteras där. 

Sjöbovillan är en dyr lokal med det hyresavtal vi har idag. Det är svårt att bygga om 
till lägenheter där vi kan ta ut en hyra om täcker kostnaderna då lägenheterna 
saknar kök och byggnaden har en del svåranvända överytor. Vid ett köp förbättras 
kalkylen att bygga om till lägenheter. Frågan om det finns intresse att hyra 
lägenheter i Nyborg behöver säkerställas innan beslut fattas i den riktningen. Ett 
nytt alternativ kan vara att utveckla ytterligare ett boende för äldre: "Studenten 2" 
men även det alternativet kräver ombyggnation av lägenheterna samt tillgång till 
tvättstuga eftersom lägenheterna då motsvarar en normal hyreslägenhet men med 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

tillgång till utökad service i form av värd, samlingslägenhet och aktiviteter medan 
behovet av service tillgodoses av Hemtjänsten enligt biståndsbeslut. Idag finns ett 
antal kriterier uppställda för att kunna beviljas bostad vid Studenten 1. 

Köp av Sjöbovillan - alt Fortsatt hyra korta räkneexempel 

Exempel 1 Ombyggnation till lägenheter - 8 lägenheter, 2:or 

Kapitalkostnad: 7,4 (köpeskilling) + 4 (ombyggnadskostnad) = 11,4 mkr 
Avskrivning + Ränta: 300 000 kr + 228 000 kr = 528 000 kr 

Drift/Underhåll 470 kr/m2 * 788 m2 = 370 360 kr 
Totalt: 898 360 kr 

Uthyrningsbara ytor: 519 m2 * 1730 kr/m2 = 898 360 kr 

Hyresnivå: 

60 m2 8 650 kr per månad 
71 m2 10 240 kr per månad 

Analys: 
Hyresnivån motsvarar nybyggnation men det gör inte lägenheternas utformning och 
standard. Ordinarie bostadslägenheter ska på sikt finansiera sig själva annars kan 
krav komma på nedskrivning av fastighetens värde vilket slår på kommunens 
resultat och därmed påverkar alla skattebetalare. 

Exempel 2 Ombyggnation till boende för äldre typ Studenten 1 - Sjöbovillan, 
7 lägenheter 

1:a 2 st (47-50 m2) 
2:a 5 st (52-67 m2) 

Kapitalkostnad: 7,4 (köpeskilling) + 4 (ombyggnadskostnad) = 11,4 mkr 
Avskrivning + Ränta: 300 000 kr + 228 000 kr = 528 000 kr 

Drift/Underhåll 470 kr/m2 * 788 m2 = 370 360 kr 
Totalt: 898 360 kr 

Uthyrningsbara ytor: 452 m2 * 1257 kr/m2 (Hyresnivå SBO) = 568 200 kr 

Hyresnivå: 

47 m2 4 925 kr per månad 
67 m2 7 020 kr per månad 

Socialnämnden har då en nettokostnad för blockförhyrningen på ca 330 000 kr 
(samlingslägenhet, personalutrymmen mm) samt tillkommande kostnader för 
personal och driftskostnader kopplat till verksamheten) 

Justerandes sicin Utdragsbestyrkande 
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Analys: En viss nettokostnad kan vara till gagn för socialnämnden i och med att fler 
kan klara sig själva längre i eget boende med trygghetsskapande åtgärder. Avlastar 
troligen trycket på SÄBO. 

Exempel 3 Köp av Sjöbovillan ombyggnation till Särskilt boende (SÄBO) 

Redovisas inte här, ingår i socialnämndens uppdrag att utreda behov, placering och 
utformning av SÄBO-platser 

Exempel 4 Fortsatt hyra av Stiftelsen Kalixbo, ombyggnation till boende för äldre 
Studenten 2 - Sjöbovillan 

Hyra idag 1 700 tkr, totalyta 788 m2 
+ tilläggsavtal Ombyggnadskostnad, enkla egna kök mm, 4 mkr (uppräknat i 2019 
års värde) 25 års avtal = 1 830 000 kr 

Hyresintäkter, uthyrningsbar yta 452 m2 alternativt 519 m2 

Intäkter: 1257 kr/m2 * 452 = 568 200 kr 

Nettokostnad 1 262 000 tkr exklusive bemanning och övriga omkostnader 

Analys: 
Det finns inga skäl att fortsätta att hyra Sjöbovillan. Nettokostnaden blir orimligt 
dyr. Kommunen har bl a inte omsättningskrav på samma sätt som Stiftelsen Kalixbo 
vilket gör att vår kalkyl är betydligt mer förmånlig. 

Beredningens förslag 
Samtliga förslag är framräknade med grova schabloner och med sikte på att 
Sjöbovillan ska kvarstå i kommunal regi. Däremot kan de utgöra ett 
diskussionsunderlag för framtida beslut. Det krävs ett politiskt ställningstagande till 
uppsägning av hyreskontrakt och köp av fastigheterna samt ett uppdrag att 
återkomma med utvecklade förslag. Det kan även finnas ett intresse hos en privat 
aktör att utveckla en verksamhet i lokalerna vilket inte hittills är utrett. 

Beredningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att säga upp 
hyresavtalet för Ytterbyn 20:56 - 20:58 samt därefter förvärva fastigheten till 
bokfört värde av Stiftelsen Kalixbo efter hyresavtalets utgång den 31 december 
2019. Budgetberedningen har att beakta att i investeringsbudget 2021 anslå medel 
för köpet med maximalt 7,4 mkr. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 15 oktober 2019. 
Kommunstyrelsens arbets-och personalutskotts protokoll, § 112/19. 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

§ 226 Dnr 2019-00461 101 

Övergripande miljöarbete för Kalix kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar förlänga nuvarande mål 
och miljöplan fram till det nya övergripande målarbetet är klart, med tillägg att 
särskilt beakta och arbeta med: 

- Miljöfaktorer ska beaktas och där det är möjligt tas med som kriterier vid nya 
upphandlingar samt att nya riktlinjer ska tas fram i syfte att öka den politiska 
styrningen av upphandlingar. 

- Agenda 2030 ska implementeras i politiska beslut och i verksamhetens aktiviteter. 

Beskrivning av ärendet 
I skrivelse den 23 oktober 2019, meddelar Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens 
ordförande, Jan Nilsson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Katarina 
Burman (V), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande och ledamoten Sven Nordlund 
(MP), att nuvarande miljöplan gäller 2019 ut, det finns ett fullmäktigebeslut att 
senast den 25 november 2019 besluta om nya visioner och mål gällande miljön. 
Därför behöver vi ta ett nytt beslut gällande miljöplanen. Miljöplanen skall visa 
åtgärder för att nå våra miljömål/prioriterade områden som kommunen vill sträva 
mot för att uppnå en bättre miljö. Miljöplanen är idag det styrdokument som ska 
gälla för miljöarbetet och skall samtidigt gälla parallellt med övriga planer och 
program som kommunfullmäktige beslutat om. Varje nämnd tar fram och beslutar 
åtgärder som ska ingå i miljöplanen. 

I en tid då vi får mer och mer fakta när det gäller de hot som en minskande 
biologisk mångfald och den mänskliga inverkan på klimatet, har vi ett ansvar som 
kommun att göra allt vi kan för att kommande generationer ska få ett så bra liv som 
möjligt. Idag är det fakta inte en tro att det är människan som till största delen har 
en negativ påverkan på klimat och biologisk mångfald. 

Miljö och målarbetet bör utgå från de fyra hållbarhetsprinciperna. 

I ett hållbar samhälle utsätts inte naturen för systematiskt ökande... 
1...koncentrationer av ämnen från jordskorpan. 
2...koncentrationer av ämnen från samhällets produktion. 
3...degradering på fysiskt sätt. 

och det finns inga strukturella hinder för människors.... 
4... hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening. 

För Kalix kommun och medborgarna i Kalix kommun blir det viktigare och viktigare 
att arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljöfrågan har redan och kommer 
med största sannolikhet framöver att ha ännu större betydelse för ekonomin och för 
att människor ska uppfatta kommunen som attraktiv som boendeort. Det är genom 
att agera vi skapar framtidstro och hopp hos våra ungdomar. 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4id(a61) 
Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

KAI.IX KONI3Ill X 

Kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Jan Nilsson (S), kommun-
styrelsens 1:e vice ordförande, Katarina Burman (V), kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande och ledamoten Sven Nordlund (MP), skrivelse den 23 oktober 2019. 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL isd(a61) 
Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

KALIX KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

§ 227 Dnr 2019-00473 101 

Plan för besöksnäringen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar starta planprocessen med 
att upprätta en utvecklingsplan för besöksnäringen i Kalix kommun och ger 
samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning i uppdrag att upprätta utvecklings-
planen i samråd med näringslivsenheten och övriga kommunala förvaltningar. 

Beskrivning av ärendet 
Anders Öqvist, planingenjör meddelar i tjänsteskrivelse den 31 oktober 2019, att 
syftet med en utvecklingsplan för besöksnäringen är dels att den ska kunna 
integreras i kommunens översiktsplan och dels att vara ett underlag för att ta fram 
säljmaterial till mässor, möten med exploatörer mm. 

Primära målgrupper för utvecklingsplanen: 
• Exploatörer och entreprenörer som är intresserade av att starta verksamhet i 

kommunen 
• Politiker och tjänstemän som behöver mer kunskap om besöksnäringen och 

underlag för planer och beslut. 

Bidragspengar från tillväxtverket finns under 2020 för konsultstöd för framtagande av 
utvecklingsplanen för besöksnäringen. 

Övrigt 
Kommunfullmäktige har den 19 juni 2017, § 99, dnr 2017-00392, beslutat att ge 
samhällsbyggnadsnämnden och dess förvaltning i uppdrag att upprätta en ny 
kommuntäckande översiktsplan i samråd med övriga kommunala förvaltningar. 
Agenda 2030 ska tas i beaktande vid upprättande av ny översiktsplan. Vidare ska 
även en fördjupad översiktsplan tas fram för Kalixälvdal upp till kommungränsen mot 
Överkalix. 

Beslutsunderlag 
Anders Öqvist, planingenjör tjänsteskrivelse den 31 oktober 2019. 

Justerandes sign 

   

Utdragsbestyrkande 

    

     



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL :10d(a61) 
Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

KALIX KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

§ 237 Dnr 2019-00422 140 

Förändring stadgar - Kalixbo 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta ändringar i 
Stiftelsen Kalixbostäders stadgar i enlighet med bifogad bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 4 november 2019, att 
ändringar föreslås i Stiftelsen Kalixbostäders stadgar vad gäller § 2 respektive § 18 
till den nya ordalydelsen (se rödmarkerad text i bilaga 1 samt bilaga 3 för den 
nuvarande ordalydelsen): 

§ 2 Tillsyn 
Stiftelsen skall stå under begränsad tillsyn enligt Stiftelselagens 9 kap § 10. 

§ 18 Redovisning och revision 
Styrelsen och verkställande funktionären ska tillse att stiftelsens löpande redo-visning 
och årsbokslut följer Stiftelselagen 3 Kap om Bokföring samt Bokförings-lagens och 
Årsredovisningslagens bestämmelser. Styrelsen och verkställande funktionären skall 
tillse att revision sker enligt Stiftelselagens 4 kap om Revision samt avseende 
lekmannarevision enligt 10 kap aktiebolagslagen Allmän och särskild granskning. 

Kommunfullmäktige fastställde stadgar för Stiftelsen Kalixbostäder den 
18 december 1992 § 188 (se bilaga 2). Paragraf 2 respektive paragraf 18 innehåller 
hänvisning till lagar och lagrum som numer inte gäller. Förslag till beslut är därmed att 
uppdatera dessa två paragrafer i enlighet med nu gällande lagstiftning. 

Ingela Rönnbäck, VD Stiftelsen Kalixbostäder, skickade bilaga 2 daterad den 
3 oktober 2019 med ett förslag om ändring av stiftelsens stadgar i enlighet med 
ovan. 

Kommunicering av förslaget till beslut 
Stiftelsen Kalixbostäder 
Ekonomienheten 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 4 november 2019. 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

KALIX KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

§ 239 Dnr 2019-00407 101 

Arbetsordning för kommunala samrådsorgan - 
revidering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar revidera reglementet för 
de kommunala samrådsorganen i enlighet med bifogad bilaga. Kommunala 
Handikapprådet ska hädanefter heta Kommunala Tillgänglighetsrådet (KTR). 

Beskrivning av ärendet 
Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 1 oktober 2019, att 
Linda Frohm (M) motionerade i fullmäktige den 23 november, dnr 2018-00590 103, 
om ett namnbyte på Kommunala Handikapprådet (KHR). Motionen bifölls av 
fullmäktige 17 juni 2019. Beslutet innebar att kommunstyrelsen fick i uppdrag att 
föreslå en ny arbetsordning för de kommunala samrådsorganen; frågan om 
samrådsorganets nya namn lämnades i så måtto öppen av fullmäktige. Av 
beredningen av motionen framgår att frågan om namnbyte redan avhandlats i KHR 
2018. Denna diskussion utmynnade i förslaget Kommunala Tillgänglighetsrådet, 
förkortat KTR. Mot bakgrund av motionens ambition att utmönstra ett ålderdomligt 
och stigmatiserande begrepp ligger det nära tillhands att bifalla rådets förslag. 

Beslutsunderlag 
Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 1 oktober 2019. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 111/19. 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL : 1461) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

KALIX K01131111 

Kommunstyrelsen 

§ 240 Dnr 2019-00160 14 

Drift av Kalix Golfbana - uppföljning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar, att del av 
kommunfullmäktiges beslut från den 14 april 2019, § 63, avseende att Kalix 
Golfklubb årligen ska betala en hyra för anläggningen med 2000 kr/månaden i 
4 månader, ska upphöra att gälla. 

Kommunstyrelsen föreslår därefter, att kommunfullmäktige beslutar lägga 
redovisningen med godkännande till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 30 oktober 2019, 
att Kalix golfklubb driver sedan den 1 juni 2019 Kalix golfbana i enlighet med upprättat 
driftsavtal. Kalix golfklubb har att i enlighet med avtalet till Kalix kommun redovisa sin 
verksamhet enligt följande: 

Uppföljning av Kalix Golfklubbs verksamhet, ekonomi samt driftsavtal ska ske årligen 
och rapporteras till kommunfullmäktige i november månad. 

Kalix golfklubba redovisning 

Kalix Golfklubb 1/6-31/12-19 

Efter många möten och beslut kom klubben i gång med verksamhet i juni. Det har 
varit fokus på att få igång driften, teckna nya avtal och få snurr på restaurangen. 
Vi har haft många engagerade medlemmar som har hjälpt till med minst 5 timmars 
arbete. Vi budgeterade för 118 stycken medlemmar med full spelavgift. 
Vår budget var på minus 22,000 kr när vi beslutade att drifta banan. Då i åtanke att 
kal/ställa verkstaden för att undkomma dyra elräkningar. 

Vårt medlemsantal är 306 varav 116 stycken fullvärdiga. Som det nu ser ut slutar vi 
med ett minusresultat på allt mellan 25 - 100,000 kr. 
Ungdomsverksamhet med veckoträning, sommarskola och prova på golf med Kalix 
hockey. En ny tävling, midnattsolsgolf med riktigt bra priser, övernattning hos Ice 
and Ligth village, tur med IceBreaker och relax på Fhilipsborg. 

En del förbättringsarbete på banan som påbörjas nu i höst. Verkstad som behöver 
åtgärdas med läckage, elförbrukning mm. 

Kalix golfklubb har bifogat en preliminär resultatrapport för perioden 1 - 31 juli som 
indikerar ett positivt resultat. Resultatet är inte periodiserat och samtliga 
personalkostnader var inte fakturerade. Slutlig redovisning för kalenderåret 

Uppföljning av verksamheten 
Kalix kommun har träffat delar av Kalix golfklubbs styrelse vid två tillfällen i höst för 
att stämma av hur verksamheten gått såväl ekonomiskt samt verksannhetsmässigt. 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL : 15161) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

KALIX KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Säsongen har varit en framgång med fler spelande och kanonfina banor som 
återupprättat Kalix golfbanas rykte. Medlemmarna har arbetat ideellt vilket 
möjliggjort verksamheten. 

Kalix kommun har liksom tidigare år tillhandahållit personal under drygt 3 månader 
för vilket Kalix golfklubb betalat ett självkostnadspris. 

De flesta maskiner har Kalix golfklubb själva hyrt in, några maskiner/fordon fanns 
kvar i det förvärvade konkursboet men det mesta är att betrakta som skrot. 

Kalix kommun har inventerat renoveringsbehovet i maskinhall och klubbstuga och 
konstaterar att byggnadernas underhåll varit obefintligt förutom inredningen av 
klubbstugan. Maskinhallen har sådana skador att rivning bör övervägas. 
Personalutrymmena är i princip obrukbara, tak läcker och fönster håller på att ramla 
ut. Vissa mindre åtgärder är genomförda som bl a sänker el-kostnaderna. 

En första kalkyl med olika förslag till åtgärder håller på att tas fram av 
Fastighetsavdelningen inför budgetarbetet 2021. Problemet är att vissa åtgärder kan 
vara nödvändiga att genomföra redan 2020 vilket det i dagsläget saknas medel för. 
Köpeskillingen för fastigheterna var låg men renoveringsbehoven är omfattande. 

Kalix golfklubb framhåller orättvisan med att debiteras hyra för restaurangen då man 
redan idag med gällande avtal betalar alla rörliga kostnader för anläggningen. El, 
vatten och övriga driftskostnader betalas för hela verksamhetsåret trots att man inte 
nyttjar anläggningen mer än knappt 4 månader per år. Den kostnaden överstiger 
med råge normal hyresdebitering. 

Kalix golfklubb har, vad beredningen kan se i dagsläget, gjort ett gott jobb med att 
skapa verksamhet på Kalix golfbana. Slutlig redovisning lämnas till 
Kommunfullmäktige i och med att föreningens årsmöte fastställer årsredovisning för 
2019 och revisorerna föreslår ansvarsfrihet. 

Efter avstämningen har Kalix kommun tecknat nytt driftsavtal, arrendeavtal samt 
avtal om tillhandahållande av personal för år 2020. 

Beredningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner redovisningen samt föreslår att 
tidigare beslut avseende att Kalix Golfklubb årligen ska betala en hyra för 
anläggningen med 2000 kr/månaden i 4 månader ska upphöra att gälla. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 30 oktober 2019. 

Justerandes skin Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL : 16d(a61) 
Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

KAI.IX KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

§ 241 Dnr 2019-00479 101 

Vision 2030 och målområden 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Ny vision, med beskrivning, för Kalix kommun från 2020-01-01, 
enligt bilaga 1. 

• Övergripande målområden, med beskrivning, enligt schematisk bild 
i bilaga 1. 

• Tidsplan för fortsatt målarbete med mätbara mål, enligt nedan. 

Reservation 
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Henrik Eriksson (C), Rickard Moss (L) och 
Susanne Darengren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jimmy Väyrynens 
(M) yrkande. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson, kommunstyrelsens 1:e vice 
ordförande Jan Nilsson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Katarina Burman och 
ledamot kommunstyrelsen Sven Nordlund meddelar i skrivelse den 27 oktober 2019, 
att kommunens vision och övergripande målarbete är politikens viktigaste instrument 
för styrning av kommunala verksamheten mot politikens viljeinriktning. Målen ska 
bidra till kommunens utveckling inom kommunala verksamheten, lokalsamhället och 
Norrbotten. Kommunens vision och övergripande målområden, med mål, ska även 
bidra till att Agenda 2030, samt att den regionala utvecklingsstrategin införlivas i 
kommunens utveckling. 

Målarbetet innefattar både en långsiktig vision och övergripande mål för utvecklingen, 
samt mätbara mål med tillhörande perspektiv. Målen ska även kunna mätas med 
olika kvalitetsmått och vara politiskt förankrade i möjligaste mån, för att få 
långsiktiga effekter. 

Redan innan de mätbara målen har beslutats i juni 2020 kan nämnderna och 
verksamheterna påbörja arbetet med att styra mot visionen och de framtagna 
målområdena med perspektiv. Vidare så finns även en stor andel planer, som styr 
nämnder och verksamheter redan idag. 

Här nedan följer en tidsplan för det fortsatta målarbetet. 

Tids lan för orocess Vision och mål 
Tid Instans Ärende 

November 2019 Kommunfullmäktige Beslut om Vision med beskrivning 

November 2019 Kommunfullmäktige Beslut om Övergripande målområden 

Juni 2020 Kommunfullmäktige Beslut om mätbara Mål 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



Hösten 2020 Nämnderna Dialog politik och verksamhet om fokusområden 

Hösten 2020 Nämnderna Dialog politik och verksamhet om kvalitetsmått 

Hösten 2020 Verksamheterna Beslut om aktiviteter 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL :71%1) 
Sammanträdesdatum 

2019-11-11 

KALIX K011111I;N 

Kommunstyrelsen 

För att få en framgångsrik och tydlig styrning mot målområdena och målen, så måste 
dessa vara kända och förankrade i alla verksamheter. Det måste även finnas en 
dialog mellan politiken i nämnderna och verksamheterna runt vilka fokusområden 
som ska prioriteras för att få störst effekt mot målen. Vidare måste samtliga 
verksamheter arbeta med att prioritera och besluta vilka aktiviteter ,som ska 
genomföras mot de övergripande målen. 

I och med den nya visionen och de nya målområdena med perspektiv tar Kalix 
kommun sikte mot en framtid där allt är möjligt. Det kommer att fordras 
långsiktighet och strategiskt arbete, men framförallt att alla politiker som ser 
möjligheter och vågar att ta beslut, som ger bäring mot vision och mål. Det kommer 
även kräva en uthållighet, för att förändra och påverka gamla strukturer och synsätt, 
för att styra kommunen mot vision och mål. 

Yrkande 
Jan Nilsson (S): Bifall till majoritetens (S), (V) och (MP) förslag enligt följande: 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar följande: 

• Ny vision, med beskrivning, för Kalix kommun från 2020-01-01, 
enligt bilaga 1. 

• Övergripande målområden, med beskrivning, enligt schematisk bild 
i bilaga 1. 

• Tidsplan för fortsatt målarbete med mätbara mål, enligt nedan. 

Kommunens vision och övergripande målarbete är politikens viktigaste instrument för 
styrning av kommunala verksamheten mot politikens viljeinriktning. Målen ska bidra 
till kommunens utveckling inom kommunala verksamheten, lokalsamhället och 
Norrbotten. Kommunens vision och övergripande målområden, med mål, ska även 
bidra till att Agenda 2030, samt att den regionala utvecklingsstrategin införlivas i 
kommunens utveckling. 

Målarbetet innefattar både en långsiktig vision och övergripande mål för utvecklingen, 
samt mätbara mål med tillhörande perspektiv. Målen ska även kunna mätas med 
olika kvalitetsmått och vara politiskt förankrade i möjligaste mån, för att få 
långsiktiga effekter. 

Redan innan de mätbara målen har beslutats i juni 2020 kan nämnderna och 
verksamheterna påbörja arbetet med att styra mot visionen och de framtagna 
målområdena med perspektiv. Vidare så finns även en stor andel planer, som styr 
nämnder och verksamheter redan idag. 

Här nedan följer en tidsplan för det fortsatta målarbetet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

KAI.IX KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Tids lan för process Vision och mål 
Tid Instans Ärende 

November 2019 Kommunfullmäktige Beslut om Vision med beskrivning 

November 2019 Kommunfullmäktige Beslut om Övergripande målområden 

Juni 2020 Kommunfullmäktige Beslut om mätbara Mål 

Hösten 2020 Nämnderna Dialog politik och verksamhet om fokusområden 

Hösten 2020 Nämnderna Dialog politik och verksamhet om kvalitetsmått 

Hösten 2020 Verksamheterna Beslut om aktiviteter 

För att få en framgångsrik och tydlig styrning mot målområdena och målen, så måste 
dessa vara kända och förankrade i alla verksamheter. Det måste även finnas en 
dialog mellan politiken i nämnderna och verksamheterna runt vilka fokusområden 
som ska prioriteras för att få störst effekt mot målen. Vidare måste samtliga 
verksamheter arbeta med att prioritera och besluta vilka aktiviteter ,som ska 
genomföras mot de övergripande målen. 

I och med den nya visionen och de nya målområdena med perspektiv tar Kalix 
kommun sikte mot en framtid där allt är möjligt. Det kommer att fordras 
långsiktighet och strategiskt arbete, men framförallt att alla politiker som ser 
möjligheter och vågar att ta beslut, som ger bäring mot vision och mål. Det kommer 
även kräva en uthållighet, för att förändra och påverka gamla strukturer och synsätt, 
för att styra kommunen mot vision och mål. 

Jimmy Väyrynen (M): Bifall till (M), (C) och (L):s förslag enligt följande: 
Vision: Kalix skall vara en tillväxtkommun. 
För att nå Visionen skall all marknadsföring av platsen och de politiska beslut som tas 
alltid vara en del i den helhet som tar oss närmare Visionen. För att nå målet skall vi 
skapa och värna det enkla & exklusiva som Kalix som kommun kan erbjuda. 

Det skall vara enkelt att leva, verka och driva företag i Kalix. Det innebär att vi måste 
ha god tillgänglighet till vår kommunala service. Det skall vara enkelt att få ta del av 
välfärden, det skall vara enkelt att med goda kommunikationer ta sig till och från 
Kalix, det skall vara enkelt att komma in i samhället och gemenskapen. 

Vi skall värna kommunens kärnverksamhet och vi skall lyfta våra exklusiva värden i 
marknadsföring och i vårt arbete att öka inflyttningen i kommunen. Med det exklusiva 
menar vi vår geografiska placering mitt mellan två tillväxtregioner, vår kustnära 
beläggning, E4:ans dragning, näringslivets bredd och spets, midnattssol, norrsken, 
Kalixlöjrom och vår skärgård. 
Vi skall värna friheten det innebär att leva och bo i Kalix och vi skall skapa 
förutsättningar för befolkningen att uppleva trygghet. Vi ska ha en positiv 
befolkningsutveckling, öka kvalitén i skolan, skapa ett utbildningscentrum för Östra 
Norrbotten och klättra i Svenskt Näringslivs rankning till plats 100 till 2030. 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL : i9d(61) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

KAI.IX KONI1I3N 

Kommunstyrelsen 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Jan Nilsson (S) och Jimmy Väyrynen (M) skilda yrkanden för 
röstning och finner att kommunstyrelsen bifaller Jan Nilssons yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson, Kommunstyrelsens 1:e vice 
ordförande Jan Nilsson, Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Katarina Burman och 
Ledamot Kommunstyrelsen Sven Nordlund skrivelse den 27 oktober 2019. 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

§ 189 Dnr 2019-00203 103 

Motionssvar - mobilisering/fredstid 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Carl-Otto Gählman (FIK), Per-Erik Sångberg (FIK) och Doris Lilian Kerttu (FIK) 
föreslår i motion den 10 april 2019 följande: 

"Kalix kommun inventerar hur många ungdomar under 18 år som vid mobilise-
ring/ofredstid kan komma att st utan uppsikt av vuxen. Det är här av yttersta vikt 
att den planering som görs innefattar tillsyn under dygnets samtliga timmar. 
Framtid i Kalix föreslår vidare att utifrån det erhållna resultatet så vidtar planering 
med mål och syfte att vid mobilisering/ofredstid 
säkerställa adekvat tillgång på omsorg." 

Kommunfullmäktige har den 15 april 2019, § 92, beslutat lämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Beredning 
Kommundirektör Maria S Henriksson föreslår i tjänsteskrivelse den 28 maj 2019, 
att motionen bör avslås. Kalix kommun har regler för förskola och fritidshem. Dessa 
regler fortsätter att gälla i händelse av höjd beredskap. Allt fler anställda i Kalix 
kommun kommer att krigsplaceras, de flesta kommer dock att kvarstå i sin 
nuvarande befattning för att kommunen ska kunna upprätthålla sina ordinarie 
funktioner i så stor utsträckning som möjligt. 

Om det råder högsta beredskap i hela landet gäller arbetsrättslig beredskapslag 
(1987:1262) och det centrala kollektivavtalet "Avtal om arbetstid m.m. under 
krigs- och beredskapstillstånd (AKB)". Det innehåller bl.a. bestämmelser om 
arbetstid, semester, lön och andra ersättningar och förhandlingsordning i 
rättstvister. Om en anställd är sjukskriven, föräldraledig eller behöver ta hand om 
sjuka barn finns fortfarande arbetsrättsliga regler som gäller även under höjd 
beredskap. Även om arbetstidsregler och liknande ser annorlunda ut är 
grundläggande principer kvar. 

Tjänsteplikten är en följd av pliktlagstiftningen och gäller, vid höjd beredskap, 
oberoende av om den anställde är t ex tjänstledig. Det kan självfallet finnas 
praktiska problem för den anställde att infinna sig för tjänstgöring om höjd 
beredskap skulle beslutas oväntat men det är en fråga som är lösas utifrån 
omständigheterna. Straff för utebliven inställelse till plikttjänstgöring kan bara 
komma ifråga om den pliktige uppsåtligen underlåter att inställa sig. Den som på 
grund av omständigheterna inte kan inställa sig för plikttjänstgöring kan alltså inte 
straffas. 

En inventering av antalet krigsplacerade i Kalix kommun med barn under 18 år 
fyller ingen funktion idag. Under de närmaste två åren kommer det att ske stora 
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KALIX KoN131uN 

Kommunstyrelsen 

förändringar av antalet krigsplacerade. Kalix kommun har en väl utbyggd förskole-
och fritidsverksamhet som med denna robusthet skulle klara av höjd beredskap. 
Krigsplaceringarna handlar just om förutsättningar för kommunen att bedriva sina 
kärnverksamheter även i händelse av höjd beredskap. De barn som skulle ha rätt 
till, och behov av, barnomsorg under höjd beredskap är sannolikt redan inskrivna i 
den privata eller kommunala barnomsorgen. 

Organisation av förskola och fritids i Kalix kommun 
Förskola finns i form av kommunal eller enskild verksamhet och avser barn från ett 
års ålder t.o.m. fem års ålder. Förskolan har öppet mellan 6.00 - 18.00, om behov 
därutöver finns kontaktas respektive förskolechef. 

Allmän förskola för alla tre- till femåringar, kostnadsfri förskola 525 timmar per år. 
Plats i allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller tre 
år. Den allmänna förskolan följer skolans läsårsplan, vilket innebär att barnet är 
ledig från förskolan när skolan har lov. Riktlinjer för placering i allmänna förskolan. 

Annan pedagogisk verksamhet 
• Omsorg på obekväm arbetstid 
• Öppen förskola finns i Kalix Familjecentral. 

Rätt att erhålla plats 
Hemkommunen svarar för att barn som är bosatta i Sverige, vars föräldrar 
förvärvsarbetar eller studerar, erbjuds plats i förskola i den omfattning som arbete, 
studier inklusive restid eller barnets eget behov motiverar. 
Barn till föräldrar som är arbetssökande har rätt till plats i förskolan 15 timmar per 
vecka. Barn till föräldrar som är föräldralediga, för vård av annat barn, har rätt till 
plats i förskola/familjedaghem 15 timmar per vecka. 

Fritidshemmen styrs av Skollagen, 14 kap samt Läroplanen för grundskolan, första 
delen. Utbildning i fritidshem erbjuds för elever i kommunens förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola och så snart det framkommit att eleven har behov av 
en sådan plats och i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas 
förvärvsarbete eller studier. Platsen får inte användas under platsinnehavarnas 
semester. Eleven erbjuds fritidsplats vid den skola eleven är inskriven vid så fort 
behov uppstår. Arbetslöshet och föräldraledighet berättigar inte till en 
fritidsplacering. 

Om eleven har särskilda behov kan placering beviljas av rektor. 
Öppettider för fritidshemmen är 06.00-18.00. Finns behov av omsorg kvällar och 
helger kan placering erbjudas på Lyrans förskola, Månen efter kontakt med 
Utbildningsförvaltningen. 

Beredningens förslag 
Med hänvisning till ovanstående föreslår beredningen att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion från Carl-Otto Gählman (FIK), Per-Erik Sångberg (FIK) och Doris Lilian 
Kerttu (FIK) den 10 april 2019. 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 
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Kommunfullmäktiges protokoll, § 92/19. 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 28 maj 2019. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 86/19. 
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Kommunstyrelsen 

§ 188 Dnr 2019-00185 103 

Motionssvar - visselblåsarsystem för hela Kalix 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 

Reservation 
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna samt 
Kalixpartiet. 

Beskrivning av ärendet 
Linus Häggström (M) och Sandra Bergström (M) föreslår i motion till fullmäktige 
den 1 april 2019 följande: 

"Sveriges meddelarfrihet är skyddad i grundlagen i både tryckfrihetsförordningen 
och i yttrandefrihetsgrundlagen. Meddelarfriheten är något vi ska vara stolta över, i 
Sverige är den starkare än i många andra länder. Från och med 1 januari 2017 
finns även en lag som särskilt skyddar offentligt anställda s k visselblåsare, som vill 
använda sig av meddelarfriheten och slå larm om missförhållanden och 
oegentligheter i verksamheten (Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier 
för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden). 

Varför vi tycker att man ska utreda ett anonymt visselblåsarsystem är av den enkla 
anledningen att vi inte ska ha några oegentligheter i vår kommun och den som vill 
slå larm ska inte riskera efterföljande repressalier. Flertalet andra myndigheter har 
rutiner och system för visselblåsare där anställda anonymt kan lämna uppgifter om 
misstänkta oegentligheter och missförhållanden. Kalix kommun skall inte vara 
sämre, principen om att eventuella brister skall komma fram och hanteras därefter 
ska även gälla här. Med hänsyn till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige: 

Att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten för införandet av ett 
anonymt system för s k visselblåsare i Kalix kommuns verksamhet." 

Kommunfullmäktige har den 15 april 2019, § 89, beslutat lämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Utredare Thomas Johansson föreslår i tjänsteskrivelse den 9 maj 2019, att 
motionen bör avslås. Till skillnad från ett frivilligt inrättat visselblåsarsystem kan 
rätten till anonymitet bara garanteras av den lagstiftning som motionärerna 
refererar till. Tre förhållanden behöver här beaktas. 

Arbetstagaren skyddas redan från bestraffning genom lagen om särskilt skydd mot 
repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Däremot 
omfattar denna lag ingen bestämmelse om rätt till anonymitet. Lagen faller istället 
tillbaka på det behov av öppenhet som lagstiftaren menar finns inbyggd i 
arbetstagarens lojalitetsplikt mot arbetsgivaren. "En arbetstagare som slår larm 
internt om allvarliga missförhållanden får i regel anses agera i enlighet med sin 
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lojalitetsplikt i förhållande till arbetsgivaren. Arbetsgivare har nämligen ett intresse 
av att på ett tidigt stadium får signaler om att något inte står rätt till i sin 
verksamhet. (...) Om det råder ett klimat på arbetsplatsen där det framstår som 
mer naturligt att säga till om eventuella missförhållanden, kan missförhållanden i 
större utsträckning komma fram." (prop. 2015/16:128, s. 53) Repressalieförbudet 
är straffsanktionerat i så måtto att arbets-givaren kan bli skadeståndsskyldig. Här 
gäller dessutom att bevisbördan inte ligger på arbetstagaren. Det är arbetsgivaren 
som ska visa att repressalier i form av uppsägning, omplacering, tillrättavisande 
utskällningar etcetera inte har vidtagits. Det behöver här läggas till att lagen har ett 
begränsat tillämpningsområde. Lagen skyddar bara arbetstagaren vid larm om 
"allvarliga missförhållanden" med vilket menas brottsliga gärningar där fängelse 
finns på straffskalan samt "därmed jämförbara missförhållanden" dit risker för 
skador på miljön, felaktigt användande av allmänna tillgångar med mera räknas. 
Här behöver det också nämnas att denna relativt färska lag har sin upprinnelse i 
behovet av att stärka arbetstagarna i privat sektor vilka, till skillnad från 
arbetstagare i offentlig sektor, inte skyddas av grundlagarna i förhållande till sin 
arbetsgivare. 

2. Var och en som anskaffar och meddelar uppgifter om missförhållanden i det 
offentliga skyddas redan av tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihets-
förordningen (YGL) från bestraffning av den myndighet som pekas ut i ett sådant 
meddelande. Det grundlagsfästa repressalieförbudet säger att en myndighet inte 
får ingripa mot någon för att hen i tryckt skrift, ett program eller en teknisk 
upptagning har brukat sin tryckfrihet eller yttrandefrihet eller medverkat till ett 
sådant bruk. Därutöver omfattar grundlagarna dels rätten till anonymitet som säger 
att den som meddelat en uppgift för offentliggörande inte är skyldig att röja sin 
identitet, dels efterforskningsförbudet som säger att en myndighet eller annat 
offentligt organ inte får efterforska den som nyttjat sin meddelarfrihet. 
Efterforskningsförbudet är straffsanktionerat. Den som uppsåtligen efterforskar i 
strid med grundlagarnas bestämmelser kan dömas till böter eller fängelse i ett år. 
Det samma gäller för den som uppsåtligen bryter mot repressalieförbudet om 
repressalien innebär avskedande, uppsägning, meddelande om disciplinåtgärd eller 
liknande. Läggas till kan att meddelarfriheten inte gäller undantagslöst. 
Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) omfattar bestämmelser om tystnadsplikt 
och förbud att lämna ut allmänna handlingar som i särskilt angivna fall innebär be-
gräsningar av den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av TF och 
YGL. Här bör det också förtydligas att meddelarfriheten bara gäller om meddelaren 
har ett publiceringssyfte, det vill säga att meddelandet ska nå offentligheten via en 
redaktion, nyhetsbyrå eller motsvarande. 

3. Det saknas rättsliga förutsättningar att inrätta ett visselblåsarsystem som 
garanterar den arbetstagare som slår larm anonymitet. Skälet till detta är att den 
offentliga makten utövas under lagarna. I TF och OSL görs inga särskilda undantag 
från reglerna om allmän handling och diarieföring för visselblåsning. I praktiken 
innebär detta att en anmälan, oaktat om den skickas till myndigheten eller avfattat 
där, kan komma att bli allmän handling. Den därför begäras ut i enlighet med 
offentlighetsprincipen vilket medför att anmälarens identitet kan komma att göras 
känd. (Statskontoret, 2018, s.16 if) Den myndighet som inrättar ett visselblåsar-
system kan i bästa fall försvåra röjandet av anmälarens identitet exempelvis genom 
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uppmaningen att en anmälan ska skickas krypterad, via externa servar, från en 
avidentifierad e-postadress etcetera. Ett sådant "gentlemen's agreement" 
genombryter emellertid inte befintlig lagstiftning. Inte ens om det är helt uppenbart 
att anmälaren genom missförstånd eller oaktsamhet missat att följa en sådan 
uppmaning kan hens anonymitet garanteras. Statskontoret sammanfattar läget på 
följande sätt: 

Det finns inga juridiska möjligheter för en visselblåsarfunktion att garantera ett 
skydd för vare sig anmälaren eller den anmäldes identitet. Detta gäller oavsett om 
myndigheten väljer att anlita en extern part för att administrera visselblåsar-
funktionen eller om myndigheten gör det själv. Detta är en avgörande skillnad 
jämfört med det skydd mot efterforskning som grundlagens meddelarskydd ger den 
som lämnar uppgifter för publicering i media. (...) Även om myndigheter inrättar en 
visselblåsarfunktion kommer meddelarskyddet alltid att ge det mest effektiva 
skyddet för en arbetstagare som vill rapportera misstankar om korruption eller 
andra oegentligheter. Skyddet för en uppgiftslämnare som slår larm till media 
genom att använda sin meddelarfrihet är starkare än för en person som använder 
sig av en visselblåsarfunktion. Alla offentliganställda omfattas av det grundlagsfästa 
skyddet. (Statskontoret, 2018, s. 8) 

Det bör kort inflikas att missförhållanden i kommunal verksamhet kan blottläggas 
efter helt andra premisser än grundlagsfästa rättigheter. Socialtjänstlagen 
inkluderar exempelvis bestämmelser om arbetstagarens skyldighet att slå larm om 
hen misstänker att ett barn far illa eller upptäcker missförhållanden inom 
socialtjänstens verksamhet (Lex Sara). 

Avslutningsvis kan det konstateras att det inte möter något hinder att inrätta ett 
visselblåsarsystem. Däremot kan det alltså inte ha den utmärkande egenskap av 
anonymitet som motionärerna efterlyser. Precis som Statskontoret påpekar bör ett 
visselblåsarsystem uteslutande ses som ett komplement de rapporteringsvägar som 
normalt sett står arbetstagaren tillbuds. På grund av de olika lagliga och praktiska 
villkor som omgärdar visselblåsning behöver myndigheten i till syvende och sist 
väga kostnaden mot nyttan med ett sådant komplement. "Det är ofta en särskild 
utmaning att inrätta en särskild funktion - en utmaning som kräver en noggrann 
analys av de risker myndigheten möter i sin verksamhet. Myndigheten behöver 
väga dessa risker mot den arbetsinsats som krävs för att administrerar och 
upprätthålla kraven på att ha en visselblåsarfunktion." (Statskontoret, 2018, s. 5) 

Yrkanden 
Tommy Nilsson (S): Motionen avslås. 
Linda Frohm (M): Motionen bifalls. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Tommy Nilsson (S) och Linda Frohm (M) skilda 
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller Tommy Nilssons yrkande. 

Beslutsunderlag 
Motion från Linus Häggström (M) och Sandra Bergström (M) den 1 april 2019. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 89/19. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(39) 
sammanträdesdatum 
2019-08-26 

KALIX KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Utredare Tomas Johanssons tjänsteskrivelse den 15 maj 2019. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 85/19. 
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§ 190 Dnr 2019-00318 103 

Motionssvar - beslut i brådskande ärende 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Carl-Otto Gählman (FIK), Per-Erik Sångberg (FIK) och Doris Lilian Kerttu (FIK), 
föreslår i motion den 12 juni 2019 följande: 

Kommunstyrelsen 

Beslut i brådskande ärende 

Kommunstyrelsen Kalix kommun har den 31 maj 2019, beslutat utse en ny justerare 
Jimmy Vayrynen (M) på paragraferna 147-151, 156-173 kommunstyrelsens protokoll 
frän den 27 maj 2019, då vald justerare Imus Haggstrorn (IN) ej tjanstgjorde under de 
paragraferna. 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt 13.1 Beslut i brådskande 
ärende 

Delegat: Jan Nilsson Titel: Kommunstyrelsens vice ordförande 

5: • fr. gleni.3 

4 1 

cect, 
med Acenbal hu IM 

 

"Inget förvånar längre! 
Framtid i Kalix har uppmärksammat att vid KS-sammanträdet den 27 Maj 2019 så 
avvek för mötet vald justerare. Detta upptäcktes av mötets ordförande först den 31 
Maj, fyra (4) dagar därefter, varefter ordförande tog ett "Beslut i brådskande 
ärende" samma dag, dvs den 31:a! Nu får vi verkligen hoppas att den i efterhand 
"utsedde" justeraren var närvarande under dessa §§ och att denne verkligen hade 
lagt på minnet vad som sades på mötet. 

Kalixbornas analys av vad som ovan är skärmdumpat stärker inte direkt synen på, 
och förtroende för, oss politiker, vare sig vi är författare till textmassan eller ej! Det 
är de facto rent pinsamt! Framtid i Kalix lägger därför vid dagens KF-sammanträde 
ett yrkande att Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett informations-
dokument så att dylika pinsamheter inte upprepas. Dokumentet ska syfta till att 
upplysa alla som får politiska uppdrag i allmänhet och ledningsuppdrag i synnerhet 
hur man leder ett möte, vad som förväntas av vederbörande när man tackar ja till 
viktiga uppdrag där det ingår att företräda kommunen och medborgarna. Vi är 
medvetna om att informationen finns tillgänglig att "Googla" men i och med detta 
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beslut kan vi konstatera att information behövs så att alla agerar på ett 
professionellt sätt." 

Kommunfullmäktige har den 17 juni 2019, § 149, beslutat lämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Utredare Thomas Johansson föreslår i tjänsteskrivelse den 26 juni 2019, att 
motionen bör avslås. Carl-Otto Gählman, Per-Erik Sångberg och Doris Lilian Kerttu, 
alla Framtid i Kalix (FiK) yrkar i motion i fullmäktige 17 juni 2019 att 
kommunstyrelsen uppdras att utarbeta ett "informationsdokument" som ska 
klargöra vad som åligger den som leder eller på annat sätt axlar en särskild 
funktion i samband med ett fullmäktige- eller nämndsammanträde. Motionen 
grundar sig på iakttagelser av hur justeringen av kommunstyrelsens protokoll från 
den 27 maj 2019 gick till. 

Inledningsvis bör det poängteras att motionärerna onekligen har rätt att 
justeringen av ifrågavarande protokoll borde ha gått till på ett helt annat sätt. Av 
kommunstyrelsens reglemente framgår att protokollet ska justeras av ordförande 
och två ledamöter. Bestämmelserna rörande justering förutsätter att de som utses 
till justerare också har praktiska förutsättningar att fullfölja uppdragets alla delar, 
det vill säga att noggrant notera vad som äger rum under själva sammanträdet 
och, efter att protokollet färdigställts, styrka eller reservera sig mot protokollets 
innehåll. Precis som motionärerna påpekar var dessa förutsättningar inte på plats 
när frågan om justering behandlades av kommunstyrelsen. I syfte att slutgiltigt få 
till stånd ett justerat protokoll tvingades kommunstyrelsens vice ordförande, som 
ledde sammanträdet, att tillgripa en okonventionell lösning. Den och andra, 
alternativa lösningar bör till varje pris undvikas i fortsättningen. Justering är trots 
allt inte något marginellt kommunalrättsligt moment. Att, som motionärerna vill, 
införa ett nytt styrande dokument är dock inte fruktbart. På det här området 
föreligger ingen brist på styrande dokument; kommunallagen omfattar generella 
bestämmelser om justering som fullmäktige i Kalix preciserat i respektive nämnds 
reglemente. Närmare till hands än införandet av ännu ett styrande dokument ligger 
diskussionen om personligt ansvar. Samtliga inblandade i nominerings- och 
beslutsförfarandet kring justering och andra ordningsfrågor behöver helt enkelt 
vara mer alerta och observanta på det redan befintliga regelverkets innebörd och 
syfte. 

Beslutsunderlag 
Motion från Carl-Otto Gählman (FIK), Per-Erik Sångberg (FIK) och Doris Lilian 
Kerttu (FIK) den 12 juni 2019. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 149/19. 
Utredare Tomas Johanssons tjänsteskrivelse den 26 juni 2019. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 87/19. 

Justerandes sign Utdradsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

KALIX KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

§ 206 Dnr 2019-00324 103 

Motionssvar - begäran om panträtt vid 
borgensåtaganden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anse motionen 
besvarad. 

Beskrivning av ärendet 
Marianne Sandström (SD) föreslår i motion den 14 juni 2019: 
"I många sammanhang har Kalix kommun möjlighet att begära panträtt i 
samband med ekonomiska åtaganden. 

Med anledning av detta yrkar vi på följande: 
- Att Kalix kommun vid borgensåtaganden och låneförbindelser alltid undersöker 
och begär panträtt i exempelvis fast egendom för att ekonomiskt säkra sina 
åtaganden." 

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019, § 150, lämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Jeanette Larsson, ekonomichef, meddelar i tjänsteskrivelse den 5 augusti 2019, 
att i Kalix kommuns författningssamling återfinns de två policys som 
kommunfullmäktige beslutat om och som styr det område motionen gäller. 

Kalix kommuns Borgenspolicy, antagen av kommunfullmäktige 25 november 
2013, § 177, behandlar hur kommunen ska hantera säkerheter för kommunens 
borgensåtaganden i kapitel 5. Kommunens borgenspolicy innehåller 
kommunfullmäktiges nuvarande hållning gällande frågeställarens yrkande om 
säkerhet vid borgensåtagande. 

Kapitel 4.3 i Kalix kommuns Finanspolicy, reviderad av kommunfullmäktige den 
11 maj 2009, 74, beskriver kommunens långfristiga utlåning. Finanspolicyn 
reglerar inte att säkerhet ska begäras vid långfristig utlåning. I praktiken sker 
dock detta i de flesta fall, utifrån respektive beslut fattat av kommunfullmäktige 
om långfristig utlåning. 

Kalix kommuns borgenspolicy behandlar hur kommunen ska hantera säkerheter 
för kommunens borgensåtaganden i kapitel 5, där finns att läsa följande (se även 
bifogat dokument med Kalix kommuns borgenspolicy): 

5. Säkerheter 
Vid tecknande av kommunal borgen bör kommunen, om möjligt, kräva säkerhet 
från låntagaren/gäldenären för hela eller delar av borgensåtagandet. Säkerhet kan 
bland annat utgöras av: 
• pantbrev i fast egendom 
• företagsinteckning 
• säkerhetsöverlåtelse av byggnad på ofri grund 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2019-09-23 

KALIX KommuNI 

Kommunstyrelsen 

• solidarisk borgen från styrelsemedlemmar (personlig, eller annan typ av 
underborgen) och/eller 
• intäkter från kommande bidrag. 

För det fall säkerhet lämnas i form av pantbrev i fast egendom får ytterligare 
belåning i pantsatt fastighet som utgångspunkt inte ske utan kommunens 
medgivande. Låntagare ska som ett villkor för att borgen beviljas förbinda sig att 
hålla de objekt och de investeringar som borgen lämnas för betryggande 
försäkrade under den tid som borgen ska gälla. Kommunen ska fortlöpande hållas 
underrättad om att försäkringen gäller. 

Låneförbindelser regleras i Kalix kommuns Finanspolicy, antagen av 
kommunfullmäktige den 1 februari 1999 och senast reviderad den 11 maj 2009, 
§ 74. I kapitel 4.3 står det (se även bifogat dokument med Kalix kommuns 
finanspolicy): 

4.3 LÅNGFRISTIG UTLÅNING 
Långfristig utlåning får ske till företag, organisationer, stiftelser mm där 
kommunen är ägare eller har ett rättsligt bestämmande inflytande eller ett 
väsentligt intresse. Utlåning får inte ske till privata företag eller till privatpersoner. 
Vid långfristig utlåning skall kreditprövning ske och räntan bör motsvara lägst 
marknadsräntan på motsvarande lån för kommunen, dvs vad kommunen själv får 
betala för sin egen upplåning, samt skälig riskersättning. 

Här regleras därmed inte att säkerhet ska begäras. I praktiken sker dock detta i 
de flesta fall, utifrån respektive beslut fattat av kommunfullmäktige om långfristig 
utlåning. Ett exempel är kommunfullmäktiges beslut den 4 februari 2013, § 21, 
(Dnr 601/12-04) om anläggningslån till Kalix Bandy. 

Beslutsunderlag 
Motion från Marianne Sandström (SD) den 14 juni 2019. 
Kommunfullmäktiges protokoll § 150/19. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott § 98/19. 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

KAJ IX KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

§ 242 Dnr 2019-00325 103 

Motionssvar - avveckling cafUt i kommunhuset 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Marianne Sandström (SD) föreslår i motion den 14 juni 2019 följande: 

"Besparingar måste göras inom hela kommunen och inom flertalet olika verksamheter 
för att Kalix kommun ska kunna erhålla en budget i balans. Hitintills har vi inte sett 
någon större grad av besparingsinitiativ inom kommunhusets fyra väggar. 

Med anledning av detta yrkar vi på följande: Att kafédelen i kommunhuset avvecklas 
och ersätts med en kaffemaskin. Driften av densamma kan med fördel skötas av 
Folkets Hus kaféet." 

Kommunfullmäktige har den 14 juni 2019, § 151 beslutat lämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Beredning 
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 5 september 
2019, att det i förvaltningsbyggnaden arbetar ca 120 personer. Här finns 
representanter från fyra av fem förvaltningar och ett 14-tal verksamheter från 
utbildnings-, social och samhällsbyggnads- samt kommunledningsförvaltningen. 
Ledningsplatser och sammanträdesrum är lokaliserade här och används för 
förvaltningarnas nämndsmöten, arbetsplatsträffar, utbildningar och möten med 
interna och externa företrädare. Under en normal arbetsdag utökas antalet personer 
som vistas i huset för en längre tid med ytterligare ett hundratal. 

De som arbetar i huset har ett kaffeavdrag på 100 kr per månad, gäster betalar. I 
åtgärdsprogrammet för en budget i balans (antaget av KF i april 2019) föreslogs en 
höjning av avgiften till 150 kr för att få en större kostnadstäckning. Höjningen 
motsvarade en intäkt på ca 120 000 kr. Politiskt ansåg man då att just kaffe var en 
viktig trivselfaktor för personalen och att en höjning skulle medföra negativa 
konsekvenser för Kalix kommun som en attraktiv arbetsgivare. Förslaget togs bort ur 
åtgärdsprogrammet. Priset på smörgåsar höjdes i samma beslut för en högre 
kostnadstäckningsg rad. 

Café Pausen har inte bara som uppgift att tillhandahålla kaffe och enklare tillbehör till 
husets anställda och besökare. Det är också en viktig arbetsplats för 
arbetsträning/rehabilitering. Ofta är cafet inte bemannat på eftermiddagarna, vi 
undviker att in vikarier vid frånvaro och cafet stänger helt under fyra 
sommarveckor. 

Vi har under hela våren jobbat med genomlysningar för att effektivisera i 
verksamheterna i samtliga förvaltningar och Café Pausen har varit en del av de 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2019-11-11 

KALIX KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

områden vi tittat på. Nackdelarna med en avveckling överväger de fördelar som finns 
med att ha ett bemannat café. 

De kaffemaskiner som har kapacitet att klara den stora mängden kaffe är dyra att 
hyra och likaså serviceavtalen. Maskinerna kräver också daglig skötsel och rengöring 
vilket måste tas med i beräkningarna. Väntetiden för bryggning av kopp är betydligt 
längre vilket skulle resultera i långa köer såvida man inte köper in flera kaffemaskiner 
och då ökar skötseltiden. 

Folkets Hus caf6Demanning är alltför slimmad och brottas med egna utmaningar för 
att kunna bistå förvaltningsbyggnaden med insatser. Inte heller kan städpersonal ta 
på sig dessa uppgifter utan förstärkning på personalsidan. 

Vi tittade på möjligheten att husets personal går över till Kalix Folkets Hus för att fika 
men det hade flera nackdelar, bl a så är lokalerna för små, det skulle kräva en 
personalförstärkning och en betydande tidsåtgång för personalen att förflytta sig. Det 
är oacceptabelt att utöka fikatiderna. 

Hyra/Leasing av två kaffemaskiner med tillhörande service överstiger vida de 
kapitalkostnader vi har idag för de manuella bryggare som används. Personalens 
insats gör att vi kan ha en effektiv kaffehantering och som bonus dessutom erbjuda 
en känsla av välkomnande både för husets personal och dess besökare samtidigt som 
det erbjuder meningsfulla arbetsuppgifter för den som är i behov av 
arbetsträning/rehabiliterande insatser. I en kommun av Kalix kommuns storlek med 
drygt 1500 anställda är det en stor vinst att kunna erbjuda kortare och längre 
anställningar i cafet. 

Beredningen föreslår med hänvisning till ovanstående att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
Motion från Marianne Sandström (SD) den 14 juni 2019. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 151/19. 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 5 september 2019. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 113/19. 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 
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Interpellation 
till ordföranden i socialnämnden, Katarina Burman (V) 

Trygghet för de äldre!? 
Ofta talar Katarina Burman om omsorgen för de äldre 
då gäller det att det även sker i handling. 

Jag har fått den införmation att det inte är rutin att begära utdrag 
ur Belastningsregistret vid anställning av personal inom Hemtjänsten. 

Detta gäller även vikarierande personal. 

Har även fått information att det funnits någon hemtjänstpersonal 
som burit fotboja(!), men det måste väl vara en skröna! .. eller? 

Det är otroligt viktigt att brukarna kan känna sig trygga och få den 
omsorg de är värda. 

Att införa denna rutin som sker inom skolans värld kan inte vara något 
större problem. 

Jag ser inte att det behövs någon utredning utan att det införs med det snaraste! 

Kalix den 8 oktober 2019 

Moderata Samlingspartiet 

Johnny Braun 
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2019 -10- 24 
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läfeksvt 

FRAmT,,,KALIX 

Fråga till ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden Stig Karlsson (S) vid 

Kommunfullmäktige-sammanträdet den 25:e November. 

Vem tar befälet - eller hur är kösystemet till de nya boendena på 

Furuhedsvägen? 

Vid ett möte den 22:a Oktober mellan ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden 

Stig Karlsson och en av nämndens tjänstepersoner samt Framtid i Kalix' Per-Erik 

Sångberg och Carl Otto Gählman ställde båda två önskemål om att ställa sig i kö för 

de nya boendena på Furuhedsvägen. 

Våra skäl för denna ansökan är naturligtvis att få flytta in i "splitt nya" lägenheter i en 

miljö av unika biotoper och några kvarvarande 200-åriga träd. Kan det bli bättre 

boendemiljö? Hade huskropparna placerats på den gamla bandyplanen hade det 

inte varit intressant för oss. Men nu! 

Döm om vår enorma förvåning när vi möttes av oförstående blickar och svävande 

svar! Byggherren har ännu vid igångsättandet - som brukligt är - inte hanterat frågan 

om vilket kösystem som skall gälla, separat kö till SBN:s bostäder eller gemensam 

kö med stiftelsen Kalix-Bo? 

Framtid i Kalix fråga är därför självklar - vad är det som gäller? 

Kalix, 2019-10-24 

FRAMTID I KALIX 

Carl Otto Gählman 
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FRAMTID ,(11X 
Fråga till Socialnämndens ordförande Katharina Burman, Vänsterpartiet, vid 

Kommunfullmäktige-sammanträdet den 25:e November. 

Osanningar - mer regel än undantag? 

Den 2:a Oktober hade PRO i Sangis anordnat ett möte mellan ledande företrädare 

för SN och intresserade sangisbor beträffande möjliga boendeformer för äldre i byn. 

Vid mötet menade Du Katharina, trots frågandes förtydligande gällande 

frågeställningarna, att det inte fanns någon kö till särskilt boende (SäBo) i 

kommunen! 

Framtid i Kalix vill genom denna frågeställning upplysa SN:s ordförande 

vänsterpartisten Katharina Burman om att detta är rena falsarierna och att FiK i detta 

nu erbjuder Katharina Burman möjlighet att kraftigt dementera tidigare gjorda 

utsagor i ämnet. 

Kalix, 2019-11-08 

FRAMTID I KALIX 

Carl Otto Gählman 
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Nedanstående fråga till Katharina Burman, Vänsterpartiet, gällande förtydligande av 

begrepp och därmed undvikande av begreppsförvirring är ytterst viktig för oss 

mindre vetande, främst inom oppositionen; 

Begrepp i soc-debatten! 

Framtid i Kalix vill på alla sätt och vis "vara med" i den politiska debatten i Kalix. 

Därför är det av yttersta vikt att vi - och alla andra kalixbor också för den delen - ges 

möjlighet att veta vad SN-tjänstepersonerna och de valda SN-politikerna lägger in för 

betydelse i följande begrepp; 

• "Gynnande beslut"? 

• Är "gynnande beslut" och "kö" detsamma? 

• "Ej verkställda beslut"? 

• När blir "gynnande beslut" "ej verkställda beslut"? 

• När inträder risk för att kommunen drabbas av sanktionsavgift och vem 

utfärdar dylik? 

Kalix, 2019-11-11 

FRAMTID I KALIX 

Carl Otto Gählman 
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FROTIDI KALIX 

Fråga vid Kommunfullmäktige-sammanträdet den 25:e November till Sven Nordlund, 

Miljöpartiet, ordförande för Utbildningsnämnden. 

Drogpolicy? (!) 

Även om Du Sven vid KF den 14:e Oktober klart deklarerade att Du tyckte att vii 

Framtid i Kalix inte skall slösa med KF-ledamöternas dyrbara tid så är vi benägna att 

trotsa Dina utsagor och därför ställa en fråga till Dig vid dagens sammanträde 

rörande eventuell (anti)drogpolicy för Skolnämndens verksamhetsområde. 

• Har Utbildningsnämnden antagit någon (anti)drogpolicy för dess 

verksamhetsområde? 

* Agerar Utbildningsnämnden i enlighet med denna (eventuellt antagna) policy? 

Än en gång ber Framtid i Kalix om ursäkt för att vi trotsar Din rekommendation  

Kalix, 2019-11-11 

FRAMTID I KALIX 

Carl Otto Gählman 
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KALIX KOMMUN Kommunstyrelsen 

Fråga till KS-ordförande Tommy Nilsson, Socialdemokraterna, vid 

Kommunfullmäktige-sammanträdet den 25:e November. 

Kalix Golf 

Framtid i Kalix fråga till kommunalrådet gäller denna gång Kalix Golfs åtagande 

gentemot kommunen i enlighet med beslut i Kommunfullmäktige i Juni månad; 

• Har både kommunen och Kalix Golf under årets säsong fullföljt sina 

respektive åtaganden i enlighet med tidigare nämnda KF-beslut? (Har 

föreningen fakturerats löpande, har vederlag influtit som avsett var..... 9) 

Kalix, 2019-11-13 

FRAMTID I KALIX 

Carl Otto Gählman 
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2019 -11-
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Vänner av ordning, Framtid i Kalix!, vill genom undertecknad vid 

Kommunfullmäktige-sammanträdet den 25:e November bland annat ställa denna 

fråga till KS-ordförande Tommy Nilsson, Socialdemokraterna; 

200 till 2020? 

Gäller S+Mp+V-trojkans vision fortfarande om 200 nya lägenheter till år 2020? Under 

de senaste veckorna verkar den gemensamma synen på detta, för en kommun med 

Kalix behov, stora antal bostäder ha krackelerat och många i kommunen vet nu 

också att det inte går att bygga på en näst intill obefintlig marknad - om man inte vill 

göra enorma nedskrivningar redan "dag 1"! 

Som Framtid i Kalix ser det finns nu två scenarier; 

• Skriva till Regeringen för att försöka förmå den att ta bort denna 

"inskränkande" nedskrivningsregel. 

• Acceptera att regeln finns och att agera därefter. 

Eller vad säger kommunalrådet? 

Kalix, 2019-11-13 

FRAMTID I KALIX 

Carl Otto Gählman 
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Framtid i Kalix har önskat att som gåva få skänka en så kallad hjärtstarter till ett 

SäBo i kommunen. Framtid i Kalix har därvid föreslagit att hjärtstartern placeras i 

Ängsgården, Sangis, då det dels inte finns någon där, inte ens i hela Sangis finns 

någon registrerad hjärtstarter. Med det svar som Framtid i Kalix erhöll som grund 

ställer undertecknad vid Kommunfullmäktige-sammanträdet den 25:e November 

följande fråga till Socialnämndens ordförande, vänsterpartisten Katharina Burman; 

Framtid i Kalix-smittad gåva? Risk för epidemi? 

SKRIVELSE 
2019-11-12 

Sidan 1 av 1 

Vårt diarienummer 

KALIX KOMMUN 

Skänka en hjärtstarter till kommunens Säbo Carl Otto Gählman 
(FiK) 

Carl Otto Gählman har i ett mall 2019-10-23 ställt frågan till Socialnämnden gällande 
att skänka en Hjärtstarter till kommunens Säbo; Sangis Ängsgården. 

Mali: 

Ursprungligt meddelande  
Från: Carl Otto Gählman <carlotto@gahlman.se> 
Skickat: den 23 oktober 2019 09:08 
Till: Socialnämnden <Socialnamnden@kalix.se> 
Ämne: Hjärtstarter? 

Framtid i Kalix vill skänka en hjärtstarter till i 1:å hand kommunens SäBo. Vi undrar om det 
finns någon vid Ängsgården, Sangis och om man där i då fall vill ta emot en sådan från FiK? 
Mvh 
Carl Otto Gählman 

Skickat från min iPhone 

Slut mail 



Katarina Burman ( 
Socialnämndens ordförande 

Anna-Lena Andersson 
Socialchef 

Vi har berett ärendet. 

Svar på frågeställningen 1 

Det finns ingen hjärtstarter på det Särskilda boendet i Sangis Ängsgården 

Svar på frågeställning 2 

Socialnämnden tackar nej till att ta emot en hjärtstarter till det Särskilda boendet i Sangis 
Ängsgården. 

Socialnämnden kan däremot upplåta möjligheten för FIK att placera en hjärtstarter på lämpligt 
och an isad plats vid det Särskilda boendet i Sangis där allmänheten och FIK kan ha åtkomst 
till h—  2starten dy

,
j3t runt. 

Adress: Besöksadress: Telefon: 0923-650 00 www.kalix.se 
Kalix kommun Nygatan 4 Fax: 0923-150 92 kommun@kalix.se 
952 81 Kalix 

Förutom att vänsterpartisten Katharina Burman svarar för hela nämndens räkning så 

ställer det avgivna svaret de facto många begrepp på ända då; 

• Svarandena föreslår att Framtid i Kalix skall placera hjärtstartern på lämplig, 

anvisad plats vid det SÄrskilda BOendet, inte i! (vid förrådet? Vid 

motorvärmarstolparna? Vid infarten?) 

• Framtid i Kalix är intresserad av att skänka en hjärtstarter till ett SäBo som 

saknar sådan, inte att administrera tillsyn..... 

Eller - som vi i Framtid i Kalix resonerar - Har Du förstått Framtid i Kalix erbjudande? 

Kalix, 2019-11-13 

FRAMTID I KALIX 

Carl Otto Gäh an 
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Fråga till kommunalrådet Tommy Nilsson, Socialdemokraterna, vid Kommun-

fullmäktigesammanträdet den 25:e November. 

Kommunledningens fullskaliga "krig" mot överprövning 

Kommunalrådet Tommy Nilsson missar inte en chans att beklaga sig över de som 

låter överpröva kommunala beslut. I enlighet med Sveriges Rikes Lag så har 

Riksdagen gett alla medborgare rätt att begära att kommunala beslut överprövas av 

högre instans. 

Framtid i Kalix överklagade år 2017 Kommunfullmäktiges beslut att ge 

Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att bygga hyreshus på fastigheten Thor 4 

(numera ändrad fastighetsbeteckning). Vår överklagan byggde på att det inte fanns - 

eller finns - stöd i nämndens reglemente att bygga och förvalta bostäder. 

Kommunalrådet klagar på att det kostar pengar och försenar byggandet trots att det 

finns möjlighet att verkställa ett överklagat beslut. Kommunen valde dock att inte 

göra detta. 

Nu har vi fått rätt av revisorerna som i November 2018 uppmanade 

Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden att tillse att SBN:s reglemente 

kompletteras med bygguppdraget. Framtid i Kalix är tyvärr inte förvånade över att 

inget har hänt fast det har gått nästan ett år sedan revisorernas påpekande - och två 

år sedan Framtid i Kalix överklagan. 

Framtid i Kalix har därför följande frågeställning till kommunalrådet; 



• Varför accepterar inte Du rätten att överklaga kommunala beslut? 

• Vilka överklaganden är acceptabla i Din värld? 

• Du klagar jämt på att överklaganden kostar pengar? Får man överklaga om 

det inte kostar kommunen pengar eller försenar verkställigheten? Har du ett 

bra tips på hur det kan gå till? 

Kalix, 2019-11-13 

FRAMTID I KALIX 

Carl Otto Gählman 
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Visma Consulting 
KS - Kommunstyrelsen från 2018 

MOTIONER 2019-11-25 

Diarienr Mötespunkt 

1 2019-00089 Motion - Ett tryggare Kalix (kf 170619, § 122 skickad till sbn) 

2 2019-00090 Motion - parkområde och skatepark vid Nystadsomrädet (kf 171127, § 201 
skickad till sbn) 

3 2018-00356 Motion - Utomhusmiljö bostadsområdena Skolgatan och Vitvattensvägen (kf 
180618, § 123 skickad till sbn) 

4 2018-00432 Motion - trafiksäker miljö ur ett barnperspektiv (kf 181015, § 152 skickad till 
sbn) 

5 2018-00572 Motion - LOV i begränsad omfattning och tid (kf 181126, § 238 skickad till 
soc) 

6 2018-00581 Motion - Upprätta gemensamma handlingsplaner för elevfrånvaro och 
kränkande handlingar mot personal (kf 181126, § 240 skickad till utb) 

7 2019-00039 Motion - trafiksäkerhet vid SportCity i fyrvägskorsningen (kf 190203, § 42 
skickad till sbn) 

8 2019-00051 Motion - Drift och underhåll av enskilda vägar - hela Kalix ska leva (kf 
190204, § 46 skickad till sbn) 

9 2019-00052 Motion - Underlätta centralt bostadsbyggande (kf 190204, § 47 skickad till 
sbn) 

10 2019-00199 Motion - justering av felparkeringsavgifter (kf 190415, § 90, skickad till sbn) 

11 2019-00202 Motion - inventarieregister (kf 190415, § 91, skickad till sbn) 

12 2019-00300 Motion - utegym på Manhemsskolans skolgård (kf 190617, § 144 skickad till 
fok) 

13 2019-00302 Motion - säkra upp trafiken på Manhemsskolan (kf 190617, § 146 skickad till 
sbn) 

14 2019-00303 Motion - träningslägenheter med boendestöd samt behandlingsinsatser mot 
missbruk/psykiatri (kf 190617, § 147 skickad till soc) 

15 2019-00332 Motion - använd kommunens vaktmästare till att sköta socialnämndens bilar 
(kf 191014, § 192 kickad till sbn) 

16 2019-00442 Motion - namnändring från Kalix Folkets hus till Östra Norrbottens kultur- och 
konferenscenter (kf 191014, § 193 skickad till fok) 

17 2019-00444 Motion - kompetensförsörjning i Kalix kommun (kf 191014, § 194 skickad till 
ks) 

18 2019-00450 Motion - Miljövänlig energi Motion - (kf 191014, § 195 skickad till sbn) 
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§ 103 Dnr 2019-00080 70 
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Kommunstrelsen 

2019 -10- 0 

Dnr  ab n--692q€1 

Redovisning av ej verkställda beslut 2019 Aktbil 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att med godkännande överlämna redovisad 
statistikrapport till kommunfullmäktige avseende ej verkställda beslut per 
den 30 juni 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden skall rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 
kommunens revisorer och kommunfullmäktige. 
Socialnämndens verksamheter har redovisat följande antal ej verkställda 
gynnande beslut perioden 190401--190630. Redovisningen har 
rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg, Umeå. 

För kvartal 2 2019 rapporteras enligt nedan: 

Verksamheter inom 
ÄO = Äldreomsorg 
LS5 OF= Omsorger om 
personer med 
funktionsnedsättning 

Ej verkställda 
gynnande beslut 
fördelade på 
män respektive 
kvinnor 

Män 
Kvinnor 

Summa 
total 

ÄO permanent bostad 7 13 20 
LSS, OF bostad för vuxna 4 1 5 
Summa total: 11 14 25 

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. Rapporteringen har sedan den infördes alltid 
haft en redovisning av antal män och kvinnor som rapporterats in till IVO. 
Vid ansökningar om särskild boendeplats är det 
alltid behovet som styr beslutet. Då behovet styr görs inga skillnader 
mellan män och kvinnor 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-08-22 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 

Justerandes sign Utdraqsbestyrkande 
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