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Sammanträdesdatum

2022-02-07

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Folkets Hus, Bergön, måndagen den 7 februari 2022 kl 09:00-13:50

Beslutande

Magnus Mörtling (S), ordf
Maud Lundbäck (S)
Irma Spårman (M)
Tommy Nilsson (S)
Jan Nilsson (S)
Sven Nordlund (MP)
Katarina Burman (V)
Viktoria Wikström (S)
Stig Karlsson (S)
Maria Nilsson (MP)
Gerd Strand (V)
Linda Frohm (M)
Jimmy Väyrynen (M)
Birgitta Evling (M)
Sandra Bergström (M)
Linus Häggström (M)
Mats Andersson (M)
Jan Johansson (M)
Sara Cave (M)
Ulrika Rönnqvist Paavola (S)
Rose-Marie Henriksson (S)

Carina Strand (V)
Carl Otto Gählman (FIK)
Mika Räisänen (KXP), § 1-28
Bertil Sandström (SD)
Kristina Karlsson (SD)
Rickard Mohss (L)
Tomas Johsund (L)
Henrik Eriksson (C)
Stefan Granström (C)
Inga-Lis Samuelsson (C)
Anette Wernersson (S)
Joakim Paavola (S)
Bertil Sundqvist (S)
Susanne Andersson(S)
Tomas Hasselborg (S)
Britt-Inger Nordström (S) tj gör
för Ellinor Söderlund (S)
Ulla Granström (S) tjgör för
Camilla Engström-Degerlund
(S)

Övriga närvarande

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

Ajournering

§ 23, 10:20-10:30

Justerare

Britt-Inger Nordström (S) och Linus Häggström (M)

Justeringens plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, tisdag 15 februari 2022

Erling Lundh (S) tj gör för
Anna-Lena Larsson (S)
Erik Söderlund (S) tj gör för
Lennart Nyman (S)
Anders Nordqvist (M) tj gör för
Linda Frohm (M), § 1-28
Monica Ljung (M) tj gör för
Linda Frohm (M), § 29-37
Närvarande ersättare
Britt-Marie Vikström (S)
Ethel Björkman (S)
Håkan Nyman (S)
Susanne Martinsson (S)
Dan Brännmark (S)
Monica Ljung (M), § 1-28
Bo Goding (V)
Doris Lilian Kerttu (FIK)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Helena Landström

Ordförande
Magnus Mörtling
Justerare
Britt-Inger Nordström

Linus Häggström

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Helena Landström
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§1

Information - Nära Vård och omsorg Östra Norrbotten
Information – Nära Vård och Omsorg Östra Norrbotten.
Ärendet utgår från dagens sammanträde.
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§2

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§3

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Britt-Inger Nordström (S) och Linus Häggström (M)
som justerare av dagens protokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§4

Godkännande av tillkännagivande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna tillkännagivandet med följande tillägg:
8 B Val ersättare (MP) – kommunstyrelsen t o m 2022-12-31
8 C Avsägelse politiskt uppdrag (KXP) – ersättare i kommunfullmäktige
8 D Avsägelse politiskt uppdrag (KXP) – ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning
8 E Avsägelse politiskt uppdrag (KXP) – ersättare i valnämnden
Reservation
Carl-Otto reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
FIK reserverar sig gällande vårt yrkande att bordlägga punkt 19 ”Arvoden och
ersättningar för förtroendevalda” då punkten är överklagad till FLU och då FL § 39
sätter stopp för vidare handläggning intill dess att FLU prövat frågan.
Kommunfullmäktige förklarar sig därefter lagligen kallade.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
8(57)

Sammanträdesdatum

2022-02-07

Kommunfullmäktige

§5

Dnr 2021-00595 102

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner rapporten.
Beskrivning av ärendet
Ordföranden meddelar att länsstyrelsen i beslut den 14 december 2021, utsett
Birgitta Evling (M) som ny ledamot och Kjell Andersson (M) som ny ersättare i
kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2022 efter avgående
ledamot Catarina Nordin (M).

Protokollsutdrag skickas till
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6

Dnr 2021-00596 102

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (C)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner rapporten.
Beskrivning av ärendet
Ordföranden meddelar att länsstyrelsen i beslut den 15 december 2021, utsett
Henrik Eriksson (C) som ny ledamot och Thomas Lindbäck (C) som ny ersättare
i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2022 efter avgående
ledamot Kurt-Åke Andersson (C).

Protokollsutdrag skickas till
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§7

Dnr 2022-00055 102

Avsägelse politiskt uppdrag (MP) - ersättare i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Martin Östling (MP) befrielse från
förtroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Martin Östling (MP) har den 24 januari 2022, begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Protokollsutdrag skickas till
Martin Östling
Länsstyrelsen
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign
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§8

Dnr 2022-00056 102

Avsägelse politiskt uppdrag (MP) - ersättare i
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Martin Östling (MP) befrielse från
förtroendeuppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet
Martin Östling (MP) har den 24 januari 2022, begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

Protokollsutdrag skickas till
Martin Östling
Länsstyrelsen
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§9

Dnr 2022-00078 102

Avsägelse politiskt uppdrag (KXP) - ersättare i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Bjarne Nilsson (KXP) befrielse från
förtroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Bjarne Nilsson (KXP) har den 7 februari 2022, begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Protokollsutdrag skickas till
Bjarne Nilsson
Länsstyrelsen
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Dnr 2022-00079 102

Avsägelse politiskt uppdrag (KXP) - ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Bjarne Nilsson (KXP) befrielse från
förtroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
Beskrivning av ärendet
Bjarne Nilsson (KXP) har den 7 februari 2022, begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning..

Protokollsutdrag skickas till
Bjarne Nilsson
Länsstyrelsen
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Dnr 2022-00080 102

Avsägelse politiskt uppdrag (KXP) - ersättare i valnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Bjarne Nilsson (KXP) befrielse från
förtroendeuppdraget som ersättare i valnämnden.
Beskrivning av ärendet
Bjarne Nilsson (KXP) har den 7 februari 2022, begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ersättare i valnämnden.

Protokollsutdrag skickas till
Bjarne Nilsson
Länsstyrelsen
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Dnr 2022-00081 102

Val ersättare (MP) - kommunstyrelsen t o m 2022-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Kenneth Sandberg (MP) som ersättare i
kommunstyrelsen t o m 2022-12-31
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 7 februari 2022, beviljat Martin Östling (MP) befrielse
från förtroendeuppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

Protokollsutdrag skickas till
Kenneth Sandberg
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
16(57)

Sammanträdesdatum

2022-02-07

Kommunfullmäktige

§ 13

Dnr 2021-00560 102

Val ersättare (C) - kommunfullmäktiges valberedning t o m
2022-10-14
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Henrik Eriksson (C) som ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning t o m 2022-10-14.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 29 november 2021, beslutat bevilja Kurt-Åke
Andersson (C) befrielse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktiges
valberedning varpå ny ersättare behöver utses.

Protokollsutdrag skickas till
Henrik Eriksson
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Dnr 2021-00510 102

Val revisor (M) t o m 2022-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Iris Degerman (M) som revisor i Kalix kommun t o
m 2022-12-31.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid den 29 november 2021, beviljat Hans-Ola Fors (M)
befrielse från förtroendeuppdraget som revisor varpå ny revisor behöver utses.

Protokollsutdrag skickas till
Iris Degerman
Revisorerna
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Dnr 2021-00511 102

Val revisorsordförande t o m 2022-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Iris Degerman (M) som revisorsordförande t o m
2022-12-31.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 29 november 2021, beviljat Hans-Ola Fors (M)
befrielse från förtroendeuppdraget som revisorsordförande varpå ny
revisorsordförande behöver utses.

Protokollsutdrag skickas till
Iris Degerman
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Dnr 2021-00534 102

Val ledamot (S) - fritids- och kulturnämnden t o m 2022-1231
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Torgny Olofsson (S) som ledamot i fritids- och
kulturnämnden t o m 2022-12-31.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 29 november 2022, beviljat Hanna Johnselius (S)
befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i fritids- och kulturnämnden.

Protokollsutdrag skickas till
Torgny Olofsson
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 17

Dnr 2021-00535 102

Val vice ordförande (S) - fritids- och kulturnämnden t o m
2022-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Håkan Nyman (S) som vice ordförande i fritidsoch kulturnämnden t o m 2022-12-31.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 29 november 2021, beviljat Hanna Johnselius (S)
befrielse från förtroendeuppdraget som vice ordförande i fritids- och
kulturnämnden.

Protokollsutdrag skickas till
Håkan Nyman
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Dnr 2021-00536 102

Val ersättare (S) - samhällsbyggnadsnämnden t o m 2022-1231
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Anna Johansson (S) som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden t o m 2022-12-31.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 29 november 2021, beviljat Hanna Johnselius (S)
befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.

Protokollsutdrag skickas till
Anna Johansson
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Dnr 2021-00537 102

Val ersättare (S) - Stiftelsen Kalixbo t o m 2023-04-30
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Britt-Inger Nordström (S) som ersättare i
stiftelsen Kalixbo t o m 2023-04-30.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 29 november 2022, beviljat Hanna Johnselius (S)
befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i Stiftelsen Kalixbo.

Protokollsutdrag skickas till
Britt-Inger Nordström
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Dnr 2021-00530 101

Modell för revidering av interna kostpriser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om införande av modell för revidering av interna
kostpriser för Kalix kommuns kostorganisation från 1 januari 2023 enligt
följande:










Modell för revidering av interna kostpriser
Den beräknade nivån på kostpriset kallas baspris och gäller i tre år.
Kostpriset förändras dels genom att en årlig revidering av baspriset
sker samt att det vart fjärde år sker en verklig avstämning och nytt
baspris sätts. Justering av kostpriset sker alltid fr.o.m. 1 januari.
Årlig revidering
Revidering av baspriset sker varje år genom indexreglering med hjälp
av KPI 50 % och AKI SNI C 50 % i september månad. Prisjusteringen
beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan indextal
två och indextalet ett för respektive septembermånad. Den årliga
revide-ringen kan aldrig resultera i ett kostpris lägre än baspriset.
Verklig avstämning och revidering
Vart fjärde år sker verklig avstämning av kostpriset genom analys av
utfall för de tre senaste åren, avstämningsårets utfall samt prognos
för kommande årets kostnader. Detta resulterar i ett nytt kostpris.

Tidigare beslut upphör därmed att gälla.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 9 november 2021, § 168,
att kostverksamheten inom kost- och lokalvårdsenheten tillagar portioner till
utbildnings- och socialförvaltningen. Verksamheten är intäktsfinansierad där
hela kostproduktionen och 50 % av administrationen ska finansieras av
intäkterna från portionsförsäljningen. Antalet inskrivna barn/elever inom
utbildning samt antalet beställda portioner inom soc utgör debiteringsunderlag.
I portionspriset ingår både fasta och rörliga kostnader. Vissa kostnader är svåra
att påverka, ex årliga kostnadsökningar för personal, förbruknings-material,
livsmedel (fyra gånger per år), driftkostnader och hyra m.m. Det som också är
svårt att reglera är bemanningen i köken när portionsantalet inom framför allt
förskola och skola årligen minskar. Minskningen sker succesivt och utspritt vilket
gör att det är svårt att minska bemanningen. Konsekvensen blir att intäkterna
inte täcker alla kostnader.
En annan konsekvens är att få full finansiering av mindre enheter. Exempelvis en
avdelningsförskola behöver bemannas minst 4 timmar per dag för att kunna
servera frukost, lunch samt sälla iordning mellanmål till eftermiddagen.
Portionsantalet genererar inte tillräckligt stora intäkter för att finansiera
bemanningen samt de övriga kostnader som tillkommer.
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Beredning av ärendet
Idag finns ingen modell för revidering av kostpriser, vilket leder till
svårigheter att hålla en budget i balans. För att klara av att bedriva en
verksamhet utan att det påverkar kvalitet, utbud och arbetsmiljö föreslår
enheten att en modell för revidering av interna kostpriser enligt nedan
införs.
Modell för revidering av interna kostpriser
Den beräknade nivån på kostpriset kallas baspris och gäller i tre år.
Kostpriset förändras dels genom att en årlig revidering av baspriset sker
samt att det vart fjärde år sker en verklig avstämning och nytt baspris sätts.
Justering av kostpriset sker alltid fr.o.m. 1 januari.
Årlig revidering
Revidering av baspriset sker varje år genom indexreglering med hjälp av KPI
50 % och AKI SNI C 50 % i september månad. Prisjusteringen beräknas på
basis av den procentuella förändringen mellan indextal två och indextalet ett
för respektive septembermånad. Den årliga revideringen kan aldrig resultera
i ett kostpris lägre än baspriset.
Verklig avstämning och revidering
Vart fjärde år sker verklig avstämning av kostpriset genom analys av utfall
för de tre senaste åren, avstämningsårets utfall samt prognos för kommande
årets kostnader. Detta resulterar i ett nytt kostpris.
Jämställdhetsanalys
Beslutet berör både kvinnor och män. Ingen individbaserad statistik finns
som är relevant. Det finns inga analyserade skillnader mellan könen. Hänsyn
är tagen vid revideringen så att likvärdig service säkerställs.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 168/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 258/21.

Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 21

Dnr 2021-00527 70

Nära vård och omsorg - målbild
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta den gemensamma målbilden för Nära vård och
omsorg i Norrbotten.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden meddelar i protokoll den 28 oktober 2021, § 223, att den Politiska
samverkansberedningen för hälsa, vård, omsorg och skola (Polsam) initierade i
december 2020 ett målbildsarbete för omställning mot nära vård och omsorg. Ett
gediget utvecklingsarbete har därefter bedrivits tillsammans med representanter
från kommunerna, Region Norrbotten, privata aktörer samt patient- och
brukarföreträdare. Ett förslag till målbild presenterades vid ett uppföljningsmöte
med ledande politiker och tjänstepersoner i maj 2021. Utifrån inspel från mötet
har målbilden vidareutvecklats. Polsam antog den gemensamma målbilden 202105-27 och föreslår nu att den beslutas av respektive huvudman enligt gällande
beslutsprocess.
Norrbotten är en av de regioner i landet där andelen äldre i befolkningen ökar
snabbast. Samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar ska länets
kommuner klara utmaningar med exempelvis att möta ett ökat vård- och
omsorgsbehov hos en allt äldre befolkning. Det demografiska försprånget är en
utmaning men ger samtidigt unika möjligheter att arbeta med förnyelse av
organisering, tjänsteutveckling och arbetssätt. För att vård och omsorg ska vara
fortsatt effektiv och av hög kvalité, och samtidigt möta den demografiska
utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs ett förändrat
förhållningssätt där det sker en förflyttning i sättet att arbeta. Målbilden i
omställningen till Nära vård och omsorg ska uppfylla målet min hälsa och
välbefinnande. Goda vanor grundläggs tidigt i livet när jag växer upp varav skolan
har en viktig och central roll. Kärnan är ett personcentrerat förhållningssätt som
utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och
anpassa insatser efter vad som är viktigt för individen. När det gäller vård och
omsorg kan en mer tillgänglig, närmare vård och omsorg tillsammans med nya
arbetssätt innebära att resurserna kan användas bättre och därmed räcka till fler.
Nära vård och omsorg utgår från individuella förutsättningar och behov.
Hälsofrämjande, förebyggande och proaktiva insatser är centrala och behöver
samtidigt bygga på relationer, bidra till en jämlik hälsa skapa trygghet och
självständighet vilket bygger på tillit och ett gemensamt ansvarstagande
Utmaningsformulering
Målbilden ska svara upp mot följande utmaningsformulering: Vi vill genom
samverkan, tilltro och respekt för varandra skapa en sammanhållen vård och
omsorg som utgår från personens behov och resurser, där ekonomi, lagar och
avtal samt organisatoriska gränser och ledarskap inte hindrar utan stöttar arbetet.
Vision
Visionen som vuxit fram under våren är:
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God hälsa och upplevelse av välbefinnande oavsett mina förutsättningar och
geografisk plats.
Målbild
Den gemensamma målbilden beskriver ett paradigmskifte för vård och omsorg ur
ett medborgarperspektiv. Den ska ge kraft att förändra arbetssätt och skapa nya
tjänster som svarar mot varje persons behov och förutsättningar

Min hälsa och välbefinnande
Det handlar om mig och mitt liv! Mina goda vanor grundläggs tidigt i livet och jag
är mån om min hälsa och strävar efter goda vanor i min vardag. Mitt
välbefinnande handlar om att jag i glädje ska kunna utföra mina livsuppgifter när
jag växer upp, mitt i livet och när jag åldras. Jag erbjuds förebyggande stöd och
utifrån mina unika förutsättningar och behov får jag hjälp att stärka min hälsa om
jag behöver det. I mötet med vård och omsorg får jag frågan om vad som är
viktigt för mig.
Min egen kraft tas tillvara
Jag är experten i mitt liv! Därför är jag också en aktiv och självklar partner i
insatser som berör mig. Min berättelse och kunskap tas tillvara. Tillsammans med
professionens kompetens utgör vi ett välfungerande team. Min självständighet
ökar när jag får stöd att vara en aktiv medskapare.
Tillsammans för min trygghet
Jag känner trygghet i livet! Vetskapen om att jag får vägledning och hjälp när jag
behöver, gör mig lugn och trygg. Gemensamma lösningar utformas tillsammans
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med mig efter mina behov. Goda relationer och tillit till varandra är centrala för
att stärka min trygghet.
Sammanhållet och enkelt för mig
Som individ är jag en helhet! En god relation med professionen över tid är därför
viktig för mig. Den information jag behöver är samlad och överskådlig med tydliga
kontaktvägar. Det blir enkelt för mig när insatser samordnas sömlöst.
Nära mig på bästa sätt
Närhet är viktigt för mig! Mina behov tillgodoses nära mig i mer öppna vårdformer
genom förändrade arbetssätt, digitala lösningar och stöd till egenvård i hemmiljö.
När jag har kontroll över min hälsa känner jag mig trygg.
Socialnämnden meddelar i protokoll den 28 oktober 2021, § 223, att
socialnämnden beslutar
- att ställa sig bakom gemensamma målbilden för vård och omsorg i Norrbotten
och rekommenderar kommunfullmäktige att anta den gemensamma målbilden för
Nära vård och omsorg i Norrbotten.
Jämställdhetsanalys
En god vård och omsorg ska kännetecknas av att den är personcentrerad, jämlik
och säker. Forskning visar på att det finns vårdrelaterade könsspecifika skillnader
mellan män och kvinnor på övergripande statistisk nivå, men om dessa skillnader
på en fördjupad nivå beror på att det finns könsskillnader eller om dessa är
orsakade av genusbias är svårt att avgöra utan en grundlig analys. Det som kan
konstateras är att det är viktigt att inte betrakta kvinnor och män som homogena
grupper då det kan leda till att man inte utgår från individen utan istället tar med
sig kunskapen om påvisade könsskillnader och utgår från det i sin bedömning.
Beslutsunderlag
Beslut rekommendation Nära vård och omsorg – Målbild, 2021-06-03, § 37.
Målbild, bilaga 2021-05-31.
Beslut POLSAM, 2021-05-27 § 8.
Socialnämndens protokoll, § 223/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 257/21.

Protokollsutdrag skickas till
Socialnämnden
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§ 22

Dnr 2021-00592 00

Vassholmen - framtagande av bevarandeplan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att en gemensam kommunal plan inklusive
ekonomisk beräkning tas fram för bevarande och nyttjande samt driftsformer av
kulturarvet Vassholmen, där fritids- och kulturnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden har delat ansvar för planen.
Beskrivning av ärendet
Fritids- och kulturnämnden meddelar i protokoll den 15 november 2021, § 112,
att fritids- och kulturnämnden har den 20 maj 2021, § 52, beslutat att ge
förvaltnings-chef Karl-Göran Lindbäck i uppdrag att ta fram en plan för bevarande
av kulturarvet Vassholmen till nämndens sammanträde i december. Kulturarvet
utgörs av vad tidigare generationer skapat och hur vi i dag uppfattar, tolkar och
för det vidare.
Kulturarvet är inte statiskt utan något som ständigt förändras och omformuleras.
Varje tid bildar sig en egen uppfattning om vad som är kulturarv och vad det
betyder. Ordet kulturarv används inte bara för föremål, byggnader och
fornlämningar utan också berättelser, normer, traditioner och andra immateriella
värden som vi övertar från tidigare generationer.
Kulturarv finns överallt där människor har levt. Dessa spår kan spänna från det
mest vardagliga i form av en betad hage, en arbetsplats i en äldre byggnad till
storslagna monument som lockar besökare från hela världen. Spåren kan
användas för att berätta något om den tid som varit men också något om vad vi
värdesätter idag och varför.
Kulturarv är idag närvarande på många olika sätt – från näringslivsutveckling och
turism, via attraktiva livsmiljöer, till deltagande i samhället. På så vis är kulturarv
en del i utvecklingen mot en social, miljömässig och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling.
På Vassholmen anlades ett skiljeställe för flottningstimmer 1895 och hantering av
timmer fortgick fram till 1977. Byggnader och anläggningar från denna epok finns
fortfarande kvar och detta ger området ett högt kulturhistoriskt värde. Dessa är
Inspektorbostad (Toppstugan), kontoret, Kalix gamla tingshus (mässen, används
som café) arbetslokaler uppförda på 1930-talet, båthus, magasin,
snickarverkstad, bastu, härbre och kaj. Det är idag en viktig del av Kalix
kulturarv. Det är även uppfört en utescen med tillhörande läktare för teater samt
på senare år ytterligare en scen för olika typer av evenemang. Caféverksamhet,
även lunchservering, finns från mitten av juni t.o.m. augusti/september.
Magasinet (logen) har tillförts ön efter 1977 och används ofta till bröllop.
Andra evenemang/aktiviteter/verksamheter är: Museum, konstutställningar,
Vassholmsdagen (musikunderhållning, lek för barnen, historieberättande m.m. ca.
1000 besökare under dagen), Eldfesten, varje helg är det bröllop på ön (har blivit
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väldigt populärt att ha bröllop där), konstkurser, fester, firande av
midsommarafton och midsommardagen, lägerverksamhet, besök av skolklasser,
pensionärsföreningar och andra grupper (även grupper utanför kommunen
kommer på besök), kurser för bl.a. gymnasiet i skogsröjning enligt vårdplan,
spontanbesök av ön (friluftsliv), turistattraktion, musikevenemang, m.m.
Vassholmen är den plats inom Norrbottens län som mest sammanhållet kan
berätta om flottningens historia. Skiljeanläggningar har funnits på flera andra
ställen, men Vassholmen är den enda där byggbeståndet finns intakt tillsammans
med andra anläggningar som kranar, kajer, sprängämnesförråd mm. I Norrbotten
synliga historia, Kulturmiljöprogram i Norrbotten, har Vassholmen angetts ha ett
högt kulturhistoriskt värde. Genom närheten till Kalix centralort och
byggbeståndet, har det en kulturhistorisk potential. Besökare har här en chans att
se en viktig del av den norrbottniska historien på plats. Ön utgör ett lättillgängligt
tätortsnära besöksmål mycket tack vare pontonbron, 265 meter lång, som binder
samman ön med fastlandet.
Historik
Ca 1895 anlades ett skiljeställe på Vassholmen. Pågick t o m 1977. Under alla
dessa år har flera ”flytbryggor/broar” funnits i älven.
1979 köper Kalix kommun Vassholmen av Piteå Flottningsförening.
1988 utreds kostnader för olika typer av broförbindelser. Fast bro eller pontonbro.
1989 (1989-1992) Tillfällig landförbindelse med en pontonbro genom Ing 3.
1993 (1993-2001) Ny pontonbro uppförs. Konstnärsutbyte med Finland/Ryssland,
11 000 besökare.
1995 Flottarspelet Bröt spelas för första gången.
1996 13 april; skrivelse från Kalix Turism; ”Styrelsen för Kalix Turism bedömer
satsningarna på Vassholmen som mycket värdefulla. Vassholmen är ett mycket
viktigt inslag i besöksnäringen, efterfrågan på kulturella aktiviteter ökar.
Aktiviteterna som planeras på Vassholmen tillgodoser både vuxna och barn”
2002 Köp av linjefärjan Lill-Emma 2009 27 maj; I förslaget från Länsstyrelsen;
”Norrbottens kulturmiljöprogram 2010-2020”, tas Vassholmen upp som ett
område med ett högt kulturhistoriskt värde, platsen är också lättillgänglig. (Det är
alltså väldigt viktigt att Vassholmen är lättillgänglig).
2014 Leasingavtal gällande pontonbro med Norrkust Marina. (2014-06-16).
Kontakt med Länsstyrelsen har skett och de är väldigt tydliga i sin bedömning av
att Vassholmen är bevarandevärt som kulturarv.
Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott föreslår den 25 november, § 74, att
fritids- och kulturnämnden beslutar rekommendera kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att en gemensam kommunal plan tas fram för bevarande av
kulturarvet Vassholmen, där fritids- och kulturnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har delat ansvar för planen.
Fritids- och kulturnämnden anser att samtliga byggnader och anläggningar som
idag finns på Vassholmen måste bevaras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
30(57)

Sammanträdesdatum

2022-02-07

Kommunfullmäktige

Jämställdhetsanalys
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon påverkan
på kommunens jämställdhetsmål.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, § 9/21.
Fritids- och kulturnämndens protokoll, § 112/21.

Protokollsutdrag skickas till
Fritids- och kulturnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomienheten
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§ 23

Dnr 2021-00503 00

Arvoden och ersättningar för förtroendevalda
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta nytt förslag till ”Ekonomiska ersättningar för
förtroendevalda Allmänna bestämmelser”, Bilaga 1.
Kommunfullmäktige beslutar därefter ge kommunstyrelsen i uppdrag att
Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda, allmänna bestämmelser, revideras till
kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2022.
Förslaget omfattar följande förändringar:
-

-

Arvodet för KSO höjs från 80% till 90% av inkomstbasbeloppet (IB) x 12.
Arvodet för ordförande i Socialnämnd, Utbildningsnämnd,
Samhällsbyggnadsnämnd och för vice ordförande i KS, höjs från 40% till
45% av IB x 12.
Arvodet för ordförande i Fritids-och kulturnämnden höjs från årsarvodet
160% av IB till 25% av IB *12
Årsarvodet för valnämndens ordförande höjs från 22,5% till 23% av IB.
Sammanträdesarvode ska utgå med 0,6% av IB per timme (400 kr år 2021)
för första timmen och därefter 0,22% av IB per timme (150 kr år 2021).
Beredskapsersättningen i socialnämnden höjs till 1 600 kr/vecka.
Årsarvodet för förste vice ordförande i KF höjs från 4% till 10% av IB och för
andre vice ordförande i KF från 4% till 5 % av IB.
Årsarvode för ordförande i kommunala bolag höjs från 80% till 90% av IB.
Övriga arvoden är oförändrade.

I Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda, allmänna bestämmelser införs
följande:
-

-

-

Justerandes sign

Månadsarvoderade med arvode 45% av inkomstbasbeloppet (IB) eller mer
äger ej rätt till förlorad arbetsförtjänst för kommunala uppdrag, ej heller
arvode inom sitt nämndområde.
Till månadsarvoderade med arvode 45% (IB) eller mer med tjänsterum,
utbetalas ej reseersättning mellan bostad och arbetsplats.
Månadsarvoderade med arvode 45% (IB) eller mer har rätt till
semesterledighet i samma omfattning som anställda i kommunen utan att
arvodet reduceras.
Begränsningen att arvode för sammanträde m.m. ska vara maximerat till
1,6 % av inkomstbasbelopp/dag oavsett antal sammanträden/dag tas bort.
Ersättning utgår för inkomstbortfall till verifierat belopp, dock max 10 % av
ett inkomstbasbelopp.
Partigruppsarvode skall ej avräknas vid heldagsammanträde.
Arvode för partigruppmöte kan ges inför varje sammanträde med nämnd
eller styrelse.
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Förändringarna ska gälla fr o m 2023-01-01. Uppdra till budgetberedningen att
särskilt anslå medel med ca 900 tkr fr o m år 2023.
Reservationer
Carl Otto Gählman (FIK) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Jimmy Väyrynen (M), Irma Spårman (M), Anders Nordqvist (M), Birgitta Evling (M),
Sandra Bergström (M), Lunis Häggström (M), Mats Andersson (M), Sara Cave (M) och
Mika Räisänen (KXP) reserverar till förmån för Jimmy Väyrynens (M) ändringsyrkande.
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 29 december
2022, att kommunstyrelsen beslutade den 9 november 2020, § 211, att tillsätta en
tillfällig politisk beredning med uppdrag att ta fram en målbild över framtida politisk
organisation och politiska arvoden i Kalix kommun.
Rapport med förslag till förändringar har överlämnats till kommunstyrelsen för
vidare handläggning. Rapport tillfällig beredning, målbild - framtida politisk
organisation och politiska arvoden behandlades på Kommunstyrelsens
sammanträde den 24 maj 2021
§ 120. Kommunstyrelsen beslutade då att antal ledamöter i kommunfullmäktige
skulle beredas vid dagens sammanträde för beslut i kommunfullmäktige den 14
juni 2021 samt att ge kommundirektören i uppdrag att skicka ut rapporten till
nämnder och styrelser samt övriga instanser som har rätt att yttra sig.
Kommundirektören fick även i uppdrag att bereda ärenden för beslut utifrån
rapport och yttranden.
Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande och Jan Nilsson (S), 1:e vice
ordförande kommunstyrelsen meddelade i skrivelse den 17 maj 2021, att enligt
överenskommelse på ett gruppledarmöte så kommer kommunstyrelseberedningens
rapport att behandlas i olika beslut enligt förslaget ovan.
Samtliga nämnder och styrelser har fått möjlighet att yttra sig över rapporten samt
de politiska partierna. Först ut att beslutas om med utgångspunkt i rapporten var
minskning av antalet ledamöter i Kommunfullmäktige. Enligt överenskommelse
mellan gruppledarna i KF lyfts nu ärendet Arvoden och ersättningar för
förtroendevalda.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att anta nytt förslag till
”Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda Allmänna bestämmelser”, bilaga 1.
Förslaget omfattar följande förändringar:
-

Justerandes sign

Arvodet för KSO höjs från 80% till 90% av inkomstbasbeloppet (IB) x 12.
Arvodet för ordförande i Socialnämnd, Barn och utbildningsnämnd,
Samhällsbyggnadsnämnd och för vice ordförande i KS, höjs från 40% till
45% av IB x 12.
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-

Arvodet för ordförande i Fritids-och kulturnämnden höjs från årsarvodet
160% av IB till 25% av IB *12
Årsarvodet för valnämndens ordförande höjs från 22,5% till 23% av IB.
Sammanträdesarvode ska utgå med 0,6% av IB per timme (400 kr år 2021)
för första timmen och därefter 0,22% av IB per timme (150 kr år 2021).
Beredskapsersättningen i socialnämnden höjs till 1600 kr/vecka.
Årsarvodet för förste vice ordförande i KF höjs från 4% till 10% av IB och
för andre vice ordförande i KF från 4% till 5 % av IB.
Årsarvode för ordförande i kommunala bolag höjs från 80% till 90% av IB.
Övriga arvoden är oförändrade.

I reglemente Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda införs följande:
-

-

Årsarvoderade med arvode 45% eller mer äger ej rätt till förlorad
arbetsförtjänst för kommunala uppdrag, ej heller arvode inom sitt
nämndområde.
Till årsarvoderade med arvode 45% eller mer med tjänsterum, utbetalas ej
reseersättning mellan bostad och arbetsplats.
Årsarvoderade med arvode 45% eller mer har rätt till semesterledighet i
samma omfattning som anställda i kommunen utan att arvodet reduceras.
Begränsningen att arvode för sammanträde m.m. ska vara maximerat till
1,6 % av inkomstbasbelopp/dag oavsett antal sammanträden/dag tas bort.
Ersättning utgår för inkomstbortfall till verifierat belopp, dock max 10 % av
ett inkomstbasbelopp.
Partigruppsarvode skall ej avräknas vid heldagsammanträde.
Arvode för gruppmöte kan ges inför varje sammanträde med nämnd eller
styrelse.

Förändringarna ska gälla fr o m 2023-01-01.
Uppdra till budgetberedningen att särskilt anslå medel med ca 900 tkr fr o m år
2023.
Yrkande
Carl Otto Gählman (FIK): FIK reserverar sig gällande vårt yrkande att bordlägga
punkt 19 ”Arvoden och ersättningar för förtroendevalda” då punkten är överklagad
till FLU och då FL § 39 sätter stopp för vidare handläggning intill dess att FLU
prövat frågan.
Ordförande ställer Carl Otto Gählmans (FIK) yrkande om bordläggning för röstning och
finner att kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet.
Votering
Votering begärs. Kommunfullmäktige beslutar bifalla följande voteringsordning:
Ja-röst: Bifall till Carl Otto Gählman (FIK) förslag om bordläggning.
NEJ-röst: Avslag till Carl Otto Gählman (FIK) förslag om bordläggning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
34(57)

Sammanträdesdatum

2022-02-07

Kommunfullmäktige

Omröstningsresultat
Med 1 JA-röster, 36 NEJ-röster och 3 som avstår från att rösta beslutar
kommunfullmäktige avslå yrkandet om bordläggning.
Yrkande
Jan Nilsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag
Ordförande ställer Jan Nilssons (S) yrkande för röstning och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Jan Nilssons (S) yrkande.
Ändringsyrkande
Jimmy Väyrynen (M): 5:e punkten: Sammanträdesarvode ska utgå med 300kr
första timmen och därefter 130kr timmen.
Maud Lundbäck (S): Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda – allmänna
bestämmelser revideras till kommunfullmäktiges sammanträde i oktober.
Ordförande ställer Jimmy Väyrynens (M) ändringsyrkande för röstning och finner att
kommunfullmäktige beslutar avslå ändringsyrkandet.
Votering
Votering begärs. Kommunfullmäktige beslutar bifalla följande voteringsordning:
Ja-röst: Bifall till Jimmy Väyrynens (M) ändringsyrkande.
NEJ-röst: Avslag till Jimmy Väyrynens (M) ändringsyrkande.
Omröstningsresultat
Med 10 JA-röster, 27 NEJ-röster och 3 som avstår från att rösta beslutar
kommunfullmäktige avslå ändringsyrkandet.
Ordförande ställer därefter Maud Lundbäcks (S) ändringsyrkande för röstning och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Maud Lundbäcks ändringsyrkande.
Ajournering
10:20-10:30
Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 29 december 2022.
Kommunstyrelsens protokoll, § 14/22.

Protokollsutdrag skickas till
Arbetsgivarenheten
Budgetberedningen
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen
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§ 24

Dnr 2021-00385 103

Motionssvar - Varför inte Töre?
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman, Doris Lilian Kerttu och Johanna Söderman (FIK),
föreslår i motion till fullmäktige 28 juni 2021 följande:
”Nu gäller det att inte Kalix missar tåget - ännu en gång! Framtid i Kalix
menar naturligtvis inte bokstavligt utan bildlikt! Att missa tåget i detta fall
menar Framtid i Kalix när det händer “stora saker” i både Luleå och framför
allt i Boden, ja då gäller det att agera skyndsamt! Alla vi i oppositionen har
talat oss varma för att kommunen skall tillse att det finns byggbara
attraktiva tomter i kommunens tätorter. På 70- och 80-talen var Töre en
“het” del av vår kommun. Så ser det inte ut idag! Men i morgon! Närheten
till både Luleå och Boden gör att denna del av kommunen nu kommer att
bli het igen! Framtid i Kalix motion ser därför ut som följer; Tag omgående
fram vilken eventuell tomtreserv som finns i Töreområdet, eventuellt
komplettera den och framför allt; Marknadsför dessa tomter till hugade
spekulanter”.
Kommunfullmäktige har den 28 juni 2021, § 171, beslutat lämna motionen
till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar i protokoll den 9 november 2021,
följande yttrande:
Samhällsbyggnadsnämnden har av kommunfullmäktige tillförts medel för
bostadsbyggande. Vad gäller Töre så har det 2017 tagits fram en sammanställning av exploateringsområden och lediga kommunägda tomter i Töre.
Sammanställningen har marknadsförts som möjliga markanvisningar till
intresserade. Tomter i tomtkatalogen som finns till försäljning marknadsförs via kommunens hemsida www.kalix.se/ledigatomter
Vid skrivelsens datum finns 13 tomter lediga i tomtkatalogen.
Komplettering av tomtkatalog och marknadsföring sker löpande.
Beslutsunderlag
Motion från Johanna Söderman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Carl
Otto
Gählman (FIK) den 28 juni 2021.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 171/21.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 171/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 259/21.
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Protokollsutdrag skickas till
Carl Otto Gählman, Doris Lilian Kerttu och Johanna Söderman
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 25

Dnr 2021-00188 103

Motionssvar - vilobänkar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman, Doris Lilian Kerttu och Johanna Söderman (FIK) föreslår i
motion den 11 april 2021 följande:
”Sbn ges i uppdrag att utröna och projektera var i samhället det är lämpligt att
under sommaren placera ut ett antal vilobänkar så att trötta ben har möjlighet att
vila en stund under det att nya krafter hämtas. (Sbn bör därvid beakta att behovet
är lika stort hela året varför möjligheter till snöröjning kring viloplatserna måste
beaktas).”
Kommunfullmäktige har den 12 april 2021, § 108, beslutat lämna motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 14 december 2021, § 190, att
de har i juni 2020 antagit en skötselplan för parker och grönområden.
Skötselplanen ska fungera som ett hjälpverktyg i arbetet med planeringar, träd,
parker, utemiljöer med mera och visa på hur man ska sköta de olika ytorna. Den
ger en kortfattad teknisk beskrivning och hjälp till att få fina, upplevelserika
plaster, grönområden och lekplatser för medborgare samt besökare. I
skötselplanen ingår även sådana utrustningar såsom bänkar, soptunnor med mera.
Förvaltningen arbetar sedan antagandet av planen vidare med att implementera
och utveckla planen. På kommunens hemsida www.kalix.se/skotselplan finns
kartmaterialet digitalt. Förvaltningen ser löpande över behov men inarbetar även
förslag från allmänheten som är lämpliga och möjliga inom förvaltningens resurser.
Resurserna är begränsade vintertid då parkpersonal nästan uteslutande är
säsongsanställda sommartid, varför inte samma möjligheter till vilobänkar finns
vintertid.
Beslutsunderlag
Motion från Johanna Söderman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Carl
Otto
Gählman (FIK)
Kommunfullmäktiges protokoll, § 108/21.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 190/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 11/22.

Protokollsutdrag skickas till
Carl Otto Gählman, Doris Lilian Kerttu och Johanna Söderman
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 26

Dnr 2021-00336 103

Motionssvar - hundparker
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.
Beskrivning av ärendet
Jimmy Väyrynen (M) och Linus Häggström (M) föreslår i motion den 5 juni 2021
följande:
*Förutsättningarna för att införa ytterligare en hundpark utreds. Var skulle den
kunna placeras? Hur kan den utformas på lämpligaste sätt?
*Att utredningen även kostnadsberäknar införandet och driften av hundparken.”
Kommunfullmäktige har den 14 juni, § 151, beslutat lämna motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 14 december 2021, § 188, att
samhällsbyggnadsnämnden har vid ett flertal tillfällen behandlat liknande förslag,
bland annat genom medborgarförslag se exempelvis diarienummer 2012-00746
och 2014-00149.
Förslagen har avslagits då verksamheten inte ser sig kunna ta på sig att anlägga
och sköta underhåll med drift för en hundpark. Baserat på omvärldskollen i andra
kommuner kommer ett sådant åtagande endast gynna en liten grupp av
kommuninvånarna och bör istället drivas av förening eller liknande.
Om någon förening istället vill ta på sig ansvaret att anlägga och ha driftsansvar för
en hundpark på kommunal mark så har förvaltningen ställt sig positiv till att
upplåta mark om lämplig plats skulle finnas, om en förening tar ansvar för
uppförande, drift och underhåll av en hundrastgård. Förutsättningar för detta är en
fråga förvaltningen får besvara om sådan fråga uppkommer. Någon sådan fråga
har inte kommit in.
Förvaltningen ser inte att något nytt tillkommit sedan tidigare förslag och lämnar
därför att det är lämpligare att denna typ av verksamhet uppförs och drivs av
föreningsalternativ. Kostnadsberäkning är svår att göra då behovet, utformning och
storleken på parken styr kostnaderna.
Västerås stad har 2019 gjort en större utredning Handlingsplan för hundrastgårdar:
Kostnadsuppskattning för anläggning och drift av hundrastgård. Att anlägga en
hundrastgård på ca 1 000 m2 uppskattas ha en kostnad på 200 000-600 000 kr
beroende på vad hundrastgården ska innehålla. Som exempel finns den senaste
anlagda hundrastgården på Bäckby som anlades 2013 och kostade 120 000 kr.
Största kostanden var stängslet då nuvarande vegetation i form av träd och
slitlager i form av gräs redan fanns på platsen. Kostnader att renovera en befintlig
hundrastgård. En befintlig hundrastgård i stort behov av renovering är
hundrastgården på Råby där slitlagret består av sprucken asfalt, stängslet är
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vegetationsbevuxet och i behov av renovering och mycket skadegörelse sker. Enligt
våra uppskattningar skulle det kosta 500 000 kr att renovera hundrastgården och
göra den till en plats där hundägare och hundar vill vistas. Kostnader att sköta en
hundrastgård. Driftskostnad av en hundrastgård anlagd utan vegetation och
gångstråk är ca 5 000-10 000 kr per år beroende på slitlager, storlek eller det
underhåll som behöver göras efter många års användande inräknat.
Förvaltningen uppskattar att driften av en hundrastgård i kommunal regi i Kalix
skulle få betydligt högre kostnader på grund av det vinterklimat med snö och halka
som råder. Förvaltningen har dessutom en minimal bemanning på parkverksamhet
på vintern då denna bemanning är säsongsbetonad och finns under
sommarperioden. Anställning av ny personal skulle därför vara nödvändigt för att
förvaltningen skulle kunna sköta driften vintertid i kommunal regi.
Jämställdhetsanalys
Beslutet berör både män och kvinnor. Ingen individbaserad statistik finns som är
relevant. Det finns inga analyserade skillnader mellan könen.
Beslutsunderlag
Motion från Moderaterna
Kommunfullmäktiges protokoll, § 151/21.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 188/21.
Kommunstyrelsen protokoll, § 12/22.

Protokollsutdrag skickas till
Jimmy Väyrynen
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 27

Dnr 2021-00352

Motionssvar - hundrastgård
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.
Beskrivning av ärendet
Kristina Karlsson (SD) föreslår i motion den 14 juni 2021 följande:
”Att se över möjligheten att iordningställa en hundrastgård/fält som kan nyttjas av
hundägare som bor i centrala tätorten, men givetvis ska den nyttjas av alla
invånare i kommunen samt gästande med hund”.
Kommunfullmäktige har den 14 juni 2021, § 156, beslutat lämna motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 14 december 2021, § 189, att
samhällsbyggnadsnämnden har vid ett flertal tillfällen behandlat liknande förslag,
bland annat genom medborgarförslag se exempelvis diarienummer 2012-00746
och 2014-00149.
Förslagen har avslagits då verksamheten inte ser sig kunna ta på sig att anlägga
och sköta underhåll med drift för en hundpark. Baserat på omvärldskollen i andra
kommuner kommer ett sådant åtagande endast gynna en liten grupp av
kommuninvånarna och bör istället drivas av förening eller liknande.
Om någon förening istället vill ta på sig ansvaret att anlägga och ha driftsansvar för
en hundrastgård/fält på kommunal mark så har förvaltningen ställt sig positiv till
att upplåta mark om lämplig plats skulle finnas, om en förening tar ansvar för
uppförande, drift och underhåll av en hundrastgård/fält. Förutsättningar för detta
är en fråga förvaltningen får besvara om sådan fråga uppkommer. Någon sådan
fråga har inte kommit in. Förvaltningen ser inte att något nytt tillkommit sedan
tidigare förslag och lämnar därför att det är lämpligare att denna typ av
verksamhet uppförs och drivs av föreningsalternativ.
Kostnadsberäkning är svår att göra då behovet, utformning och storleken på
parken styr kostnaderna.
Västerås stad har 2019 gjort en större utredning Handlingsplan för hundrastgårdar:
Kostnadsuppskattning för anläggning och drift av hundrastgård. Att anlägga en
hundrastgård på ca 1 000 m2 uppskattas ha en kostnad på 200 000-600 000 kr
beroende på vad hundrastgården ska innehålla. Som exempel finns den senaste
anlagda hundrastgården på Bäckby som anlades 2013 och kostade 120 000 kr.
Största kostnaden var stängslet då nuvarande vegetation i form av träd och
slitlager i form av gräs redan fanns på platsen. Kostnader att renovera en befintlig
hundrastgård. En befintlig hundrastgård i stort behov av renovering är
hundrastgården på Råby där slitlagret består av sprucken asfalt, stängslet är
vegetationsbevuxet och i behov av renovering och mycket skadegörelse sker.
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Enligt våra uppskattningar skulle det kosta 500 000 kr att renovera hundrastgården
och göra den till en plats där hundägare och hundar vill vistas.
Kostnader att sköta en hundrastgård. Driftskostnad av en hundrastgård anlagd
utan vegetation och gångstråk är ca 5 000-10 000 kr per år beroende på slitlager,
storlek eller det underhåll som behöver göras efter många års användande
inräknat.
Förvaltningen uppskattar att driften av en hundrastgård i kommunal regi i Kalix
skulle få betydligt högre kostnader på grund av det vinterklimat med snö och halka
som råder. Förvaltningen har dessutom en minimal bemanning på parkverksamhet
på vintern då denna bemanning är säsongsbetonad och finns under
sommarperioden. Anställning av ny personal skulle därför vara nödvändigt för att
förvaltningen skulle kunna sköta driften vintertid i kommunal regi.
Jämställdhetsanalys
Beslutet berör både män och kvinnor. Ingen individbaserad statistik finns som är
relevant. Det finns inga analyserade skillnader mellan könen.
Beslutsunderlag
Motion från Sverigedemokraterna
Kommunfullmäktiges protokoll, § 156/21.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 189/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 13/22.

Protokollsutdrag skickas till
Kristina Karlsson
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 28

Dnr 2021-00547 103

Interpellation - säkra kompetensen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellation besvarad.
Beskrivning av ärendet
Inga-Lis Samuelsson (C) har lämnat interpellation inkommen den 17 november
2021, ställd till Katarina Burman (V), socialnämndens ordförande enligt följande:
”Vi har under lång tid pratat om de utmaningar som vi som kommun står inför
för att klara försörjningen av utbildad personal inom vård- och omsorg. Bristen
på arbetskraft eskalerar snabbt i Norrbotten pga de stora industrisatsningar med
medföljande kringverksamhet. Konkurrensen hårdnar. Här är vi redan nu.
Hur tänker och agerar socialnämnden för att säkerställa att vi klarar uppdraget?
Finns det någon konkret plan framtagen?”
Efter överläggning med presidiet har kommunfullmäktiges ordförande till
kommunfullmäktige redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser
om interpellationer och tillfrågar kommunfullmäktige, utan föregående
överläggning om interpellationen får ställas och finner att kommunfullmäktige
beslutar att interpellationen får ställas.
Katarina Burman (V), socialnämndens ordförande, lämnar den 23 november
2021, följande svar:
”Socialnämndens ordförande tackar för interpellationen.
Det finns en kompetensförsörjningsplan framtagen av Arbetsgivarenheten som
gäller 2021-2025
Förutom den tar socialnämnden detta på stort allvar.
Nämnden har gjort en stor vård och omsorg och arbetsmiljöutredning som också
föreslår flera åtgärder. Den utredningen håller nämnden på att bearbeta och fler
åtgärder inom området väntas komma.
Vi har även satsat på heltider vilket är en viktig parameter i sammanhanget.
Sedan nämnden erhållit statsbidraget äldreomsorglyftet har vi kunnat utbilda
och höjt kompetensen hos medarbetar. Den satsningen hoppas vi kvarstår så
kan vi fortsätta det arbetet.
Socialnämnden har också vid förra socialnämnden beslutat att ge
förvaltningschefen i uppdrag att utreda behovet av att utveckla nya och
vidareutveckla befintliga modeller avseende kompetensförsörjning. Det innebär
konkret bland annat följande:
- Att utveckla nya metoder/modeller för enklare vägar till jobb och
kompetens.
- Att identifiera metoder/modeller som är överförbara och spridningsbara.
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Att metoder/modeller som identifierat som visar resultat kan
implementeras i fler verksamheter i förvaltningen och därmed ökade
möjligheter att anställa fler människor med olika kompetens.
Att förvaltningen får ökad kunskap om vilka incitament och hinder som
har betydelse för kompetensförsörjningen
Förbereda införandet av skyddad arbetstitel.

Socialnämnden ser också kompetensförsörjningen som en övergripande fråga
som berör hela samhället. Vi måste få en ökad inflytt till Kalix.”
Beslutsunderlag
Interpellation från Carl Otto Gählman (FIK)
Katarina Burman (S), socialnämndens ordförandes svar.
Kommunfullmäktige § 270/21.

Protokollsutdrag skickas till
Inga-Lis Samuelsson (C)
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§ 29

Dnr 2021-00549 103

Interpellation - Klinisk apotekare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellation besvarad.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK) har den 17 november lämnat interpellation ställd till
Katarina
Burman (V), socialnämndens ordförande enligt följande:
”Interpellation från Framtid i Kalix att behandlas vid
kommunfullmäktigesammanträdet den 29:e November 2021. Interpellationen har
sin grund i en tidigare avslagen motion i samma ämne - men där ordförande för SN
inte hade möjlighet att närvara när motionen behandlades. I detta sammanhang
föreslog dåvarande KF-ordförande Susanne Andersson motionärerna skulle få
möjlighet att ställa en interpellation vid något senare tillfälle.
Klinisk apotekare
Under-, över- och felförskrivning eller interagerande läkemedel orsakar mycket
lidande med bland annat minskad livskvalitet för speciellt äldre med ej nödvändiga
sjukhusinläggningar och andra negativa biverkningar som följd. Problemet med
under-, över- och felförskrivningar eller interagerande läkemedel kan motverkas
om förvaltningsledningen ser till att hjälp ges och fås av läkemedelsspecialister,
kliniska apotekare. Socialnämndens svar var tidigare att dessa frågeställningar
sköts av kommunens anlitade läkare. Dessa genomgångar av förskrivningarna är
naturligtvis bra - men de kan enligt dagens rön och forskning göras ännu bättre.
Det
läkarstudenter läser gällande läkemedelslära under ca två månader läser
apotekarstudenter under närmare fem år - och i förekommande fall bygger de på
denna den femåriga grundutbildningen med en klinisk vidareutbildning på ett år –
så visst är det befogat med stor tilltro till kliniska apotekares stora kunnande. En
berättigad fråga är därför - vem skulle Du vilja att har läkemedelsgenomgång för
Din gamla mor eller gamle far?
Förskrivningsproblematiken har i närtid inte bara uppmärksammats i vetenskapliga
tidskrifter och utredningar utan inte minst av den i Kalix mycket väl kände
professorn vid Umeå universitet, Yngve Gustafson.
Framtid i Kalix föreslår därför följande motivering för att anlita en klinisk apotekare
för genomgång av brukares förskrivningar;
● För att i möjligaste mån motverka under-, över- och felförskrivningar eller
interagerande läkemedel föreslår Framtid i Kalix att Kalix kommun engagerar
klinisk apotekare för systematiska genomgångar av brukarnas
läkemedelsförskrivningar.
Vad är Din åsikt Katarina om Framtid i Kalix förslag?”
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Efter överläggning med presidiet har kommunfullmäktiges ordförande till
kommunfullmäktige redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser
om interpellationer och tillfrågar kommunfullmäktige, utan föregående
överläggning om interpellationen får ställas och finner att kommunfullmäktige
beslutar att interpellationen får ställas.
Katarina Burman (V), socialnämndens ordförande, lämnar den 24 november 2021,
följande svar:
”Socialnämndens ordförande tackar för interpellationen och lämnar samma svar
som i den tidigare avslagna motionen.
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ordination och hantering av läkemedel i
hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) ska en läkare ansvara för
läkemedelsgenomgångar. Läkaren ska vid behov samarbeta med andra läkare,
apotekare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal, om det inte
finns hinder enligt offentlighets- och sekretesslagen eller patientdatalagen.
Läkemedelsgenomgångar ska enligt HSLF-FS 2017:37 erbjudas till de patienter
som är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst fem läkemedel samt övriga
patienter där behov finns.
Läkaren är alltid huvudansvarig för läkemedelsgenomgången och patienternas
läkemedelsförskrivningar. I Region Norrbotten finns redan en struktur för
systematiska läkemedelsgenomgångar med apotekstöd. Så apotekare i vården
finns redan som stöd vid systematiska läkemedelsgenomgångar. Klinikapotekarnas
uppdrag i Region Norrbotten är att förbättra patientsäkerheten i
läkemedelsanvändningen, hos de patientgrupper där behovet är störst.”
Beslutsunderlag
Interpellation från Carl Otto Gählman (FIK)
Katarina Burman (V), socialnämndens ordförandes svar.
Kommunfullmäktige § 272/21.
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§ 30

Dnr 2022-00058 103

Interpellation - Vattenkvalitet vid inrättande av vinterbad
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellation besvarad.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK) har den 26 januari 2021, lämnat interpellation ställd till
Britt-Inger Nordström (S), fritids- och kulturnämndens ordförande, enligt följande:
”För bra precis ett år sedan, den 8:e Februari 2021, lade Framtid i Kalix en mycket
uppmärksammad och lovordad motion om inrättande av ett vinterbad i Kalix - allt i
attraktivitetens tecken! Naturligtvis blev motionen avslagen - det var ju Framtid i
Kalix
briljanta idé - och de åberopade skälen för att avslå motionen har säkert medfört
flera veckor av intensivt arbete för ansvariga politiker. Som både vi i Framtid i Kalix
och kalixbor i gemen uppfattade svaret så var det rena konstruktioner…..
En motion skall behandlas med respekt och utredas seriöst! Det vill vi säga har inte
gjorts i detta fall! Nu har Framtid i Kalix briljanta förslag spridit sig som en löpeld det
är nu ett antal kommuner - inte bara i Norrbotten - som planerar för
vinterbadanläggningar. Nog är det väl ändå bra konstigt - i andra kommuner går
det men inte i Kalix!!!
I den på svaret följande debatten så kom ordförande Nordström med ett påstående
att tekniske chefen “skulle ha sagt något om vattenkvalitén” (hamnbassängen vid
Strandängsbadet) på en av de föreslagna platserna.
Svaret tog oss i Framtid i Kalix “på sängen”, detta då vi aldrig diskuterar något som
vi inte behärskar 100%-igt! Och något om dålig vattenkvalité i den strömmande
Kalix
älv har vi aldrig hört talas om…..
Så den naturliga frågan i denna interpellation till Britt-Inger Nordström blir därför;
Utveckla Ditt svar om vattenkvalitén så att vi kan göra en seriös bedömning av
substansen i svaret!”
Efter överläggning med presidiet har kommunfullmäktiges ordförande till
kommunfullmäktige redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser
om interpellationer och tillfrågar kommunfullmäktige, utan föregående
överläggning om interpellationen får ställas och finner att kommunfullmäktige
beslutar att interpellationen får ställas.
Britt-Inger Nordström (S), fritids- och kulturnämndens ordförande, lämnar den
1 februari 2022, följande svar:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
47(57)

Sammanträdesdatum

2022-02-07

Kommunfullmäktige

Citat från mitt anförande ang hamnbassängen vid Strandängarna: "Det kan finnas
nåt i vattnet som inte är lämpligt".
Hamnbassängen vid Strandängsbadet är en gammal båthamn. Där måste man
utreda och undersöka vad som ev kan finnas på botten. Det är inte självklart att
säga att det är riskfritt att bada i en gammal båthamn.
Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter, § 16, är det dessutom badförbud i
hamnområdet.
Beslutsunderlag
Interpellation från Carl Otto Gählman (FIK)
Britt-Inger Nordström (S), fritids- och kulturnämndens ordförandes svar.
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§ 31

Dnr 2022-00059 103

Interpellation - Inte avsatt några pengar för ombyggnation av
sessionssalen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellation besvarad.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK) har den 26 januari 2021 lämnat interpellation ställd till
Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande, enligt följande:
”I samband med att Framtid i Kalix ställde en fråga under senhösten 2021
till ordförande för KF gällande varför KF-möten fortfarande hålles i
Folkets Hus så blev svaret till Framtid i Kalix att det berodde på
ombyggnationer i Sessionssalen.
Vid av Framtid i Kalix gjord kontroll visar det sig att det inte fanns några
pengar till detta projekt under år 2021. Dock har KS för år 2022 tilldelats
pengar, 2”, för ombyggnationerna. Tommy Nilsson, hur är det med respekten för
av KF tilldelade anslag?”
Efter överläggning med presidiet har kommunfullmäktiges ordförande till
kommunfullmäktige redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser
om interpellationer och tillfrågar kommunfullmäktige, utan föregående
överläggning om interpellationen får ställas och finner att kommunfullmäktige
beslutar att interpellationen får ställas.
Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande, lämnar den 31 januari 2021,
följande svar:
”Det finns flera poster avsatta nedan i kommunstyrelsens investeringsbudget, där
vi tar pengar till uppgradering av inventarier och teknik. Se nedan markerat i blått;
”Kommunstyrelsen
Fördelning av Kommunstyrelsens INVESTERINGSBUDGET 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna fördelning av investeringsbudget 2021 vars
totalram är beslutad av kommunfullmäktige 23 november 2020.
Beskrivning av ärendet
Förslag till fördelning av investeringsbudget 2020 enligt nedan.

IT-reinvesteringar
Stadsnätet
Uppgradering verksamhetssystem
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Inventarier
Övr. Immateriella anläggningstillgångar
m.m.
Investeringsram kommundirektören
Ofördelad ram till oförutsedda
åtgärder, kommundirektören är
budgetansvarig
Summa
”
Beslutsunderlag
Interpellation från Carl Otto Gählman (FIK)
Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförandes svar.
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§ 32

Dnr 2022-00060 103

Interpellation - Skenande kostnader för projekt KRF
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellation besvarad.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK) har den 26 januari 2021 lämnat interpellation ställd till
Stig Karlsson (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, enligt följande:
”Många är de kalixbor som kontaktar Framtid i Kalix ledamöter med
frågor av allehanda slag. Senaste tiden har en av de mest frekventa
frågeställningarna varit, hur mycket skenar kostnaderna för
byggnationerna vid KRF?
Ursprunglig uppskattning av prisbilden för etableringen på Björknäs låg på 6”
(2011, Ellinor Söderlund), därefter blev det 18” …… 25”....... 30” ….. 45” - och nu
ryktas det att totala kostnaden kommer att ligga på hisnande 85-90”!
Är det verkligen ingen i dagens kommunledning som har förmågan att trycka på
bromspedalen, att rycka i nödbromsen! Är det ingen med ansvar för allas våra
pengar som ser det orimliga i dessa skenande kostnader?
Stig Karlsson, Framtid i Kalix interpellation lyder som följer; Hela Kalix
fordrar nu en noggrann redogörelse över kommunens samtliga nedlagda
och beräknade framtida kostnader i projekt KRF!”
Efter överläggning med presidiet har kommunfullmäktiges ordförande till
kommunfullmäktige redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser
om interpellationer och tillfrågar kommunfullmäktige, utan föregående
överläggning om interpellationen får ställas och finner att kommunfullmäktige
beslutar att interpellationen får ställas.
Stig Karlsson (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, lämnar den 2 februari
2022, följande svar:
”Entreprenaden har upphandlats i enlighet med lagen om offentlig upphandling
(LOU) och uppdraget har tilldelats den anbudsgivare som offererade det lägsta
priset. Anbudssumman uppgår till 44 909 000 kr. Utöver detta tillkommer
solcellsanläggning (565 000 kronor), byggherrekostnader samt ändrings- och
tilläggsarbeten.
Kostnaden för entreprenaden, utifrån framtagen gestaltning, ligger på förväntad
nivå och avviker inte heller från det allmänna kostnadsläget 2021. Detta kan inte
relateras till de siffror Carl-Otto, Framtid i Kalix anger i sin interpellation. Eftersom
kommunen genomfört en offentlig upphandling och i enlighet med denna träffat
entreprenadavtal avseende nytt ridhus/stall finns inte något utrymme att avbryta
byggnationen som du föreslår. Kommunen måste som övriga aktörer i samhället
hålla ingångna avtal.
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I varje entreprenad, oavsett om det rör exempelvis arbete i mark eller uppförande
av byggnader, kan förhållanden som visar sig först under byggtiden påverka
entreprenaden, både vad avser tiden det tar att genomföra entreprenaden och
kostnaderna för detta. Riskfördelningen mellan beställaren och entreprenören i
sådana frågor är reglerat i de standardavtal som gäller inom byggsektorn.
Entreprenören har begärt att få längre tid och tillkommande ersättning.
Entreprenören menar att det förekommit förhållanden som varit okända och som
kommunen, enligt standardavtalet, står risken för. Innebörden av detta är att
entreprenören anser att färdigställandet bör flyttas fram. Gällande både
tidsförlängning och tillkommande kostnader pågår diskussioner för att reda ut
dessa frågor.
Därför Carl-Otto, Framtid i Kalix, går det inte att spekulera om den slutliga
summan då den inte går att fastställa i nuläget. De uppgifter du anger är väldigt
överdrivna.”
Beslutsunderlag
Interpellation från Carl Otto Gählman (FIK).
Stig Karlsson (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförandes svar.
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Carl Otto Gählman
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§ 33

Dnr 2022-00061 103

Interpellation - Går bussen som tåget?
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellation besvarad.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK) har den 26 januari 2021 lämnat interpellation ställd till
Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande, enligt följande:
”Shuttlebussen - bussen som skall ta passagerare till och från
tågstationen i Kalix - Framtid i Kalix ställer sig undrande till hur mycket
den nyttjas och ställer därför följande interpellation;
Hur många passagerare har shuttlebussen i genomsnitt haft per
ankomst till och avgång från Kalix tågstation från linjens etablering till
och med December månad 2021?”
Efter överläggning med presidiet har kommunfullmäktiges ordförande till
kommunfullmäktige redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser
om interpellationer och tillfrågar kommunfullmäktige, utan föregående
överläggning om interpellationen får ställas och finner att kommunfullmäktige
beslutar att interpellationen får ställas.
Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande, lämnar den 31 januari 2021,
följande svar:
”Under tiden från april-december 2021 inleddes resandet med 75 personer i april
och har sedan legat på ett snitt av 114 resande per månad med högsta siffran i
november med
216 resande. Resandet har alltså legat mellan 11-25% av siffrorna för
tågresenärer.
Detta har varit under en tid när det har varit stora restriktioner och avrådan från
att resa kollektivt. Lokaltrafiken har tappat 37% resenärer 2021 jämfört med 2019,
året före pandemin.
Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar omfattande kampanjer för att starta upp
efter pandemin och gör också en översyn av hela lokaltrafikens linjenät där
resecentrum kommer att vara en central målpunkt precis som busstationen och
sjukhuset.”
Beslutsunderlag
Interpellation från Carl Otto Gählman (FIK)
Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförandes svar.

Protokollsutdrag skickas till
Carl Otto Gählman
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§ 34

Dnr 2022-00051 103

Motion - anpassa arbetsordningen till kommunallagen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beskrivning av ärendet
Bertil Sandström (SD) föreslår i motion den 19 januari 2022, följande:
”Sverigedemokraterna nekades vid kommunfullmäktige i Kalix i juni 2021 partistöd
med motiveringen att Sverigedemokraterna skulle ingett handlingar avseende
redovisning av partistöd för sent.
Kommunfullmäktiges beslut laglighetsprövades av förvaltningsrätten som upphävde
kommunfullmäktiges beslut att neka Sverigedemokraterna partistöd då
redovisningen i enlighet med vad som framkommer i Kommunallagen var ingiven i
rätt tid. Av 4 kap. 31 § Kommunallagen framgår följande; "Beslut om partistöd ska
innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 §
första stycket.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige
senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd
särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur
mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska
bifogas redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti
som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första och andra
styckena."
Mot bakgrund av detta yrkar jag som ledamot för Sverigedemokraterna i
kommunfullmäktige på att:
Arbetsordningen för Kalix kommun anpassas till att följa det regelverk som
återfinns i kommunallagen kring redovisning av partistöd.”

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 35

Dnr 2022-00072 103

Motion - handlingsplan för att motverka att våra
barn/ungdomar hamnar i hedersrelaterat våld eller
tvångsgifte
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till kommunstyrelsen
Beskrivning av ärendet
Stefan Granström (C) föreslår i motion den 1 februari 2022, följande:
”Centerpartiet i Kalix anser att Förskolan, grundskolan och gymnasiet ska vara
trygga platser där barn och unga kan utvecklas och inhämta kunskap utan rädsla
för förtryck, våld eller att deras grundläggande mänskliga rättigheter kränks. Alla
ska ha samma möjligheter till utbildning och personlig utveckling oavsett, kön,
ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck,
funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, eller annan trosuppfattning.
För att bekämpa hedersförtryck och våld behövs insatser på olika nivåer inte bara
inom socialförvaltningen, utan i samverkan med andra samhällsaktörer och
myndigheter. Genom att få kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld samt ge
riktade insatser för samtliga barn, elever, personal och ledning ska hedersrelaterat
förtryck och våld motverkas.
Centerpartiet Kalix föreslår:
Att en handlingsplan för att motverka att våra barn och unga hamnar i
hedersrelaterad våld eller tvångsgifte tas fram både av socialnämnden och
utbildningsnämnden.”
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§ 36

Dnr 2022-00082 103

Motion - Tillgänglighet för alla brukare med
utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till socialnämnden.
Beskrivning av ärendet
Tomas Johsund (L) och Rickard Mohss (L) föreslår i motion den 7 februari 2022,
följande:
”Komvux som särskild utbildning på grundläggande och på gymnasienivå” är en
skolform för vuxna med en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.
Verksamheten hör till vuxenutbildningen, före detta Komvux. Utbildningen erbjuder
kurser på tre olika nivåer: ämnesområden för individuella programmet samt
grundläggande och gymnasienivå för de som läst grundsärskola och
gymnasiesärskola.
Idag får de som inte kan ta sig till skolan på egen hand, skjuts vid ett tillfälle i
veckan (torsdagar) med en buss som JUC har. Om dessa elever vill studera på
annan tid, exempelvis tisdag förmiddag, får de ingen skjuts vilket resulterar i att de
inte kan delta i kurserna på tisdagar. Anledningen till detta är att JUC inte kan
avvara sina bussar för brukare som vill studera, utan endast för brukare som har
andra aktiviteter.
De hänvisas till att ta färdtjänst vilket kostar 200 kr per tillfälle, en tjänst som är
allt för kostsam för någon med en låg ersättning eller inkomst. Tidigare år har
skjuts erbjudits både tisdagar och torsdagar vilket gjorde att studier blev
tillgängligt för alla oavsett funktionsnedsättning.
Vi Liberaler tycker att alla människor skall ha samma rättigheter att studera
oberoende av kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller ekonomisk
situation. Därför vill vi att kommunen ska se över möjligheten till skjuts till och från
vuxenutbildningen för att säkerställa tillgängligheten för studier för denna grupp.
Liberalerna i Kalix vill:
-att Kalix kommun utreder möjligheterna att ordna skjuts till och från
undervisningen för nämnda brukare med funktionsnedsättning”.

Protokollsutdrag skickas till
Socialnämnden
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§ 37

Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena och beslutar lägga det till
handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Nedanstående meddelanden föreligger:
1
Dnr 2020-00453
Förvaltningsrättens beslut den 16 november 2021, i mål nr 1240-21.
Laglighetsprövning enligt KL (2017:725) över kommunfullmäktiges beslut den
28 juni 2021, § 161, Godkännande av tillkännagivande. Överklagad dom:
Förvaltningsrättens dom den 29 september 2021. Fråga om överklagandet har
kommit in i rätt tid. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
2
Dnr 2020-00291
Kammarrättens beslut 24 november 2021, mål nr 429-21, gällande attestering av
arvode och ersättning till förtroendevald, överklagan av kommunfullmäktiges beslut
den 14 april 2020. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.
Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.
3
Dnr 2020-00366
Kammarrättens beslut 24 november 2021, mål nr 430-21, budget och kostpolitiskt
program, överklagan av kommunfullmäktiges beslut den 14 april 2020.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står
därför fast.
4
Dnr 2021-00225
Förvaltningsrättens dom den 13 december 2021, i mål nr 776-21.
Laglighetsprövning enligt KL (2017:725) över kommunfullmäktiges beslut den
12 april 2021, § 87, Exploatering av tomter för villabebyggelse. Förvaltningsrätten
avslår överklagandena.
5
Dnr 2021-00300
Förvaltningsrättens dom den 13 december 2021, i mål nr 887-21.
Laglighetsprövning enligt KL (2017:725) över kommunfullmäktiges beslut den
12 april 2021, § 99, Hantering av kommunala småbåtshamnar. Förvaltningsrätten
avslår överklagandet. Kammarrätten i Sundsvall meddelar den 26 januari 2022,
inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.
6
Dnr 2021-00299
Förvaltningsrättens dom den 13 december 2021, i mål nr 885-21.
Laglighetsprövning enligt KL (2017:725) över kommunfullmäktiges beslut den
12 april 2021, § 99, Hantering av kommunala småbåtshamnar. Förvaltningsrätten
avslår överklagandet. Kammarrätten i Sundsvall meddelar den 26 januari 2022,
inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.
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7
Dnr 2021-00593
Länsstyrelsen i Norrbottens län meddelar den 14 december 2021 ang beslutad
regional utvärdering av miljömålen.
8
Dnr 2021-00296
Fritids- och kulturnämnden meddelar i protokoll den 9 december 2021, att fritidsoch kulturnämnden uppdrar till fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck att i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut införa en spåravgift på 0 kr samt en
frivillig spåravgift på skidstadion. Utvärdering efter ett år för att se vad det kommit
för intäkter.
9
Dnr 2022-00003
Meddelande 21/2021 om Överenskommelse mellan SKR och regeringen kring Säker
digital kommunikation.
10
Dnr 2020-00369
Kammarrättens beslut 30 december 2021, mål nr 820-21, gällande arbetsordning
för kommunala samrådsorgan, överklagan av kommunfullmäktiges beslut den
15 juni 2020, § 93. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.
Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.
11
Dnr 2022-00009
Förvaltningsrättens dom den 5 januari 2022, i mål nr 782-21. Laglighetsprövning
enligt KL (2017:725) över kommunfullmäktiges beslut den 12 april 2021, § 85,
Godkänna årsredovisningar samt den sammanställda redovisningen för år 2020.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
12
Dnr 2022-00021
Förvaltningsrättens beslut den 13 januari 2022, i mål nr 32-22. Laglighetsprövning
enligt KL (2017:725) över kommunfullmäktiges beslut den 29 november 2021,
§ 249, Arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Förvaltningsrättens avvisar
överklagandet.
13
Dnr 2022-00023
JSM Telefront har den 17 januari 2022 skickat rapport om servicemätning via
telefon och e-post 2021.
14
Dnr 2022-00029
Förvaltningsrättens dom den 19 januari 2022, i mål nr 2000-21. Laglighetsprövning
enligt KL (2017:725) över kommunfullmäktiges beslut den 18 oktober 2021, § 199,
gällande kommunfullmäktiges beslut om spåravgift. Förvaltningsrätten avslår
överklagandet.
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