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Datum
2020-06-04
KALIX KOMMUN

Ärende

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 15 juni 2020 i Kalix
Folkets Hus, Bergön kl 09:00 för att behandla följande ärenden:
Allmänheten får vid sammanträdet tillfälle att ställa frågor med anknytning
till kommunens budget.
Budgeten finns tillgänglig vid kommunens reception fram till
kommunfullmäktiges sammanträde.
Ärende

12.

Köp av tomter
Dnr 2020-00280 10

13. Överföring investeringsmedel från 2019 års investeringsbudget till 2020
Dnr 2020-00097 04
14.

Beslut om att ansöka om kontokredit 20 mkr hos Swedbank
Dnr 2020-00265 04

15.

Beslut om långfristigt lån för bostadsbyggande (kv Tor 8)
Dnr 2020-00266 04

16. Tillägg till avtal om diskretionär portföljförvaltning hos eihman
Dnr 2020-00263 04

1.

Utdelning av Miljöpris 2019

2.

Upprop

3.

Val av justerare

18. Överföring av upphandlingsverksamheten från samhällsbyggnadsnämnden
till kommunstyrelsen
Dnr 2020-00050 101

4.

Godkännande av tillkännagivandet

19. Överenskommelse mellan Kalix kommun och Arbetsförmedlingen
Dnr 2020-00032 101

5.

Ny ersättare i kommunfullmäktige (FIK)
Dnr 2020-00213 102

6.

Ny ersättare i kommunfullmäktige (M)
Dnr 2020-00214 102

7.

Avsägelse politiskt uppdrag - (S) ledamot socialnämnden
Dnr 2020-00295 102

8.

Prognosrapport kommunen januari-april 2020 (Helårsprognos)
Dnr 2020-00225 04

9.

Tilläggsbudget 12 mkr 2020 (covid-19)
Dnr 2020-00264 04

17. Finanspolicy för Kalix kommun - revidering
Dnr 2019-00411 04

20.

Miljöplan - nämndernas uppföljning av handlingsplan
Dnr 2019-00435 101

21.

Personalpolitiskt program - Utvärdering
Dnr 2019-00551 00

22.

Kostpolitiskt program för Kalix kommun - revidering
Dnr 2019-00553 101

23.

Arbetsordning gällande kommunala samrådsorgan - revidering
Dnr 2020-00089 10

24.

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter
Dnr 2020-00090 10

25.

10. Budget 2021 - ekonomisk plan 2022-2023, skattesats 2021, utgiftstak
2021 inkl vision och övergripande mål
Dnr 2019-00536 04

Reglemente samhällsbyggnadsnämnden - revidering
Dnr 2020-00096 003

26.

Krisledningsnämnden - reglemente
Dnr 2020-00267 003

11. Budget 2021 - kommunrevisorerna
Dnr 2020-00296 04

27.

Krisledningsnämndens återrapportering till kommunfullmäktige
Dnr 2020-00171 101
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Ärende
28.

Biblioteksplan 2020-2024
Dnr 2020-00184 88

29.

Kommunens internkontrollplan 2019 - uppföljning
Dnr 2020-00079 04

30. Drift av Kalix Folkets Hus under perioden 2019-2021
Dnr 2018-00517 29
31.
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Datum
2020-06-04

Bothnian Arc ek förening - avveckling samt bildande av ny finsk ideell
förening
Dnr 2019-00215 101

Ärende
43.

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut om höjning av avgifter inom
kommunala hemsjukvården
Dnr 2020-00192 706

44.

Återrapport av sbn över Motion - bygga om duschar så elever vågar
duscha
Dnr 2018-00583 103

45.

Motionssvar - kompetensförsörjning i Kalix kommun
Dnr 2019-00444 103

46.

Motionssvar - namnändring från Kalix Folkets hus till Östra Norrbottens
kultur- och konferenscenter
Dnr 2019-00442 103

47.

Motionssvar - förbättrad information till medborgarna om egen
kompostering samt försök med större komposteringsplats
Dnr 2019-00515 103

48.

Motionssvar - använd kommunens vaktmästare till att sköta
socialnämndens bilar
Dnr 2019-00332 103

49.

Motionssvar - Underlätta centralt bostadsbyggande
Dnr 2019-00052 103

32.

Val - Bottenviksbågen Bothnian Arc rf
Dnr 2020-00299 102

33.

Beslut om partistöd - Framtid i Kalix
Dnr 2020-00087 101

34.

Beslut om partistöd - Kalixpartiet
Dnr 2020-00109 101

35.

Beslut om partistöd - Miljöpartiet
Dnr 2020-00113 101

36.

Beslut om partistöd - Vänsterpartiet
Dnr 2020-00114 00

37.

Beslut om partistöd - Centerpartiet
Dnr 2020-00159 101

38.

Beslut om partistöd - Liberalerna
Dnr 2020-00170 101

52.

Motionssvar - folkhälsa
Dnr 2020-00043 103

39.

Beslut om partistöd - Socialdemokraterna
Dnr 2020-00230 101

53.

40.

Beslut om partistöd - Moderaterna
Dnr 2020-00242 101

Motionssvar - Upprätta gemensamma handlingsplaner för elevfrånvaro
och kränkande handlingar mot personal
Dnr 2018-00581 103

54.

41.

Beslut om partistöd - Sverigedemokraterna
Dnr 2020-00243 101

Motionssvar - uppgiftskontroll av körkort vid anställning åt Kalix kommun
Dnr 2019-00518 103

42.

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut om höjning av avgift för
trygghetslarm inom ordinärt boende
Dnr 2020-00191 706

50. Motionssvar - inrättande av äldreombudsman
Dnr 2019-00509 103
51. Motionssvar - rätt till skolpeng för studier på svenska skolan utomlands
Dnr 2020-00044 103

55. Interpellation - utemiljön vid Skolgatan och Vitvattensvägen
Dnr 2019-00504 103
56. Interpellation - återuppbyggnad av Kalix IP
Dnr 2020-00017 103
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Sammanträdesdatum
2020-05-25

KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

§ 121

Ärende
57.

Interpellation - "respittid" på 6 månader vid ej verkställda beslut
Dnr 2020-00056 103

Dnr 2020-00225 04

Prognosrapport kommunen januari-april 2020
(Helårsprognos)

58. Interpellation - Socialnämndens taxor hygien- och förbrukningsartiklar
Dnr 2020-00143 103

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta helårsprognos 2020
inklusive målredovisning. Åtgärder i form av återhållsamhet, där möjlighet finns, ska
vidtas vid samtliga nämnder och styrelsen för att vid årets slut ha minskat det
negativa resultatet och uppnå en budget i balans trots det rådande krisläget orsakat
av coronaviruset.

59. Interpellation - Skärgårdsudden och Furuhedsskolan
Dnr 2020-00305 103
60. Inkomna nya motioner

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef 3eanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 8 maj 2020, att
primärkommunens helårsprognos pekar på ett negativt resultat på -8,6 mkr, vilket
innebär +0,2 mkr i förhållande till beslutad budget inklusive krisledningsnämndens
tilläggsbudget. De kommunala bolagen Kalix Industrihotell AB, Brandstationen i Kalix
AB och Kalix Nya Centrum prognostiserar +0,6 mkr, +0,1 mkr respektive -1,2 mkr.
Stiftelsen Kalixbostäder har inte inkommit med sin rapport per den 8 maj 2020.

61. Meddelanden

Justering av dagens protokoll äger rum på kommunkansliet senast den 29 juni
2020.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-09 § 38 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.
Helårsprognosen skall innehålla prognos på; verksamhetens nettokostnader,
skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, avskrivningar samt finansnetto.
Helårsprognos för investeringar skall också lämnas. Helårsprognosen skall även
innehålla kommentarer mot lagd årsbudget samt uppföljning av mål.

Susanne Andersson
Kommunfullmäktiges ordförande

Beslutsunderlag
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 8 maj 2020.
Bilaga helårsprognos 2020, kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott § 51/20.
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§ 126

Om fullmäktige beslutar om en utgift under löpande budgetår ska beslutet också
innefatta en anvisning om hur utgiften ska finansieras enligt kommunallagens
11 kap § 15.

Dnr 2020-00264 04

Tilläggsbudget 12 mkr 2020 (covid-19)

Den 17 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige (2019-00014) om Kalix kommuns budget för år 2020 som innebar ett utgiftstak på 99,7 % utifrån skatteunderiagsprognosen som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade i
februari år 2019. Skatteunderlagsprognosen har sedan dess först förbättrats i och
med politiska beslut på regeringsnivå gällande bland annat kostnadsutjämningen
och besked om nya välfärdsmiljarder till kommunsektorn. I februari 2020 innebar
SKR's skatteunderlagsprognos, tillsammans med en prognos utifrån de politiska
beskeden om de nya välfärdsmiljarderna, att utdelade budgetramar uppgick till
98,1 % av det prognostiserade skatteintäkterna, utjämningen och generella
statsbidragen. Under våren har därefter smittspridningen av covid 19-viruset orsakat en samhällsekonomisk kris, som påverkat den nästkommande skatteunderiagsprognosen den 29 april 2020 i en mycket negativ riktning, men samtidigt
har regeringens åtgärdspaket tillsammans med tidigare aviserade välfärdsmiljarder balanserat upp detta vilket innebär att de utdelade budgetramarna av kommunfullmäktige i juni 2019 i april 2020 uppgår till ett utgiftstak på 98,1 0/0. Nya
beslut om budgeten har Inte tagits utifrån ovan beskrivna svängningar i skatteunderlagsprognosen. Beslutet om tilläggsbudget innebär att utgiftstaket uppgår till
99,3 % av aprilprognosen, men 100,8 % av de prognostiserade skatteintäkterna
och statsbidragen som utgjorde underlag till budget 2020.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar om en tilläggsbudget
för år 2020 uppgående till 12 miljoner kronor för stödåtgärder till småföretag och
medborgare för åtgärder med syfte att minska negativa konsekvenser orsakade
av Covid-19.
Varje åtgärd ska beslutas av kommunstyrelsen eller krisledningsnämnden.
Utgiftstaket ökas med 12 mkr i Kalix kommuns totala budget. Medel från resultatutjämningsreserven ianspråktas om åtgärder inom detta beslut och uppgående till
maximalt totalt 12 mkr år 2020 genomförs, samtidigt som kommunen redovisar
ett minusresultat per 2020-12-31 och förändringen av årets underliggande skatteunderlag på samma gång understiger det 10-åriga genomsnittet.
Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 12 maj 2020, att
den 25 mars 2020, fattade ordföranden i krisledningsnämnden beslut om att aktivera krisledningsnämnden (2020-00157).
Förslag till beslut om en tilläggsbudget på 10 miljoner för stödåtgärder till småföretag samt 2 miljoner till medborgare för åtgärder med syfte att minska negativa
konsekvenser orsakade av Covid-19 väcktes till krisledningsnämnden genom en
skrivelse daterad 27 mars 2020 undertecknad av:
Tommy Nilsson och Jan Nilsson
Katarina Burman
Sven Nordlund
Jimmy Väyrynen
Richard Mohss
Inga-Lis Samuelsson
Susanne Darengren
Mika Räsänen
(Carl-Otto Gählman

En helårsprognos rapporteras årligen för kommunens samtliga verksamheter per
april. Denna har behandlats av kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
den 11 maj 2020. Kommunstyrelsen behandlar rapporten den 25 maj och kommunfullmäktige i juni 2020. Rapporten indikerar en negativ budgetavvikelse gällande verksamheterna med -16,4 mkr och ett negativt externt resultat på -8,6
mkr. I denna prognos ingår att krisledningsnämndens initiala beslut den
31 mars om tilläggsbudgeten på 12 mkr tas i anspråk på helåret. Det råder dock
stor osäkerhet om flertalet poster i prognosen, likväl som SKR presenterar en väldig osäkerhet gällande deras skatteunderlagsprognos.

Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Moderaterna
Liberalerna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Kalixpartiet
Framtid i Kalix)

Utifrån tidigare beslutade budget, ovan prognoser samt den stora osäkerheten i
prognoserna på grund av den pågående samhällskrisen behöver ett beslut om
tilläggsbudget kompletteras med ett beslut om nyttjande av resultatutjämningsreserven. övriga beslutade faktorer för att nyttja reserven behöver samtidigt
uppfyllas vid ett ianspråktagande. Dessa innebär att uttag ur reserven får göras
när 1) förändringen av årets underliggande skatteunderlag understiger det 10åriga genomsnittet och att 2) balanskravsresultatet är negativt. Reserven får då
användas för att nå upp till ett nollresultat eller så långt som reserven räcker dock
får högst 70 % av reserven nyttjas ett enskilt år. Dessa riktlinjer för resultatutjämningsreserven är beslutade av kommunfullmäktige den 27 november 2017
(2017-00938).

Enligt 2 kap 4 § (Lag 2006:544) får Krisledningsnämnden fatta beslut om att
överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen
eller regionen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.
Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde enligt 2 kap 5 §. Fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för denna.

Förslaget till beslut om 12 mkr i tilläggsbudget har inte föregåtts av en övergripande konsekvensanalys. Kommande förslag till beslut om åtgärder inom denna
tilläggsbudget bör kompletteras med en konsekvensanalys utifrån det då aktuella

Kommunallagens 5 kap 1 § stipulerar fullmäktiges uppgifter där beslut om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor är en av dessa.
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Sammanträdesdatum
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Sammantradesdatum

2020-05-25
KALIX KOMMUN

KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§ 127

ekonomiska läget, jämställdhet, samt varje enskild åtgärds laglighet och lämplighet såsom kommunal angelägenhet.

Dnr 2019-00536 04

Budget 2021 - ekonomisk plan 2022-2023, skattesats 2021,
utgiftstak 2021 inkl vision och övergripande mål

Beslutsunderlag
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 12 maj 2020.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar
•
anta budget med ekonomisk plan, vilken även innehåller mål för god
ekonomisk hushållning, för år 2021 samt plan 2022-2023.
•
om behov finns, lånefinansiera investeringarna i VA och renhållning för år
2021 med 31,0 mkr, investeringen i nytt ridhus med 20,0 mkr för år 2021
samt reinvesteringar i befintliga fastigheter med 20,0 mkr för år 2021.
•
fastställa skattesatsen år 2021 till 22,55 öre per krona (22,55 0/0).
•
anta utgiftstak på 99,7 % för år 2021.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Henrik Eriksson (C) och Rickard Mohss (L) reserverar sig mot beslutet enligt följande:
"Vi reserverar oss mot att lägga budgeten redan i dag. Vårt förslag blir att skjuta
budgetförslaget till hösten".
Sammanfattning
Bilaga Budgetförslag 2021 Ekonomisk plan 2022-2023.
Beskrivning av ärendet
Ekonomichef leanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 18 maj 2020,
att enligt kommunallagen 11 kap 5 § skall kommunen upprätta en budget för
nästkommande kalenderår (budgetår) samt enligt 6 § skall även budgeten innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret skall därvid alltid
vara periodens första år. Enligt 11 kap 1 § skall även kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Förslag fördelning av nettobudget samt investeringsbudget 2021 enligt följande,
förslaget bygger på en skattesats på 22,55 % samt ett utgiftstak på 99,7 0/0:
Nettobudget
Kommunstyrelsen
exkl lönepotter
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Fritids- och kulturnämnden
Socialnämnden
Lönepotter, 2018-2021
Pensionskostnader
Avskrivningar
Finansnetto

69 083 tkr
357 978 tkr
54 690 tkr
33 848 tkr
439 896 tkr
26 931 tkr

Utdraqsbestyrkande
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4 250 tkr
4 350 tkr
50 448 tkr
24 650 tkr
3 750 tkr

27 000 tkr
62 227 tkr
5 000 tkr

VA-försörjning och renhållning
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Investeringsbudget

31 000 tkr

Utdraqsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42(53)

Sidan 1 av 1

Sammantradesdatum
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2020-05-28

Vårt diarienummer

KALIX KOMMUN

2020-00296
KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Att notera; lånebehovet beräknas till totalt 71 000 tkr, varav VA och renhållning
utgör 31 000 tkr. Beslut om långfristig upplåning bör därför beslutas i samband
med att ovan förslag antas såsom Kalix kommuns budget år 2021.

Beslutsunderlag
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 18 maj 2020.

Revisorernas budget 2021
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta om en
budget för revisorerna på 1 260 000 kronor, dvs oförändrat från år 2020.

Susanne Andersson

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix
'Justerandes slun

utdraqsbestyrkande

l

Besöksadress:
Nygatan 4

Magnus Mörtling

Telefon: 0923-65000
Fax: 0923-150 92

Irma Spårman

www.kalix.se
kommun@kalix.se
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Kalix, kommunhus och distansmöte 2020-05-26 kl 15.00
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Hans-Ola Fors, ordf
Hans-Erik Rönnbäck
Bror Olofsson
Maj-Lis Gustavsson
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2020-05-26

§1
Val av justerare
Justering av protokollet från dagens sammanträde äger rum
2020-05-26 klockan 15.30. Till justerare föreslås Hans-Erik Rönnbäck.
Revisorerna beslutar
enligt förslaget ovan.

§2
Hans Forsström, PwC

Övriga deltagande

Förslag till budget för år 2021, kommunrevisorerna
Föreligger förslag till revisorernas budgetäskande för år 2021 (bilaga 1). Av kommunallagen framgår att
revisorernas budget ska beredas av kommunfullmäktiges presidium.
Utses att justera

Hans-Erik Rönnbäck

Justeringens
Plats och tid

Kalix kommunhus, 2020-05-26

UnderSkrifter

Efter överläggning beslutar revisorerna
kl 15.30

Sekreterare

Paragrafer

§

Hans Forsström

1-2/20

att

fastställa förslaget till budgetäskande för år 2020 till 1 260,0 tkr, samt

att

överlämna förslaget till kommunfullmäktiges presidium för beredning

att

till äskandet bilägga 2020 års revisionsplan, version 20-04-07 (bilaga 2)

Ordförande

Hans-Ola Yors
Justerande

ans-Erik Rönnbäck

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum
Datum for anslags uppsättande

Kommunens revisorer
2020-05-26
2020-05-27

Datum för
nedtagande

2020-06-24

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Hans Forsström
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Revisorerna

2020-05-26

Bilaga 2

Bilaga 1

Budgetäskande 2021, kommunrevisionen

Kostnaderna för den kommunala revisionen utgörs i huvudsak av arvoden och
ersättningar till de förtroendevalda revisorerna, samt av ersättning till revisorernas
sakkunniga biträde, f n PricewaterhouseCoopers AB, PwC, för dess biträde till
revisorernas granskning.
Revisorernas granskning ska enligt kommunallagen ske enligt god revisionssed. SKL
som uttolkar denna praxis har i den senaste versionen av dokumentet "God revisionssed i
kommunal verksamhet", dec 2018, förtydligat revisorernas uppdrag vad gäller bl a att
granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt och om den interna kontrollen
är tillräcklig. Vidare har revisorernas uppdrag att granska kommunal verksamhet som
bedrivs av andra utförare än kommunen själv tydliggjorts. Sedan tidigare har revisorernas
uppdrag utökats genom att de numera årligen ska granska all verksamhet som bedrivs
inom nämndernas verksamhetsområden. Vidare är lagreglerat att revisionen även ska
omfatta den verksamhet som bedrivs i de kommunala företagen, samordnad revision.
Granskningen ska ske genom de lekmannarevisorer som utses. Kommunrevisorerna har
ansvaret för att samordning sker av alla delar i revisionsprocessen visavi de kommunala
företagen. Lekmannarevisorerna ska enligt kommunallagen i sin granskning biträdas av
sakkunniga på samma sätt vid granskning av de kommunala nämnderna.

Revisionsplan 2020
Version: 2020-04-07

Nu senast har den nya "Lag om kommunal bokföring och redovisning" trätt i kraft, vilken
inneburit ytterligare krav på kommunens ekonomiska redovisning och därmed krav på
utökad revision inom området. Vid förra årsskiftet trädde "En kommunallag för
framtiden" i kraft vilken också bedöms medföra ytterligare åligganden för kommunens
revisorer.
Som en konsekvens av dessa lagändringar samt nya lagar för stora delar av kommunens
verksamhet, t ex inom skolområdet, socialtjänsten, skärpt korruptionslagstiftning och det
utökade uppdraget de senaste åren har också behovet av utbildning för
kommunrevisorerna ökat.
Vårt äskande baseras i övrigt på det befintliga avtal vi har med PwC om revisionsbiträde.
Sammantaget innebär detta en oförändrad nivå jämfört med vår budget för 2020.

Budget 2020 tkr
Arvoden (inkl PO), övriga kostnader,
utbildningar
Revisionsbiträde

Totalt

Justerandes sign

350,0

Budgetäskande 2021 tkr
350,0

910,0

910,0

1 260,0

1 260,0
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Granskningsinsatser för 2020
Den årliga revisionsprocessen

Nedan presenteras 2019 års revisionsplan. Revisionsplanen följer God Revisionssed och fördelar
insatserna på grundläggande granskning och fördjupade granskningar.

Den årliga revisionsprocessen omfattar ett flertal steg. Den börjar med en revisionsplanering som består
av omvärldsanalys, väsentlighet och riskanalys och upprättande av den årliga revisionsplanen. Därefter
genomförs de i revisionsplanen fastställda revisionsinsatserna.

Grundläggande granskning

Revisionsprocessen avslutas med att årets alla granskningar analyseras och bedöms. Då prövar
revisorerna om styrelse och nämnder har fullgjort sina uppdrag. En revisionsberättelse upprättas som
lämnas till fullmäktige. I revisionsberättelsen uttalar revisorerna sig om ansvarsfrihet bör tillstyrkas och
om målen för verksamheten har uppfyllts under året.

Lagstiftning och god revisionssed ger innehållet
Revisorernas granskningsuppdrag regleras i kommunallagen som fastställer att granskningen ska ske
årligen och i den omfattning som följer av god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisorerna ska
enligt kommunallagen årligen pröva om:
• Verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
• Räkenskaperna är rättvisande
• Styrelsens och nämndernas interna kontroll är tillräcklig
Vidare reglerar kommunallagen att styrelsen och övriga nämnder, de enskilda ledamöterna och
ersättarna i dessa samt de anställda är skyldiga att lämna revisorerna de upplysningar som behövs för
revisionsarbetet. Revisorerna ska i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar
i den omfattning som behövs för att fullgöra uppdraget enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.
God revisionssed är de principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna vid kommunal
revision. God sed regleras inte i lag utan utformas och utvecklas av normbildare som t.ex. Sveriges
Kommuner och regioner (SKR). God sed kan sägas ta vid där lagstiftningen slutar.

Väsentlighet och risk är vägledande

Benämning

Inriktning

Löpande protokollsgranskning

De förtroendevalde revisorerna granskar löpande styrelsens och
nämndernas protokoll med fokus på intern styrning och kontroll samt
aktiva åtgärder för ändamålsenlighet och måluppfyllelse.

Granskning av styrelsens och
nämndernas ansvarsutövande

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om
styrelsens och nämndernas ansvarstagande för intern styrning och
kontroll samt måluppfyllelse är tillfredsställande. I granskningen tas
ett diskussionsunderlag fram inför möten med styrelsen och resp
nämnd.

Granskning av redovisning
samt väsentliga system och
rutiner

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om den
interna kontrollen av väsentliga system och rutiner är tillräcklig. Val
av inriktning utifrån iakttagelser i samband med årsredovisningsgranskning samt utifrån dialog med ekonomichef.

Studiebesök och/eller
dialoger med verksamhetsföreträdare

Studiebesöken och dialogerna syftar till att hämta in kunskap om
verksamheten och bildar underlag för vidare riskanalys. Studiebesök
och dialoger planeras löpande under året.

Finansiell granskning
Granskning av delårsrapport
per augusti

Granskningarna syftar till att ge underlag för en bedömning om
delårsrapporteringen har upprättats enligt lagens krav och
anvisningar från normerande organ samt om resultatet i
delämrapporteringen är förenligt med fullmäktiges mål för en god
ekonomisk hushållning.

Granskning av
årsredovisning

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om
kommunens årsredovisning i allt väsentligt redogör för utfallet av
verksamheten, dess finansiering och den ekonomiska ställningen samt
om årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande
räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Direktupphandling

Kommuner och dess företag sluter varje år avtal om varor och tjänster
för mångmiljonbelopp. Korrekt genomförda upphandlingar samt
tillräcklig kontroll över avtalsefterlevnad ökar sannolikheten för att
den upphandlande myndigheten ska spara betydande summor för
skattebetalarna. Bristande uppföljning kan leda till att leverantörer
inte tar ställda krav på allvar. Dåliga uppföljningsrutiner kan även
innebära att leverantörer kan erhålla eller upprätthålla ett kontrakt på
felaktiga grunder.

Alla delar av kommunens verksamhet ska årligen granskas av revisorerna men revisorerna måste
prioritera utifrån sina resurser till de områden som de anser vara mest angelägna.
Här är utgångspunkten den analys av väsentlighet och risk som revisorerna gör för samtliga delar av
kommunens verksamheter och rutiner. Analysen ligger till grund för planeringen av granskningarnas
inriktning, omfattning och resursbehov för det närmaste året. Meningen är att revisionsarbetet ska
inriktas på sådana väsentliga områden där risker konstateras eller befaras, vilka kan påverka
verksamhetens inriktning, förvaltning och redovisning eller påverka förtroendet för kommunen som
organisation.
För 2020 har den övergripande väsentlighets- och riskanalys analysen medfört prioriterade
granskningar enligt förteckningen nedan. Förutom prioriterade djupgranskningar genomförs under året
också ett antal förstudier och dialoger med verksamhetsföreträdare samt ett eller flera
studiebesök/verksamhetsbesök. Beroende på resultatet kan dessa komma att ligga till grund för
fördjupade granskningsinsatser.
Väsentlighets- och riskanalys genomförs även under löpande år, vilket kan leda till
uppdatering/förändring i revisionsplanen. Detta innebär att de prioriterade fördjupade
granskningar som presenteras i revisionsplanen kan förändras till sin inriktning. Det
innebär även att granskningar kan tillkomma och att granskningar kan utgå.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Granskningen syftar till att pröva om kommunens
direktupphandlingar genomförs i enlighet med LOU och kommunens
eget regelverk, samt om kommunen har de riktlinjer som krävs för
direktupphandling.
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KAI.IX KOMMUN
Kommunstyrelsen

Fördjupade granskningar och förstudier
Dnr 2020-00280 10

Benämning

Inriktning

§ 128

Socialtjänstens insatser till
barn och unga

I Socialtjänstlagen (SoL) finns grundläggande bestämmelser om
samhällets skyldighet att tillse att barn och unga får växa upp under
trygga förhållanden. Socialnämnden har som skyldighet att tillse att
barn, unga och deras familjer vid behov får tillgång till det stöd och det
skydd de behöver, och om den unges bästa motiverar det, vård och
fostran utanför det egna hemmet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till nästa sammanträde med
kommunstyrelsen.

Köp av tomter

Beskrivning av ärendet
Utbildningsnämnden meddelar i protokoll den 18 maj 2020, § 614 att Bygg- och
anläggningsprogrammet är ett viktigt gymnasieprogram för att fa duktiga hantverkare i Kalix. För att få så bra utbildning som möjligt krävs att det finns elevprojekt som omfattar alla moment i ett byggande, vilket har varit ett problem
emellanåt. Därför är villabyggande med elever ett bra sätt att säkerställa att eleverna får en bra utbildning. Fördelen med att köpa de två kvarvarande tomterna
på skärgårdsudden är att vi snabbt kan komma igång med planering/projektering
i och med att tomterna är byggklara samt att väg och avlopp är framdraget. Det
finns dessutom goda möjligheter att kommunen genom upphandling kan få en
leverantör som står för själva material-kostnaderna fram till bygget är klart. Det
är möjligt tack vare den marknadsföring och arbete som är nedlagt för området
Skärgårdsudden. För Kalix kommun kan det dessutom vara en bra idé för att få
igång villabyggande och bostäder för barnfamiljer. Om man ser att det går bra att
sälja de färdiga villorna finns goda förutsättningar att vi kan fortsätta och påbörja
ett hus varje år framöver på andra områden.

Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden säkerställer
en ändamålsenlig styrning avseende insatser till barn och unga samt en
tillräcklig intern kontroll inom området.
Ekonomistyrning inom
gymnasieskolan

Sett till antalet gymnasieelever i kommunen har gymnasieskolan ett stort
utbud av programutbildningar. Samtidigt visar statistiken att nettokostnaden för gymnasieskolan har ökat de senaste åren samtidigt som
elevantalet, och invånare mellan 16-19 år har minskat. Elevantalet läsår
2019-2020 ligger för en del program år 1-3 på totalt ca 20 elever/
programinriktning. Statistiken visar vidare att nettokostnaden för
gymnasieskolan har ökat de senaste åren samtidigt som elevantalet, och
invånare mellan 16-19 år har minskat.
Granskningen syftar till att bedöma om utbildningsnämnden säkerställer
att gymnasieverksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och på
ekonomiskt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

Näringslivsinsatser med
fokus på besöksnäringen

Nämnden rekommenderar att kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige
beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att köpa 2 tomter på Skärgårdsudden för att i utbildningsnämndens regi genom elevbygge bygga villor.

Näringslivets och arbetsmarknadens utveckling är av stor vikt för
kommunen både för finansieringen av kommunal verksamhet och för
efterfrågan på kommunal service. Ett bristfälligt arbete inom området
riskerar leda till minskande befolkning, minskande skatteintäkter och att
kommunen inte har förutsättningar att uppnå fastställda mål.

Medel för köp tas från kvarvarande medel för bostadsbyggande samt köp och utvecklig av tomtmark i attraktiva lägen enligt beslut i kommunfullmäktige 201709-14. Köpet genomförs efter att dialog och avtal är klara gällande finansiering
och projektering mellan Bygg- och anläggningsprogrammet, Kalix kommun och
finansiär av byggnaden.

Kommunstyrelsen och fullmäktige har i sammanhanget lyft fram
besöksnäringen som ett utvecklingsområde för vilket kommunen
genomför särskilda satsningar
Avfallshantering - Förstudie

Syftet med förstudien är att kartlägga kommunens avfallshantering - hur
den är organiserad, fungerar och följs upp, dess ekonomi och
utmaningar - samt ge underlag för bedömning om behov finns av en
fördjupad granskning inom området.

Arvodesreglementet;
tillämpning och
internkontroll

Kommunen har ett av fullmäktige beslutat reglemente för vilka arvoden
och andra ersättningar som förtroendevalda har rätt till.

Yrkande
Sven Nordlund (MP): Ärendet återremitteras till nästa sammanträde med kommunstyrelsen.
Ordförande ställer Sven Nordlund (MP) yrkande för röstning och finner att kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till nästa sammanträde med kommunstyrelsen.

Granskningen syftar till att pröva om Ks och nämndernas tillämpning av
reglementet är ändamålsenlig, samt om kontrollen av tillämpningen är
tillräcklig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ajournering: kl 14.20-14.30 och 14.45-14.50.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens protokoll, § 61/20
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§ 67

2694

KOMponentbyten - Invändiga
Furuhed Hus F
Summa fastigheter

2812

Räddningstjänsten
Befälsbil 6060
Summa räddningstjänsten

2684

Dnr 2020-00097 04

Överföring investeringsmedel från 2019 års investeringsbudget
till 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar överföra 823 tkr, projekt
2683 Utbyggnad Centrumskolan till 2020 för att finansiera arbetsmiljöåtgärd vid
Centrumskolans kök med kvarvarande medel efter färdigställande av markarbeten
med anledning av utbyggnaden.

SUMMA TOTALT

2681

Tilläggsanslag för förvärv av
mark/byggrätter, uppförande av
bostäder samt köp och utveckling av
tomter för bostadshus
Infrastruktur nytt bostadsområde,'

Summa SBF övergripande

Budget

828 Försenad leverans
828
92 624

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 16/20.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 18 februari 2020, § 16, att
samhällsbyggnadsnämndens projekt är många gånger omfattande och
genomförandetiden från projektering, upphandling och utförande hinner inte alltid
klaras under ett kalenderår. Dessutom inträffar störningar i form av överklagningar,
slutregleringar, långa torktider och väderförhållanden m.m. För att kunna slutföra
pågående projekt är det nödvändigt att investeringsmedel enligt nedan överförs från
2019 till 2020, markering med*
avser riktade medel.

överföring av investeringsmedel
Projekt från 2019
SBF övergripande

613
8 843
12 939

Beskrivning
Enligt beslut KF 2017-00813

63 000
3 000
66 000

Teknisk försörjning
GC.

2 971 samt Gammelgärden

2421

Brandposter.

3 102 enligt plan

2456
2425

Strandängarna utveckling.
Resecentrum JV.

2021

2503
2674
2679
2683

Fortlöpande arbete utbyte

Parker/Grönområden/Lekplatser

Summa teknisk försörjning

!Justerandes slqn

Färdigställande GC-väg Risön

2035

Fastigheter

Utemiljö Soc fastigheter
Utemiljö Skolor/förskolor
Inköp/investering av bostäder
Utbyggnad Centrumskolan

Förvaltningsövergripande
705 arbetsgrupp
5 453 Resecentrum för persontrafik
Färdigställande Nystaden,
626 Björnstigen mm

12 357
455
174
2 031
823

Utdraqsbestyrkande
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Utdraqsbestyrkande

Sida

44(73)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(53)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammantradesdatum

Sammantradesdatum
2020-05-25

2020-05-25

KALIX KOMMUN

KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§ 122

Dnr 2020-00265 04

§ 123

Dnr 2020-00266 04

Beslut om att ansöka om kontokredit 20 mkr hos Swedbank

Beslut om långfristigt lån för bostadsbyggande

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar ansöka om
kontokredit på 20 mkr hos Swedbank enligt upphandlade villkor.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förestår, att kommunfullmäktige beslutar uppta lån på maximalt 36 mkr för bostadsbyggande år 2020-2021.

Ekonomichefen får i uppdrag att handlägga beslutet.

Ekonomichefen får i uppdrag att handlägga beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 6 maj 2020, att
Kalix kommun har under många år haft en likviditet som förbättrats, höga positiva resultat under åren 2016-2017 gav ett positivt kassaflöde. Amortering har
kunnat genomföras enligt det finansiella målet fastställt av kommunfullmäktige
att amortera 5 mkr årligen. En extra amortering med 20 mkr har genomförts år
2016. Vid årsbokslutet per 31 december 2019 hade Kalix kommun 275,5 mkr i
långfristiga lån, soliditeten var 48,9 % och skuldsättningsgraden 51,1 % V02000074). Kommunen har långfristiga lån på 270,5 mkr och en snittränta pa 0,82 %
per 2020-04-30. Kommunen nyttjar ingen checkkredit i dagsläget.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 18 maj 2020,att
Kalix kommun har under många år haft en god likviditet, höga positiva resultat
under åren 2016-2017 gav ett positivt kassaflöde. Amortering har kunnat genomföras enligt det finansiella målet fastställt av kommunfullmäktige att amortera
5 mkr årligen. En extra amortering med 20 mkr har genomförts år 2016. Vid årsbokslutet per 31 december 2019 hade Kalix kommun 275,5 mkr i långfristiga lån,
soliditeten var 48,9 % och skuldsättningsgraden 51,1 °/0. Kommunen har långfristiga lån på 270,5 mkr och en snittränta på 0,82 % per 2020-04-30.
Den 25 september 2017 beslutade kommunfullmäktige § 149 (2017-00813 04)
om ett tilläggsanslag på 65 mkr för åren 2017-2019. Tilläggsanslag medgavs för
förvärv av mark/byggrätter, uppförande av bostäder samt köp och utveckling av
tomter för bostadshus. Utifrån detta beslut bygger Kalix kommun för närvarande
ett flerbostadshus i kv Tor 8 som utgör en stor post bland kommunens investeringar. I samband med beslutet i september 2017 togs inget beslut om motsvarande upplåning, vid det tillfället var bedömningen att kommunens tillgängliga
likvida medel var tillräckliga.

Kommunstyrelsen behandlar ett förslag till revidering av Kalix kommuns finanspolicy vid sammanträdet den 25 maj 2020 (2019-00411). I kapitel 5.1 anger kommunen sin målsättning gällande likviditetshantering i form av en betalningsberedskap i antal betaldagar. Vid årsbokslutet per 31 december 2019 var betalningsberedskapen 40,5 betalningsdagar. I förslaget till revidering av finanspolicyn skall
kommunen ha tillgångar i kassa och bank som motsvarar en betalningsberedskap
om minst 30 betalningsdagar samt tillgängliga likvida medel i form av exempelvis
en checkkredit samt övriga kortfristiga placeringar som motsvarar en betalningsberedskap om minst 60 betalningsdagar. Syftet är att kommunens likvida medel
ska vara säkerställda och tillräckliga för att vid varje tillfälle täcka de utbetalningsbehov som uppstår löpande eller vid specifika tillfällen. Av denna orsak bör
kommunfullmäktige fatta beslut om möjligheten att vid behov nyttja den kontokredit vars villkor finns upphandlade sedan tidigare med Swedbank (201900540).

I samband med helårsprognosen per april 2020 (2020-00225) lämnar nämnderna
även en prognos gällande den total av investeringsmedel som de beräknar förbruka innan året är slut. En stor andel investeringsmedel flyttas över mellan åren
i enlighet med kommunens investeringsriktlinjer, vilket medför att investeringarna
totalt beräknas uppgå till över 90 mkr år 2020. Vid en avstämning av denna prognos utifrån finansieringsbudgeten för år 2020 som beslutades av kommunfullmäktige i juni 2019 (2019-00014) så behöver lån upptas för att kommunen ska
bibehålla ett positivt kassaflöde år 2020. Bedömningen är att lånet lämpligen hänförs till tilläggsanslaget för bostadsbyggande.

Beslutsunderlag
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 6 maj 2020.

Beslutsunderlag
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 18 maj 2020.
Bilaga, § 149/17.
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§ 125

Dnr 2020-00263 04

Det senare möjliggör en snabbare handläggning vid utförandet av det förvaltningsuppdrag som givits av Kalix kommun till bolaget.

Tillägg till avtal om diskretionär portföljförvaltning hos
Öhman

Skälet till den nya avtalsmotparten, namn och organisationsnummer, är att E
Öhman J:or Kapitalförvaltning AB namnändrades först till E. Öhman J:or Private
Wealth Management AB 2010-12-28 och därefter den 2011-04-27 till E
Öhman J:or Wealth Management AB (samma organisationsnummer 5565637039), för att sedan upplösas via fusion med E. Öhman J:or Fonder AB (nytt organisationsnummer 556050-3020) den 2018-01-02.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar teckna tilläggsavtal
till det tidigare ingångna avtalet mellan Kalix kommun 212000-2692 och E Öhman
J:or Fonder AB organisationsnummer 556050-3020 (tidigare E Öhman J:or
Kapitalförvaltning AB 556563-7039).

Ändringar av namn, organisationsnummer med flera ändringar i det nya avtalsförslag som E Öhman J:or Fonder AB skickat till Kalix kommun kan anses utgöra
väsentliga ändringar av det ursprungliga avtalet vilket innebär att det kan ses
som att ett nytt avtal tecknas. Detta är inte ett förfarande förenligt med Lagen
om offentlig upphandling, LOU. En ny upphandling behöver initieras av tjänsten
diskretionär portföljförvaltning av Kalix kommun. Innan upphandling sker bör
styrdokumenten på området revideras då senaste revideringen är 10 år gammal.
Kommunfullmäktige behandlar i juni 2020 en föreslagen revidering. En upphandling är därefter planerad att påbörjas under kvartal 3 år 2020. Under tiden detta
arbete genomförs är det att föredra att Öhmans kan genomföra sitt förvaltningsuppdrag på ett effektivt sätt och därför kan ett tilläggsavtal om överföring av
samtliga värdepapper och likvid från Pareto Securities till E Öhman J:or Fonder AB
vara ett bra alternativ.

Tilläggsavtalet innebär, att kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige
beslutar begära att Kalix kommun avslutar nuvarande depå hos Pareto Securities
och att samtliga värdepapper och likvid överförs till en depå/konto hos E Öhman
J:or Fonder AB.
Detta blir ett tillägg till det avtal som tecknades år 2000 under tiden fram till att
ny upphandling av tjänsten sker.
Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Jeanette Larsson, meddelar i tjänsteskrivelse den 13 maj 2020, att
avtalet som tecknades år 2000 mellan Kalix kommun och E Öhman J:or Kapitalförvaltning AB är i behov av att ersättas med ett nytt avtal med uppdaterad avtalsmotpart E Öhman J:or Fonder AB. Lagstiftning på upphandlingsområdet kräver
att en ny upphandling genomförs om ett nytt kontrakt med dessa väsentliga ändringar tecknas. Upphandling är planerad till kvartal 3 år 2020. Kommunfullmäktige kommer i juni i år att besluta om en revidering av Kalix kommuns finanspolicy som utgör grunden till Kalix kommuns kapitalförvaltning.

Kommunicering av förslaget till beslut
Beslutsunderlag
Jeanette Larsson, ekonomichef tjänsteskrivelse den 13 maj 2020.

En effektivare förvaltning uppnås dock under tiden fram till dess, genom att Kalix
kommun avslutar depån hos Pareto Securities och överför samtliga värdepapper
och likvid till en depå/konto hos E Öhman J:or Fonder AB. Ett tilläggsavtal gällande detta tecknas då till det gamla avtalet från år 2000 i väntan på att upphandling sker.
Kalix kommun gav år 2000 E Öhman J:or Kapitalförvaltning AB i uppdrag att placera 20 mkr i pensionsmedel för att skapa långsiktig värdetillväxt. Medelsplaceringens syfte var att minska de långsiktiga likviditetsmässiga påfrestningar som
kommer av kommunens framtida pensionsutbetalningar. Avkastningsmålet för
medelsplaceringen är att minst nå en real avkastning om fyra procent per år sett
över rullande femårsperioder (se bilaga 1). De placerade pensionsmedlen har i
årsbokslutets balansräkning redovisats till marknadsvärdet 51,5 mkr per den 31
december 2019 (se bilaga 2). Vid genomgång av kommunens portfölj under år
2019 och början på år 2020 via telefonsamtal mellan ekonomienheten och kommunens kontaktperson Marie Bokholm hos E Öhman J:or Fonder AB aktualiserades frågan om att ersätta avtalet från den 21 augusti år 2000 med ett nytt avtal
med nu aktuell avtalsmotpart E Öhman J:or Fonder AB samt att avsluta depån
hos Pareto Securities och överföra samtliga värdepapper och likvid till Kalix kommuns depå/konto hos E Öhman J:or Fonder AB.
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Dnr 2019-00411 04

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta den reviderade
Finanspolicyn för Kalix kommun.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar föra över
upphandlingsverksamheten från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 21 april 2020, att
kommunfullmäktige fattade beslut om Kalix kommuns Finanspolicy den
1 februari 1999. Vid samma sammanträde § 6 beslutades dokumentet C:91
Medelsförvaltning. Kommunens finanspolicy reviderades av kommunfullmäktige
11 maj 2009, § 74, vilken är den senast beslutade och därmed nu gällande policyn
på området. Den 27 april 2009 antog kommunstyrelsen Närmare riktlinjer för den
finansiella verksamheten som finns bifogade till finanspolicyn.

Beskrivning av ärendet
Maria S Henriksson, kommundirektör, meddelar i tjänsteskrivelse den 4 februari 2020,
att upphandlingsverksamheten idag är uppdelad mellan samhällsbyggnadsnämnden
och kommunstyrelsen. Fördelat på 1,5 årsarbetare vid samhällsbyggnadsnämnden
och 1,0 årsarbetare vid kommunstyrelsen. Förslaget att överföra upphandlingsarbetet
till kommunstyrelsen har föregåtts av dialoger med berörda chefer och medarbetare
samt av MBL-förhandling enligt §11.

Kapitel 1.2 i finanspolicyn behandlar uppdatering av densamma. Föranlett av att
senaste revideringen gjordes år 2009 och omvärldens förutsättningar har ändrats
sedan dess både ur ett finansiellt perspektiv, såväl som i form av utveckling på
området etisk hänsyn vid placeringar så föreligger ett behov av revidering.

Hösten 2018 förstärktes upphandlingsarbetet genom en nyanställning med placering
inom kommunstyrelsen. Förutom upphandlingar utformades tjänsten att till en viss
del även omfatta utbildningsinsatser och dialoger med lokala företag och i övrigt vara
det lokala näringslivet behjälplig med upphandlingsfrågor. Utfallet enligt mätning
genom Svenskt näringsliv har varit positivt.

Bilagor:
.
•
•

Upphandlingsverksamheten är en stödfunktion likt andra verksamheter inom
kommunstyrelsen som Personal- och löner, Säkerhet, Ekonomi, Information och IT.

Finanspolicy reviderad av kommunfullmäktige 2009-05-11 inklusive
kommunstyrelsens Närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten
C:91 Medelsförvaltning beslutad av kommunfullmäktige 1999-02-01
Förslag på reviderad Finanspolicy för Kalix kommun

För att fortsätta arbetet för en positiv utveckling genom en sammanhållen
upphandlingsverksamhet som ger en mer tydlig samordning, styrning och uppföljning,
är föreslaget att överföra 2,0 årsarbetare sa snart som möjligt från
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen, vilket även innefattar
personalbudget för 1,5 årsarbetare.

Beslutsunderlag
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 21 april 2020.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott § 52/20.

i

Dnr 2020-00050 101

Överföring av upphandlingsverksamheten från
samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen

Finanspolicy för Kalix kommun - revidering
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Maria S Henriksson den 4 februari 2020.
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Förslag till lokal överenskommelse mellan Kalix kommun och Arbetsförmedlingen
Norra Norrbotten.

Dnr 2020-00032 101

Överenskommelse mellan Kalix kommun och
Arbetsförmedlingen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna "Förslag på
lokal överenskommelse om samverkan mellan Kalix kommun och Arbetsförmedlingen
Norra Norrbotten", bilaga 1. Avtalet undertecknas av socialchef Anna-Lena
Andersson. Till samordningsansvarig nämnd utses socialnämnden och de stöds
verksamhetsmässigt av utbildningsnämnden.
Överenskommelsen gäller från den 1 maj 2020 och tills vidare. översyn ska ske i
slutet av varje år för eventuell revidering. Sammankallande för översyn är
enhetschef för arbetsmarknadsenheten i Kalix.
Beskrivning av ärendet
Maria S Henriksson, kommundirektör, meddelar i tjänsteskrivelse den 5 februari
2020, att arbetsförmedlingen och Kalix kommun har en gemensam målsättning att
samarbeta för att lösa utmaningar med ortens kompetensförsörjning. Insatser och
arrangemang görs under året för att på kort och på lång sikt lösa olika
rekryteringsbehov, både inom kommunal/offentlig sektor och i det privata
näringslivet. Viktiga faktorer här är Kalix kommuns vuxenutbildning och
arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning.
Resultaten för arbetsförmedlingens uppsatta mål 2019 i Kalix kommun, är goda
jämfört med övriga kommuner med motsvarande förutsättningar (2019 års resultat,
se bilaga 2). Andelen personer med funktionsnedsättning som går till arbete eller
studier ska bibehållas. Andelen lågutbildade som påbörjar reguljära studier ska öka
Andel utrikesfödda - och då särskilt utrikesfödda kvinnor - som går till arbete eller
studier ska öka. Satsning görs på att anställa mellan 30 personer som tillhör
målgruppen i Extratjänst under 2020.
Organisation, operativ samverkan
Kalix kommun utser ansvariga för det operativa arbetet som rör överenskommelsen.
På motsvarande sätt utses sektionschef på Arbetsförmedlingen Norra Norrbotten
med ansvar för samverkan i Kalix. Ansvariga chefer träffas vid minst fyra tillfällen
per år för uppföljning och avstämning. Kalix kommun är sammankallande.
Styrning av överenskommelse ex.
Strategisk nivå; Enhetschef (Arbetsförmedlingen), förvaltningschef (socialchef,
skolchef) (två möten per år)
Operativ nivå; Sektionschef (Arbetsförmedlingen), enhetschef (kommun), rektorer
(fyra möten per år)
Arbetsgrupper; Arbetsförmedlare, arbetsmarknadskonsulent, lärare med fler
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommundirektör Maria S Henriksson den 4 februari 2020.
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Dnr 2019-00435 101

Dnr 2019-00551 00

Miljöplan - nämndernas uppföljning av handlingsplan

Personalpolitiskt program - Utvärdering

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna uppföljningen
av Miljöplanen och lägga den till handlingarna.

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

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 16 mars 2020,
att syftet med Kalix kommuns Miljöplan är att med utgångspunkt i antagen
miljöpolicy få ett långsiktigt och hållbart miljöarbete i kommunen. Miljöplanen
presenterar vilka åtgärder som krävs i Kalix kommun för att skapa rätt
förutsättningar för att skapa ett attraktivt Kalix så att fler väljer att flytta till och
stanna i Kalix. Planen vänder sig såväl till alla verksamheter inom kommunen som
till verksamheter utanför, samverkan med andra aktörer och ideburna organisationer
är nödvändigt för att lyckas.

Beskrivning av ärendet
HR-chef Åsa Mohss, meddelar i tjänsteskrivelse den 27 februari 2020, att
uppföljning av det personalpolitiska programmet ska utgå från programmets vision,
värdegrund samt de fem strategiområdena. Styrelsen, nämnderna och bolagen ska
årligen redovisa till kommunfullmäktige hur programmet följs. Erfarenheter ska
användas i syfte att utveckla en lärande organisation. Regelbundna brukar- och
medarbetarundersökningar utgör viktiga led i programmets uppföljning.
Sammanfattning av insatser/åtgärder
Övergripande insatser samt kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och fritids- och
kulturförvaltningen

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-26 att förlänga nuvarande mål och miljöplan
fram till det nya övergripande målarbetet är klart. I de nya målen ska särskilt
arbetas med miljöfaktorer och där det är möjligt ta med dessa som kriterier vid nya
upphandlingar. Nya riktlinjer ska tas fram i syfte att öka den politiska styrningen av
upphandlingar och Agenda 2030 ska implementeras i politiska beslut och i
verksamhetens aktiviteter.

•

Värdegrund - ett arbetsmaterial har tagits fram som alla chefer ska använda
på arbetsplatsträffar. Medarbetarna kommer då att ta fram en
verksamhetsspecifik värdegrund utifrån personalpolitiskaprogrammets
värdegrund.

•

Vision - Omtänksamhet och framtidstro ska genomsyra all verksamhet på
alla nivåer. Likaså med en nya visionen som är antagen.

•

Varje förvaltning arbetar utifrån miljöplanens målsättningar. En representant från
varje förvaltning har utsetts som ansvarig för miljöarbetet i arbetsgruppen som
träffas minst en gång per år. Miljöplanen pekar ut inriktningen och varje nämnd har
tagit fram en handlingsplan som beskriver hur verksamheterna ska bidra.
Handlingsplanerna har sammanställts och antagits av Kommunstyrelsen och följs
upp årligen. Ansvaret för revidering och uppföljning ligger på kommunstyrelsen.

Arbetsmiljö - Utvecklat arbetsmiljöarbete samt rutiner. Systematiskt
arbetsmiljö arbete (SAM) har införts i ledningssystemet Stratsys. Ett
strukturerat och etablerat arbetssätt gällande rehabilitering finns i
organisationen. Vi har en väl fungerande skyddskommitté inom vilken det
finns ett bra samtalsklimat mellan arbetstagare och arbetsgivare.

•

Uppföljningen visar att det pågår ett medvetet arbete i förvaltningen för att
förverkliga miljöplanens mål. Nämnderna har valt att inte delredovisa sitt arbete
utan anger att arbetet pågår och avser nå måluppfyllelse innan programperiodens
slut. En sammanställd redovisning är sammanställd i bilaga 1.

Medarbetarskap - Ingår och är en stor del i värdegrundsarbetet. Ett av
Friskvårdssatsningens mål är förbättrad hälsa och ökan nöjdhet bland våra
medarbetare. Inom Utbildningsförvaltningen finns en plan för kompetensutveckling, frågan lyfts i framtagen rutin vartannat år under
medarbetarsamtalet.

•

Chef- och ledarskap - flera utbildningar inom ledarskap har genomförts under
2019 för att stärka våra chefer i sin roll. Chefer inom utbildningsförvaltningen genomgår den statliga rektorsutbildningen. För närvarande går
4 rektorer varav 2 tar examen i november 2019. Socialförvaltningen har
genomfört och fortsätter genomföra en ledarskapssatsning där alla chefer ska
gå en utbildning i det nära och personliga ledarskapet. En ledningsstrategi
som bygger på PPP är framtagen.

Nu gällande Miljöplan prioriterar fyra områden:
Mål
Mål
Mål
Mål

1: Kunskap och utbildning
2: Livsmedel och inköp
3: Energi
4: God livsmiljö

Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 16 mars 2020.
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§ 95

Kompetensförsörjning - kompetensförsörjningsplanen utgör grunden och
planeringen framåt. Deltar i nätverk och erfarenhetsutbyte med andra
kommuner. Utbildningsförvaltningen stöttar blivande lärare i deras utbildning,
deltar i nätverk och har precis skrivit avtal med Teach for Sweden samt en
överenskommelse med Norrbottens kommuner om AIL (Arbetsintegrerad
lärarutbildning). Socialförvaltningen har arbetat med kompetensförsörjning
på övergripande nivå. De ser nu över "en väg in" för vikarier och intressenter
som vill söka arbeta hos socialförvaltningen. De jobbar även med struktur
vad gäller yrkesprofessioner.

Dnr 2019-00553 101

Kostpolitiskt program för Kalix kommun - revidering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta förslag till
reviderat Kostpolitiskt program, att börja gälla från 1 augusti 2020 samt att tidigare
Kostpolitiskt program upphör att gälla.
Sidan 1 kompletteras med 45 % 2020-2022.

Lön och utveckling - Medarbetarsamtal och lönekriteriesamtal genomförs
årligen. En Lönepolicy finns som verksamheterna följer. Varje år lyfter alla
chefer inom Utbildningsförvaltningen fram prioriterade kriterier utifrån det
systematiska kvalitetsarbetet. Inom Socialförvaltningen har jämställda löner
gjorts inom en del områden och satsningar är gjorda.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 31 mars 2020, § 50, att
kommunfullmäktige har den 3 februari 2020, § 14, beslutat att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen enligt två minoritetsåteremisser.

Förutom ovan har även många chefer och medarbetare deltagit i utbildningen
Förenkla hel enkelt, ett led i att ständigt arbeta för medborgarna samt förbättra och
utveckla verksamheten utifrån uppdraget samt bemöta våra medborgare med
professionalitet och respekt.

• Minoritetsåterremiss 1: för att utvärdera Regionens, Länsstyrelsens och LRF:s
livsmedelsstrategi utifrån närproducerat. Hänsyn måste tas till vad ekologisk mat
betyder och definition av närodlat behövs. Det är läge även för vår kommun att
följa dess livsmedelsstrategi. Vi måste böja oss för fakta, hänsyn till
barnkonventionen måste tas.

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

• Minoritetsåterremiss 2: att man tar fram en definition på närodlat/ närproducerat
som skall anses vedertagen för Kalix kommun.

Beslutsunderlag
HR-chef Åsa Mohss tjänsteskrivelse den 27 februari 2020.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 25/20.

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av och godkänner det reviderade förslaget till
Kostpolitiskt program med följande tillägg med lila, kursiv text. Sid 2 punkt 3 under
rubrik Klimatsmart, säsongsanpassat, lokalt och säkert:
• Arbeta för att i så hög utsträckning som möjligt servera svenska och lokal- och
närproducerade livsmedel. För Kalix kommun omfattar begreppet lokal- och
närproducerat, livsmedel från de fyra nordligaste länen. Kommunen ser positivt på
att lokala livsmedelsproducenter samverkar med större livsmedelsgrossister för att
nå en större marknad för sina produkter, om priset är konkurrenskraftigt. Effekten
blir samordnade transporter, färre beställningar och effektivare fakturering.
Tilläggsyrkande
Sven Nordlund (MP): Sidan 1 kompletteras med 45 % 2020-2022.
Ordförande ställer Sven Nordlund (MP) tilläggsyrkande för röstning och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla tilläggsyrkandet.
Beredning av ärendet
Styrgruppen som arbetat med att revidera det Kostpolitiska programmet har
träffats och föreslår att begreppet lokal- och närproducerat får definitionen
livsmedel från de fyra nordligaste länen. Kalix kommun tar hänsyn till utarbetad
livsmedelsstrategi, men då Lagen om offentlig upphandling säkerställer fri
konkurrens kan inte upphandling ske i syfte att begränsa denna.
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Beslutsunderlag
Förslag till reviderat kostpolitiskt program för Kalix kommun.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 50/20.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 14/20.
Kommunstyrelsens protokoll, § 14/20.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 158/19.

Dnr 2020-00089 10

Arbetsordning gällande kommunala samrådsorgan - revidering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar revidera
arbetsordningen för kommunala samrådsorgan gällande rådet för nationella
minoritetsspråk.
Beskrivning av ärendet
Koordinator rör finska och meänkieli, Maria Vanhapiha Bergström meddelar i
tjänsteskrivelse den 25 februari 2020, att lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk reviderades från och med januari 2019, med ändringen att samråd
ska ske med nationella minoriteter och inte som tidigare med representanter för
nationella minoriteter. Därför behöver samrådsförfarandet för nationella minoriteter
revideras. Formaliserade samråd med föreningsrepresentanter utgår och ska fram
ledes genomföras som öppna samråd, där alla individer som tillhör en nationell
minoritet får delta. Arbetsordningen för kommunala samrådsorgan ska revideras
genom att rödmarkerad text i arbetsordningen stryks.
Genom öppna samråd ökar demokratin och möjligheten till inflytande även för de
som inte är medlemmar i föreningar. Kontinuerliga samråd sker även i det dagliga
arbetet i de olika nämnderna, där de personer som tillhör en nationell minoritet får
med stöd av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk sina behov
tillgodosedda inom exempelvis äldreomsorgen och förskolan.
Beslutsunderlag
Koordinator för finska och meänkieli, Maria Vanhapiha Bergströms tjänsteskrivelse
den 25 februari 2020.
Förslag till reviderad arbetsordning.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 31/20.
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Efter det öppna samrådet hade de nationella minoriteterna även möjlighet att under
en månad lämna in synpunkter på riktlinjerna både digitalt samt i pappersformat.
Det inkom tre synpunkter och ingen av dem hade något att tillägga eller ändra i
riktlinjerna.

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta riktlinjerna för
arbetet med nationella minoriteter.

Sammanfattningsvis bör riktlinjerna för arbetet med nationella minoriteter antas. De
nationella minoriteterna har haft möjlighet att påverka riktlinjerna och majoriteten
av dem har varit positiva. Dessutom tillhör majoriteten av den interna
arbetsgruppen själva en nationell minoritet, så arbetsgruppen är väl medveten om
de nationella minoriteternas situation, språk och kultur. Deltagandet kan tyckas vara
lågt. Men med tanke på att de handlar om nationella minoriteter, som just är
minoriteter, kan inte siffrorna jämföras med deltagandet i majoritetssamhällets
frågor.

Till de öppna samråden ska alla dokument finnas tillhanda alla deltagare tex i
reception på kommunhuset minst en vecka före samråd så att alla hinner läsa
igenom handlingarna inför mötet.
Beskrivning av ärendet
Koordinator för finska och meänkieli, Maria Vanhapiha Bergström meddelar i
tjänsteskrivelse den 25 februari 2020, att enligt den reviderade Lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk, som började gälla från och med 1 januari 2019, ska
kommunen anta mål och riktlinjer i sitt arbete med nationella minoriteter. Arbetet
med riktlinjerna påbörjades med en allmän enkät till de nationella minoriteterna,
som utgjorde grunden för riktlinjerna. Antal svarande på enkäten var 56 personer.
Sedan har kommunen tillsatt en intern arbetsgrupp med en politiker samt
tjänsteperson från de mest berörda nämnderna, som är fritid och kulturnämnden,
socialnämnden och utbildningsnämnden samt samordnare från kommunstyrelsen. I
denna arbetsgrupp tillhör fem av sju personer en nationell minoritet. Efter att
arbetsgruppen arbetat fram förslag till riktlinjerna, fick de nationella minoriteterna
möjlighet att delge sina synpunkter på materialet.

Tilläggsyrkande
Jimmy Väyrynen (M): Till de öppna samråden ska alla dokument finnas tillhanda alla
deltagare t ex i reception på kommunhuset minst en vecka före samråd så att alla
hinner läsa igenom handlingarna inför mötet.
Ordförande ställer Jimmy Väyrynen (M) tilläggsyrkande för röstning och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla yrkandet.
Beslutsunderlag
Koordinator för finska och meänkieli, Maria Vanhapiha Bergströms tjänsteskrivelse
den 25 februari 2020.
Riktlinjer.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 32/20.

De nationella minoriteterna bjöds in till öppet samråd, där bland annat riktlinjerna
presenterades och diskuterades. Antalet besökare på det öppna samrådet var åtta
personer, vilket är ett litet antal. Sett till tidigare samrådsförfarande, då endast
föreningar representerade de nationella minoriteterna, så har deltagandet trots allt
ökat med en tredjedel. Fem av åtta deltagare på det öppna samrådsmötet var
dessutom inte medlemmar i någon av de tidigare representerade föreningarna. Att
samrådsförfarandet har ändrats beror även det på den reviderade Lagen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk, med innebörden att kommunen ska
samråda med nationella minoriteter och inte som tidigare med representanter för
nationella minoriteter. På så vis ökar demokratin och möjligheten till inflytande även
för de som inte är medlemmar i föreningar.
På det öppna samrådet framkom endast tre synpunkter på riktlinjerna. En deltagare
tyckte att en referensgrupp från nationella minoriteter borde ha varit med i
kommunens interna arbetsgrupp, så att de hade varit med i hela processen. Samma
person ansåg även att riktlinjerna redan var bestämda. Några personer tyckte att
det är dåligt att föreningarna inte längre kan söka bidrag från statsbidraget för
förvaltningsområdet för finska och meänkieli, eftersom det finns många bra
aktiviteter. Statsbidraget ska gå till kommunens merkostnader som uppstår med
anledning av att vi är förvaltningsområde för finska och meänkieli. Föreningar
hänvisas att söka reguljärt föreningsstöd från fritid och kulturnämnden samt har
möjlighet att ansöka om projektbidrag från Institutet för språk och folkminnen, som
har fatt statligt bidrag för just projekt för nationella minoriteter.
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§ 71

§ 129

Dnr 2020-00096 003

Dnr 2020-00267 003

Reglemente samhällsbyggnadsnämnden - revidering

Krisledningsnämndens reglemente - revidering

Kommunstyrelsen s beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta nedanstående
revideringar av samhällsbyggnadsnämndens reglemente;
•
§ 1 samhällsbyggnadsnämnden uppgifter att
Kost- och lokalvård läggs till
Enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare tas bort.
Enligt lotterilagen och lotteriförordningen ändras till enligt spellag och
spelförordningen.
Enligt tobakslagen ändras till enligt lag om tobak och liknande produkter.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar revidera krisledningsnämndens reglemente i enlighet med bifogad bilaga.
Beskrivning av ärendet
Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 13 maj 2020,
att med anledning av pandemin covid-19 beslutade krisledningsnämndens ordförande 25 mars 2020 att krisledningsnämnden skulle träda i funktion. Utöver den
speciallagstiftning som reglerar krisledningsnämndens verksamhet behöver
nämnden i enlighet med 6 kap. 44 § kommunallagen (KL) även luta sig mot ett av
fullmäktige antaget reglemente. Krisledningsnämndens nuvarande reglemente är
överspelat i flera avseenden. Befintligt reglementet refererar till lagstiftning som
sedan länge upphört. Reglementet behandlar dessutom inte vissa viktiga moment. Eftersom krisledningsnämnden alltså aktiverats, och att pandemin verkar
dröja sig kvar, talar allt för reglementet behöver genomgå en genomgripande och
skyndsam revidering. Förslag till nytt reglemente finns i bifogad bilaga, befintligt
reglemente finns i en ytterligare bilaga i ärendet.

Beskrivning av ärendet
Under 2019 har ett antal lagändringar trätt i kraft. Lotterilagen och
lotteriförordningen har upphävts och ersatts av spellag och spelförordningen.
Tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare har
upphävts och ersatts med lag om tobak och liknande produkter. Vilket föranleder att
samhällsbyggnadsnämndens reglemente bör justeras.
Ett tillägg i samhällsbyggnadsnämndens reglemente § 1 samhällsbyggnadsnämndens
uppgifter bör kompletteras med Kost- och lokalvård samt ändring av
Enligt lotterilagen och lotteriförordningen till spellag och spelförordning
Enligt tobakslagen till lag om tobak och liknande produkter
Enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare tas bort.

Beslutsunderlag
Kansliansvarig Thomas Johansson tjänsteskrivelse den 13 maj 2020.
Krisledningsnämndens protokoll, § 19/20.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 22 januari 2020
Förslag till reglemente samhällsbyggnadsnämnden
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KAI.IX KOMMUN
Krisledningsnämnd

2020-05-25

Krisledningsnämnd

Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, sessionssalen, måndag 25 maj, kl 08.30-08.40

Beslutande

Tommy Nilsson (5), ordf
Jan Nilsson (S)
Katarina Burman (V)
Sven Nordlund (MP)
Reinhold Andefors (S)
Maud Lundbäck (S)
Jimmy Väyrynen (M)
Catarina Nordin (M)
Anders Nordqvist (M)
Henrik Eriksson (C)
Rickard Mohss (L)
Susanne Darengren (SO)
Erik Söderlund (S) ers Anna-Lena Larsson (S)

Övriga närvarande

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

Justerare

Katarina Burman (V) och Henrik Eriksson (C)

Justeringens plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, måndagen den 25 maj 2020

Närvarande ersättare
Britt-Marie Vikström (S)
Lauri Korpela (V)
Martin Östling (MP)
Kjell Norrbin (S)
Linus Häggström (M)
Mika Räisänen (KXP)
Inga-Lis Samuelsson (C)
Tornas Johsund (L)
Kristina Karlsson (SD)

§ 20
Upprop
Ordförande Tommy Nilsson (S) förrättar upprop inför dagens sammanträde.

Underskrifter
Sekreterare&

Paragrafer
§ 20-26
Helena Landström

Ordförande
Tommy Nilsson

Justerare
Katarina Burman

Henrik Eriksson

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

Krisledningsnämnd

Sammanträdesdatum
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Datum då anslaget sätts
Upp

2020-05-25

Förvaringsplats för
protokollet
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§ 21

§ 22

Val av justerare

Godkännande av ärendelista

Att justera dagens protokoll valdes Katarina Burman (V) och Henrik Eriksson (C).

Krisledningsnämndens beslut
Krisledningsnämnden beslutar godkänna ärendelistan till dagens sammanträde.

Utdragsbestyrkande
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2020-05-25

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnd

§ 23

§ 24

Dnr 2020-00270

Meddelande

Krisledningsnämndens delegationsordning

Beslut
Krisledningsnämnden har tagit del av meddelandet och beslutar lägga ärendet till
handlingarna.

Krisiedningsnämndens beslut
Krisledningsnämnden beslutar upprätta delegationsordning i enlighet med bifogad
bilaga.

Beskrivning av ärendet
Dnr 2020-00237
1
Förvaltningsrätten i Luleå, dom den 14 maj 2020, över överklagan av
krisledningsnämndens beslut den 31 mars 2020, § 5. Förvaltningsrätten upphäver det
överklagade beslutet.

Beskrivning av ärendet
Säkerhetschef Patrik Fallström meddelar i tjänsteskrivelse den 15 maj 2020, att en
delegationsordning för krisledningsnämnden har upprättats utifrån det tänkta behov
nämnden har vid hantering av en extraordinär händelse. 1 delegationsordningen
delegeras de grundläggande beslut som behövs för att skapa effektivitet i arbetet vid
en extraordinär händelse. Förslag till delegationsordning finns i bifogad bilaga.
Beslutsunderlag
Säkerhetschef Patrik Fallströms tjänsteskrivelse den 15 maj 2020.

Protokollsutdrag skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
Författningssamlingen
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uppgifter. Han eller hon får inte avsättas eller bli föremål för sanktioner av den
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet för att ha utfört sina
uppgifter. Dataskyddsombudet ska rapportera direkt till den
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdets högsta förvaltningsnivå.

Dnr 2020-00271

Dataskyddsombud för krisledningsnämnden
Krisledningsnämndens beslut
Krisledningsnämnden beslutar utnämna kansliansvarig Thomas Johansson som
dataskyddsombud för krisledningsnämnden.

4. Den registrerade får kontakta dataskyddsombudet med avseende alla frågor
som rör behandlingen av dennes personuppgifter och utövandet av dennes
rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Beskrivning av ärendet
Kansliansvarig Thomas Johansson, meddelar i tjänsteskrivelse den 13 maj 2020, att
av dataskyddsförordningens artikel 37 framgår att den personuppgiftsansvarige
"under alla omständigheter" ska utnämna ett dataskyddsombud om
personuppgiftsbehandling "genomförs av en myndighet eller offentligt organ."
Krisledningsnämnden faller in under den bestämmelsen. Som personuppgiftsansvarig
på sitt eget verksamhetsområde behöver krisledningsnämnden, eftersom detta inte
tidigare gjorts, utnämna ett personuppgiftsombud. Enligt artikel 39 har
personuppgiftsombudet följande funktioner:

5. Dataskyddsombudet ska, när det gäller dennes genomförande av sina
uppgifter, vara bundet av sekretess eller konfidentialitet i enlighet med
unionsrätten eller medlemsstaterna nationella rätt.
6. Dataskyddsombudet får fullgöra andra uppgifter och uppdrag. Den
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet ska se till att sådana
uppgifter och uppdrag inte leder till en intressekonflikt.
Av artikel 37 framgår att den personuppgiftsansvarige ska offentliggöra
dataskyddsombudets kontaktuppgifter och meddela dessa till tillsynsmyndigheten.

1) informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträde
och de anställda som genomför personuppgiftsbehandling om deras skyldigheter
enligt dataskyddsförordningen.

Beslutsunderlag
Kansliansvarig Thomas Johansson tjänsteskrivelse den 13 maj 2020.

2) övervaka den personuppgiftsansvariges efterlevnad av dataskyddsförordningen och den personuppgiftsansvariges och personuppgiftsbiträdets strategi
för skydd av personuppgifter

Protokollsutdrag skickas till
Kansliansvarig Thomas Johansson

3) på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömning avseende dataskydd
4) samarbeta med tillsynsmyndigheten
5) fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör
personuppgiftsbehandling.
Enligt artikel 38 gäller följande angående dataskyddsombudet ställning:
1. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att
dataskyddsombudet på ett korrekt sätt och i god tid deltar i alla frågor som rör
skyddet av personuppgifter
2. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska stödja
dataskyddsombudet i utförande av de uppgifter som avses i artikel 39 genom att
tillhandahålla de resurser som krävs för att fullgöra dessa uppgifter, samt i
upprätthållandet av dennes sakkunskap.
3. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att
dataskyddsombudet inte tar emot instruktioner som gäller utförandet av dessa
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Krisiedningsnämnd

§ 26

Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, sessionssalen, måndag 4 maj, kl 16.00

Beslutande

Tommy Nilsson (S), ordf
Jan Nilsson (S)
Katarina Burman (V)
Sven Nordlund (MP)
Reinhold Andefors (S)
Maud Lundbäck (5)
Jimmy Väyrynen (M)
Anders Nordgvist (M)
Henrik Eriksson (C)
Rickard Mohss (L)
Susanne Darengren (SD)
Erik Söderlund (S) ers Anna-Lena Larsson (S)
Unus Häggström (M) ers Catarina Nordin (M)

Övriga närvarande

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

Justerare

Katarina Burman (V) och Linus Häggström (M)

Justeringens plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, måndagen den

Dnr 2020-00267

Krisledningsnämndens reglemente - revidering
Krisledningsnämndens beslut
Krisiedningsnämnden föreslår, att kommunfullmäktige beslutar revidera
krisledningsnämndens reglemente i enlighet med bifogad bilaga.
Beskrivning av ärendet
Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 13 maj 2020, att
med anledning av pandemin covid-19 beslutade krisledningsnämndens ordförande
25 mars 2020 att krisledningsnämnden skulle träda i funktion. Utöver den
speciallagstiftning som reglerar krisledningsnämndens verksamhet behöver nämnden i
enlighet med 6 kap. 44 § kommunallagen (KL) även luta sig mot ett av fullmäktige
antaget reglemente. Krisledningsnämndens nuvarande reglemente är överspelat i
flera avseenden. Befintligt reglementet refererar till lagstiftning som sedan länge
upphört. Reglementet behandlar dessutom inte vissa viktiga moment. Eftersom
krisledningsnämnden alltså aktiverats, och att pandemin verkar dröja sig kvar, talar
allt för reglementet behöver genomgå en genomgripande och skyndsam revidering.
Förslag till nytt reglemente finns i bifogad bilaga, befintligt reglemente finns i en
ytterligare bilaga i ärendet.
Beslutsunderlag
Kansliansvarig Thomas Johansson tjänsteskrivelse den 13 maj 2020.

Närvarande ersättare
Lauri Korpela (V)
Martin Östling (MP)
Kjell Norrbin (5)
Pilka Räisänen (10(P)
Tornas Johsund (L)

4 maj 2020

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§ 14-19
Helena Landström

Ordförande
Tommy Nilsson

Justerare

Katarina Burman

Linus Häggström

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

Krisledningsnämnd

Sammanträdesdatum
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Datum då anslaget sätts
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protokollet
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§ 14

§ 15

Upprop

Val av justerare

Ordförande Tommy Nilsson (S) förrättar upprop inför dagens sammanträde.

Att justera dagens protokoll valdes Katarina Burman (V) och Linus Häggström (M).
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§ 17

§ 16

Dnr 2020-00235

Godkännande av ärendelista

Köp av beredskapsboende från besöksnäringsföretagen i
Kalix - komplettering

Krisledningsnämndens beslut
Krisledningsnämnden beslutar godkänna ärendelistan till dagens sammanträde
med följande tillägg:

Krisledningsnämndens beslut
Krisledningsnämnden beslutar avsätta medel för köp av boende under tre
månader av Malmström i Kalix AB till en totalsumma om 133 200 kr.

-

Inrättande av en Ungdomsfond (covid-19)

Kostnad per månad blir 44 400 kr. Medel tas från tilläggsbudgeten för 2020. Avtal
ska tecknas med Malmström i Kalix AB på samma sätt som med övriga företag i
Coastal Lapland.
Möjligheten finns att besluta om utökning eller minskning av summan månadsvis
utifrån behov och läget.
Beskrivning av ärendet
I skrivelse den 29 april 2020 har Tommy Nilsson, Socialdemokraterna, Sven
Nordlund, Miljöpartiet, Katarina Burman, Vänsterpartiet, Jimmy Väyrynen,
Moderatema, Inga-Lis Samuelsson, Centerpartiet, Richard Mohss, Liberalerna
Mika Räisänen, Kalixpartiet och Susanne Darengren, Sverigedemokraterna
undertecknat följande skrivelse:
Kalix kommun förbereder sig för en kommande situation, där eventuellt behov av
boende för verksamheterna kan tillgodoses hos de aktörer, som har ledigt boende
och rumskapacitet.
Vi tryggar boende under coronautbrottet, som väntas eskalera i närtid. Företagen
i besöksnäringen, som träffats först, samt hårdast, får en intäkt och chansen att
klara branschens överlevnad ökar. En del företag i branschens befinner sig i en
tidig fas med stora genomförda investeringar och en fas där få eller inga kunder
fullföljer sina bokningar p g a coronautbrottet. De företag som ingår i samarbetet
Coastal Lapland anlitas i detta läge. Tjänsten avropas i april för att prioritet skall
ges vid behov av boende i anläggningarna.
Då Malmström i Kalix AB har rumsuthyming, samt har ansökt om medlemskap i
Coastal Lapland så blir är även det företaget en viktig del i utvecklingen av
besöksnäringen. Vidare ges större möjlighet till att sprida boendet på fler aktörer
för att minska risken för spridning av Covid 19.
Kalix kommun har under senaste året prioriterat utvecklingen av besöksnäringen i
kommunens näringslivsarbete.
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§ 18

Beslutsunderlag
Skrivelse den 29 april 2020, från Tommy Nilsson, Socialdemokraterna, Sven
Nordlund, Miljöpartiet, Katarina Burman, Vänsterpartiet, Jimmy Väyrynen,
Moderaterna, Inga-Lis Samuelsson, Centerpartiet, Richard Mohss, Liberalerna,
Mika Räisänen, Kalix-partiet och Susanne Darengren, Sverigedemokratema.

Dnr 2020-00238

Inrättande av en ungdomsfond (covid-19)
Krisledningsnämndens beslut
Krisledningsnämnden beslutar anta upprättat förslag till bildande av en
Ungdomsfond samt avsätta 1 000 000 kr att använda för ungdomsprojekt under
perioden maj-december 2020. Projekten ska erbjuda ungdomar meningsfulla
aktiviteter som stärker ungdomarna på olika områden, skapar samlingsytor inom
corona-tidens begränsningar och ökar trivsel och trygghet. Medel anslås från
Krisledningsnämndens tilläggsbudget.

Protokollsutdrag skickas till
Malmström i Kalix AB
Ekonomienheten

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 3 maj 2020,
att krisledningsstaben har sedan en tid fått signaler om en ökande oro bland barn
och ungdomar i Kalix. Kalix gymnasieskola har bedrivit distansundervisning i över
en månad nu och den sociala distanseringen börjar sätta sina spår.
Ungdomsgården var under en tid helt stängd men har nu öppnat för att ta emot
mindre grupper under begränsade tider. Dock når vi långt ifrån alla som önskar
vara med.
Ökad psykisk ohälsa märks hos elevhälsan med ökat antal elever som söker stöd
och även på ungdomsmottagningen hos Individ- och Familjeomsorgen.
Under Krisledningsstaben bildades en arbetsgrupp för att ringa in behov och
föreslå åtgärder för att motverka de signaler som kommer. Arbetsgruppen
konstaterar att den ordinarie organisationen inte har utrymme att tillskapa
projekt och genomföra de ideer som kommit upp. Chefer och medarbetare har
fullt upp med att hantera följderna av Coronakrisen i sina verksamheter. Ökad
sjukfrånvaro, kontinuitetsplanering, information, förhandlingar och trygga
personal tar all kraft. Arbetsgruppen föreslår därför att ta hjälp från företag,
föreningar och eldsjälar inom organisationen för att tillskapa aktiviteter.
Det har varit viktigt att även engagera ungdomarna själva för att fånga upp deras
egna tankar om vad de tror skulle underlätta och göra tillvaron mer uthärdlig till
dess livet kan återgå till det normala.
Företag inom besöksnäringen skulle t ex kunna söka för lägerverksamhet för
ungdomar, t ex helgläger med mixade grupper. Tema: Kalixambassadör, lära sig
mer om vad Kalix har att erbjuda turistiskt.
Byaföreningar eller Byautvecklingsgrupper kunde söka för fritidsgårdsverksamhet
med stöd från Frizon för ideer .
Caféer som kan tänka sig kvällsöppet under vår/sommar med särskilda aktiviteter
riktade mot ungdomar kan söka bidrag för finansiering av handledare.
Arbetsgruppen har stort hopp att många ideer finns därute och kraft att
genomföra dem.

!Justerandes sign

i

i

Utdragsbestyrkande

!Justerandes sign

i

Utdragsbestyrkande

Sida

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

8(9)
KALIX KOMMUN

KALIX KOMMUN

2020-05-04

2020-05-04

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnd

§ 19

Kalix kommun har goda erfarenheter av att arbeta under formen av att avsätta
riktade medel i en fond. I bilaga "Ungdomsfond" regleras vem, när, hur och för
vad som Ungdomsfonden kan nyttjas på samma sätt som tidigare
Integrationsfonden fungerat.

Information
•

Exempel på ideer som man kan söka för:

Informationen föranleder inte till särskilt beslut.

Lägerverksamhet där man nyttjar ej belagda platser på
beredskapsboendena,
-

Budget 2020 och 2021

Fysisk aktivitet, beachvolley mm
Fritidsgårdverksamhet i Töre/Sangis
Samtalsgrupper
"Motorfritidsgård"

-

Kvällsöppet ungdomscafe - befintliga caféer kan söka, ferieungdomar kan
stötta
Kulturella aktiviteter osv

Beredningens förslag
Arbetsgruppen föreslår att Krisledningsnämnden beslutar inrätta en Ungdomsfond
i enlighet med bilagt förslag och avsätta 1 000 000 kr att använda för
ungdomsprojekt under perioden maj-december 2020. Projekten ska erbjuda
ungdomar meningsfulla aktiviteter som stärker ungdomarna på olika områden,
skapar samlingsytor inom corona-tidens begränsningar och ökar trivsel och
trygghet. Medel anslås från Krisledningsnämndens tilläggsbudget.

Protokollsutdrag skickas till
Stab info
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Näringslivsenheten
Författningssamlingen
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Dnr 2020-00184 88

Dnr 2020-00079 04

Biblioteksplan 2020-2024

Kommunens internkontrollplan 2019 - uppföljning

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta Biblioteksplan
2020-2024.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå, att kommunfullmäktige beslutar godkänna
uppföljning av kommunens internkontrollplan 2019.

Beskrivning av ärendet
Fritids- och kulturnämnden meddelar i protokoll den 31 mars 2020, att enhetschef
kultur, Margit Pettersson, har i enlighet med Bibliotekslag (2013:801) 17 §
Kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på
biblioteksområdet upprättat förslag till Biblioteksplan 2020-2024.

Beskrivning av ärendet
Jeanette Larsson, ekonomichef meddelar i tjänsteskrivelse den 17 mars 2020, att
genom att årligen besluta om en internkontrollplan formuleras obligatoriska
kontrollmoment vilka gäller för samtliga nämnder/styrelse. Detta medför en gemensam standard för kommunens interna kontroll. Utöver de kommunövergripande obligatoriska kontrollmomenten kompletterar de olika facknämnderna sina
internkontrollplaner med egna nämndsspecifika kontrollområden.

Beslutsunderlag
Fritids- och kulturnämndens protokoll, § 26/20.
Biblioteksplan 2020-2024, reviderad.

1.1
Informationssäkerhet
För kommunen sammanfattande kommentar:
Stickprov på avtal som kommunen har och kräver komplementet personuppgiftsbiträdesavtal visar att detta finns upprättat i 100 °k av stickproven (med Förbehåll om
närmre kontroll av ett av kommunstyrelsens 35 informationssystem).
Gällande stickprov om huruvida en riskanalys finns kopplad till respektive
informationssystem finns detta i mycket stor utsträckning. Avvikelse från 100 %
finns hos Kommunstyrelsen där kontroll har skett av samtliga informationssystem
och 78 % har helt korrekta riskanalyser.
1.2
Avtalade priser
För kommunen sammanfattande kommentar:
Det är av stor vikt att säkerställa att verksamheterna betalar för sina inköp enligt
avtal, då kommunens inköpsvolymer är stora. Två av nämndernas stickprov
uppvisade inga avvikelser medan tre har redovisat avvikelser mellan pris och avtal,
dock mindre avvikelser.
En sådan här kontroll visar på vikten av att den kommunala organisationen hittar en
rutin för att tillhandahålla relevanta och gällande avtal samt prislistor lättåtkomliga
för verksamheternas beställare och budgetansvariga.
Idag ansvarar respektive avtalsansvarig för att se till att det finns aktuella prislistor
och att be upphandlarna publicera dem i avtalsdatabasen. Denna rutin behöver
aktualiseras och möjligtvis omarbetas i syfte att stimulera till efterlevnad.
E-handel är en möjlighet till effektivare inköp utifrån upphandlade avtal. Införandet
av ett system för detta innebär dock en större initial kostnad och personella resurser
såväl vid införandet som löpande för att hålla systemet uppdaterat och aktuellt.
1.3.
Budgetdirektiv
För kommunen sammanfattande kommentar:
Rutiner finns för att säkerställa att tagna budgetdirektiv och beslut i KF/KS efterlevs.
Månadsrapporter och delårsrapport utförs enligt beslut om antal tillfällen per år och
skickas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna till åtgärder
vid avvikelser av utfall och prognos i jämförelse med budget. En del verksamheter
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§ 96

har negativa avvikelser mot budget trots detta. Regelbundna ekonomiska
uppföljningar av de budgetansvariga ger möjligheten att tidigt arbeta med
förebyggande samt åtgärdande arbete vid befarade eller konstaterade
budgetunderskott. Därmed kan negativa trender tidigt brytas och de styrande ges
kontroll över verksamheternas ekonomiska utveckling.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna
utvärderingen av Kalix Folkets hus 2019.
Kommunstyrelsen föreslår vidare, att kommunfullmäktige noterar att budgeten
överskridits markant och anser att följa upp frågan framledes.
Beskrivning av ärendet
Fritids- och kulturnämnden meddelar i protokoll den 31 mars 2020, § 27, att Kalix
Folketshus förening har sedan 1994 drivit verksamhet i Kalix Folkets hus. I juni
2018 begärde Kalix Folketshus förening sig i konkurs. Fritids- och
kulturförvaltningen fick uppdraget att sköta driften temporärt resten av 2018.
Fritids- och kulturförvaltningen tog fram ett Förslag på hur man fortsättningsvis ville
driva Folkets hus i kommunal regi.

1.5
Policy, regler och riktlinjer
För kommunen sammanfattande kommentar:
Stickprovskontroller utförs för att säkerställa att de policy, regler och riktlinjer som
finns är korrekta och aktuella. I stickprovskontrollerna har Fritids- och
kulturnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Socialnämnden ej funnit några
avvikelser. Kommunstyrelsen hittat dokument med bristande aktualitet som
åtgärdas enligt förslag. Utbildningsnämnden har genomfört kontroller på en rad
områden och har även rapporterat åtgärder vid de brister man hittat. Ett område
som fungerar bra enligt kontrollen är att verksamheterna rapporterar
kränkningar/diskrimineringar i stort sett till 100 0/0.

Fritids- och kulturnämnden beslutade 6 december 2018 § 76 att anta förslaget till
verksamhetsbeskrivning och budget på 360 000 kr samt föreslog
kommunfullmäktige att ge nämnden i uppdrag att driva Folkets hus i egen regi,
enligt verksamhetsbeskrivningen och budgetförslag på 360 000 kr/år.
Kommunfullmäktige beslutade 4 februari 2019 § 27 att fritids- och kulturnämnden
får i uppdrag att driva Folkets hus i egen regi under perioden 2019-2021 med ett
årligt verksamhetsbidrag på 360 000 kr. Utvärdering av verksamheten 2019 ska
redovisas till kommunfullmäktige.
Fritids- och kulturförvaltningen har gjort en utvärdering av verksamhetsåret 2019
för Folkets hus. Uppdraget är att huset ska vara " Ett levande hus" med
arrangemang av olika genrer, konferenser och drift av både café och
turistinformation. Utvärderingen visar att det har varit mycket kulturaktiviteter i
Folkets hus samt att konferenserna har ökat. Cafet är navet i all
konferensverksamhet och fungerar väl. Den ekonomiska uppföljningen för Folkets
hus 2019, inklusive cafet, visar på ett underskott på 321,5 tkr. Folkets hus är en
kommunal anläggning jämförbar med vilken kommunal anläggning som helst, t ex
SportCity, och ekonomiskt visar ingen anläggning i dagsläget på ett plusresultat.

1.6
Korrekt lön
För kommunen sammanfattande kommentar:
Kontrollen syftar till att säkerställa att korrekt lön och arvoden utbetalas till
arbetstagarna och de förtroendevalda. Arbetsgivarenheten har utfört och redovisat
en kontroll som gäller samtliga nämnder under kommunstyrelsens del i bifogad
rapport, respektive nämnd har också kompletterat med egna kontroller. Den
samlade bilden är att avvikelser inte upptäckts i någon stor utsträckning men
utbildningsnämnden rapporterar fall där personal missat att anmäla frånvaro till
Arbetsgivarenhetens lönehandläggare.

Inledning
Nedan följer en utvärdering/rapport från verksamhetsåret 2019 i Kalix Folkets hus.
Kalix kommun, fritids- och kulturnämnden, har skött driften av Kalix Folkets hus.
Bakgrund till uppdraget beskrivs samt fritids- och kulturnämndens
verksamhetstankar. Analys och ekonomisk rapport framgår. Likaså aktiviteter,
arrangemang och antalet konferenser synliggörs.

1.7
Semesteruttag
För kommunen sammanfattande kommentar:
Arbetsgivarenheten har genomfört en stickprovskontroll för hela kommunen utan
avvikelse: samtliga personer i urvalet som haft möjlighet att ta ut 20 semesterdagar
har tagit ut minst 20 semesterdagar under 2019. Nämndernas egna kontroller
utöver arbetsgivarenhetens kontroll har påvisat mindre avvikelser.

Bakgrund
Kalix Folketshusförening (org.nr 898200-7067) har sedan 1994 drivit verksamhet i
Folkets Hus. Det senast upprättade avtalet, Uppdragsavtal Kalix Folkets hus med
start 1 januari 2014, tecknades mellan Kalix Folketshusförening och Kalix kommun,

Beslutsunderlag
Ekonomichef leanette Larsson tjänsteskrivelseden 17 mars 2020.

Utdragsbestvrkande

Dnr 2018-00517 29

Drift av Kalix Folkets Hus under perioden 2019-2021

1.4
Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv
För kommunen sammanfattande kommentar:
År 2019 inriktas kontrollen på representation, att erforderliga underlag bifogats
bokföringsposterna och att bokföringen i övrigt skett på ett korrekt sätt. Kontroll av
de tio största fakturorna bokförda på representation inom respektive nämnd har
skett. Kontrollerna visar att kunskapen och rutinerna för att säkerställa att alla krav
uppfylls när det gäller representation fortfarande inte är till fullo uppfyllda. Det finns
några exempel på brister i stickprovsurvalet avseende notering av datum för
representationstillfället, syfte, deltagare, momsavdrag och attestant.
Informationsinsatser och riktade utbildningsinsatser behöver ske återkommande i
organisationen gällande de riktlinjer och anvisningar som finns.
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medborgarna i kommunen. Kalix Folkets hus har tack vare Kalix Folketshusförening
varit en naturli9 mötesplats för Kalixborna och det ska fritids- och kulturnämnden
bygga vidare pa och utveckla.

Fritids- och kulturförvaltningen. I juni 2018 begärde Kalix Folketshusförening sig i
konkurs. Fritids- och kulturförvaltningen fick uppdraget att sköta temporär drift av
Folkets hus resten av 2018. Fritids- och kulturförvaltningen tog fram ett förslag på
hur man ville driva Folkets hus i kommunal regi, nedan kallad
Verksamhetsbeskrivning.

Kultur för ett attraktivt samhälle
Lokaler och scen för dans, konst, teater, musik, föreläsningar, författarträffar och
annan skapande verksamhet ska vara i centrum. Det finns samband som visar på
att kommunens grad av kulturaktivitet är starkt förknippad med ortens attraktivitet
och tillväxt.

Fritids- och kulturnämnden beslutade 6 december 2018, §76, att anta förslaget till
verksamhetsbeskrivning samt budget. Fritids- och kulturnämnden föreslog att
kommunfullmäktige att ge nämnden i uppdrag att driva Kalix Folkets hus i egen
regi i enlighet med verksamhetsidéerna i förslaget samt bifogad budget.

Fokus på barn och unga
Evenemang och aktiviteter ska finnas för alla åldrar, alla målgrupper är viktiga i ett
folkets hus. Arrangemangsplanering upprättas som gäller för alla åldrar men stort
fokus kommer att ligga på barnfamiljer. Under året har en enkät gjorts bland
småbarnsföräldrar och de saknar en plats att träffas på. Här kan Folkets hus bli den
mötesplats där det erbjuds barnshower, sago- och sångstunder, skojigt skapande,
barnutställningar, barnteater mm. Målet är minst ett event per månad för barn.

Verksamhetsanslaget utgår med 360 000 kr för drift av verksamheten.
Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsiktigt
underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten förs över från
kommunstyrelsen till fritids- och kulturnämnden.
Kommunstyrelsen föreslår 12 november 2018, § 181, att kommunfullmäktige
beslutar ge fritids- och kulturnämnden i uppdrag att driva Kalix Folkets hus i egen
regi i enlighet med verksamhetsidéerna i förslaget samt bifogad budget.

Konferenser
En viktig del av verksamheten är konferenser och även här behöver en utveckling
ske så att huset blir en central punkt för konferenser inom kommunen och i länet.
Det kommer att ske i samarbete med lokala entreprenörer. Här kan vi erbjuda bra
paket med boende och aktiviteter tillsammans med näringslivet i Kalix kommun.
Det kommer att höja kommunens attraktivitet.

Verksamhetsanslaget utgår med 360 000 kr för drift av verksamheten.
Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsiktigt
underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten förs över från
kommunstyrelsen till fritids- och kulturnämnden.

Turistinformation
Fritids- och kulturförvaltningen har fått i uppdrag att se hur turistinformationen i
Kalix kommun kan lösas. Det finns en stor efterfrågan på information såväl bland
besökare som hos ortsbor. Ideer finns om en turistinformation inne i Folkets hus,
vilket skulle locka besökare särskilt under sommarmånaderna men även under
vinterhalvåret då dessa aktiviteter ökar kraftigt. Fördelarna med en
turistinformation i Folkets hus är många. Huset finns i hjärtat av centralorten med
många parkeringar, tillgång till tidningar, datorer och med generösa öppettider.
Informationen kan placeras i direkt anslutning till ingången, väl synlig. Personalen
till detta hittar vi både internt, externt samt ferieungdomar.

Kalix Folkets hus ska drivas i egen regi under perioden 2019-2021. Utvärdering av
verksamheten samt nytt beslut om driftsform fattas under år 2020.
Kommunfullmäktige beslutar 4 februari 2019, § 27, följande:
•
•
•

•

Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att driva Kalix Folkets Hus i egen
regi under perioden 2019-2021 efter de verksamhetsidéer som framgår av
bifogat förslag.
Ärligt verksamhetsanslag utgår med 360 000 kr för drift av verksamheten.
Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsiktigt
underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten förs
över från kommunstyrelsen till fritids- och kulturnämnden.
Utvärdering av verksamheten ska redovisas till kommunfullmäktige i
februari 2020 och beslut om driftsform ska fattas februari 2021.

Showroom
Planer finns också för ett "showroom" där vi visar upp en Kalixprodukt,
t.ex. Kalix löjrom, Film, PowerPoint, bilder och även fysiska föremål som används
vid fångst och tillredning av löjrommen. Givetvis kan det vara någon annan
Kalixprodukt. Det kommer troligtvis att locka fler besökare än turistinformationen
gör och ge större liv och rörelse i huset.
Teknik ger möjligheter
De senaste åren har en teknikuppdatering skett i huset som säkert kommer till
nytta, bland annat finns videokonferens att tillgå. Bokningar görs redan.

Verksamhetsbeskrivning
Allmänt
Folkets hus ska vara centrum för kulturen i Kalix och ge stöd och utveckling till
kulturlivet i hela Kalix kommun. Genom att samla och samverka med medborgare,
föreningar och andra aktörer säkerställer Kalix kommun ett långsiktigt och rikt
kulturliv i hela kommunen. Det är viktigt att Folkets hus är en träffpunkt för
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Övr främmande tjänster
Diverse kostnader
Interna Kostnader
Finansiella kostnader
Totalt Kalix Folkets hus

000 kr plus indexuppräkning. Intäkterna från uthyrning och cafeverksamhet ska
täcka personal och driftkostnader.
CaM"et
Cafeet behövs för flexibilitet, för att kunna erbjuda konferenser med hög service.
Cafeet är en livsnerv för besökare till konferenser, verksamheter och evenemang
och det finns samordningsvinster med att ha cafeet i egen regi. Däremot behöver
offerter från kommunens entreprenörer/restauranger efterfrågas vid konferenser
där mat ska serveras.
Ekonomi 2019
Redovisning av ekonomin 2019 för Kalix Folkets hus samt för Folkets hus café, se
nedan. Årsbudget, inklusive lönepott, för verksamheten var 416 tkr.
Bud et och utfall
Årsbudget inklusive lönepott
Nettokostnad Kalix Folkets hus
Nettokostnad Folkets hus café
Total nettokostnad för Kalix Folkets
hus och Folkets hus café

-416 tkr
319,5 tkr
418 tkr

Kalix Folkets hus café
Intäkter
Personalkostnad
Övriga verksamhetskostnader
Utfall, totalt

-1 580,80 tkr
1 032,80 tkr
867,50 tkr
319,50 tkr

Fördelningar personal

94 _

Folkets hus café
Försäljningsintäkter
Bidrag
Interna ersättningar
Personalkostnader
Löner ej arbetad tid
Sociala avgifter
Pensionskostnader
Operationell leasing/
hyra
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52 5
17,5
42,6
0,1
32,6
620,7
30,5
5,5
1,4
319,5

648,6
0,4

Reparation o underhåll
Annons reklam
information
Övr främmande tjänster
Diverse kostnader

4,3
15,8
8,4

Finansiella kostnader
Totalt Folkets hus café

13,3
418

4,8

En jämförelse verksamhetsmässigt och ekonomiskt bör gå att göra mellan åren
2019 och 2020. En faktor som för närvarande påverkar ekonomin 2020 negativt är
Covid-19, coronavirus.
Konferenser och arrangemang ställs in löpande. För närvarande är det väldigt lugnt
med aktiviteter i Folkets hus och verkar bli så en lång tid framöver. På grund av
detta kommer jämförelsen mellan 2019 och 2020 bli svår att göra på ett rättvist
sätt.

Nedan följer ett utdrag från Kalix kommuns ekonomisystem.

Kalix Folkets hus
Försäljningsintäkter
Hyror och arrenden
Interna ersättningar
Personalkostnader
Löner ej arbetad tid
Sociala avgifter
Pensionskostnader

39 5

Förbrukn inv o förbr
mltr
Kontorsmaterial o
trycks

2017 var det Kalix Folkets husförening som skötte driften av Kalix Folkets hus och
en jämförelse är svår att göra p g a att all bokföring "äger" konkursförvaltaren
samt att verksamheten 2019 varit mer omfattande än den var 2017 med framför
allt fler kulturarrangemang. Uppdraget för fritids- och kulturnämnden är att Kalix
Folkets hus ska vara ett levande hus med många kulturarrangemang, olika genrer,
och annan verksamhet som gör att huset "lever" t ex konferenser, driva café och
turistinformation, mm.

-1 214,60 tkr
909,60 tkr
723,00 tkr
418,00 tkr

Redovisning
Jan 19-mån
13 19
-824,8
-501,6
-254,5
578,7
99,8
222,5
37,9

24,6

Analys
Ekonomiuppföljningen 2019 för Folkets hus visar ett underskott på 321,5 tkr.
Ekonomisk jämförelse mot året 2018 är svår att göra eftersom verksamheten i
Folkets hus sköttes först av Kalix Folkets husförening, gick i konkurs i juni månad,
och sedan av Kalix kommun, fritids- och kulturnämnden.

321,5 tkr

Kalix Folkets hus
Intäkter
Personalkostnad
Övriga verksamhetskostnader
Utfall, totalt
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Redovisning
Jan 19-mån
13 19
-777,8
-107,6
-329,2
589,5
64,5
215,4
40,2

Verksamheten under 2018, cirka halva året, då fritids- och kulturnämnden
ansvarade var utan budget och med små medel lyckades fritids- och
kulturförvaltningen ändå få antalet bokningar att öka, nya har kommit till och
gamla återkommit.
Planeringen för 2019, ej i full skala, påbörjades i slutet av 2018 utan att beslut i
kommunfullmäktige tagits att fritids- och kulturnämnden skulle driva
verksamheten. Beslutet kom 2019-02-04, se text ovan, och innebar att fritids- och

27,4
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Sammantradesdatum
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2020-04-27

KALIX KOMMUN

KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

3
17
3
10
November
18
7
3
December
11
3
Summa konferens' 289
Oktober

kulturnämnden driver verksamheten 2019 - 2021. Beslut om fortsatt driftsform ska
fattas i februari 2021
Eftersom beslutet togs först i februari månad så blev planeringen för 2019 delvis
försenad. Utifrån uppdraget att Kalix Folkets hus ska vara ett levande hus med
olika typer av kulturarrangemang, olika genrer, konferenser, föreläsningar, olika
barnaktiviteter samt turistinformation har 2019 varit ett spännande och
utvecklande år. En mötesplats för alla. Cafeet är navet i konferensverksamheten
och fler väljer att besöka det för en morgonfika eller lunch. Konceptet att cafeet och
turistinformationen blir ett är under uppbyggnad. Syftet med turistinformationen är
att de turister, även medborgare, som redan är i Kalix ska kunna få information om
vad som händer i Kalix, besöksmål etc.

Fler än 50 deltagare
10-50 deltagare
Färre än 10 deltagare
Fler än 50 deltagare
10-50 deltagare
Färre än 10 deltagare
Fler än 50 deltagare
10-50 deltagare
Färre än 10 deltagare

Barn- och kulturarran eman anuari - april
Aktivitet
Månad inkl.
Antal
datum
3
Januari
Hela huset gungar
5 januari

Folkets hus är en kommunal anläggning jämförbar med vilken kommunal
anläggning som helst, t ex SportCity, och ekonomiskt visar ingen anläggning på ett
plusresultat.
Verksamheter i Folkets hus 2019
Konferenser
Månad
Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

'Justerandes sinn

Antal
7
26
6
8
22
2
6
19
5
7
12
4
5
28
7
4
7
3
0
2
2
5
7
2
5
11
2

Storlek
Fler än 50 deltagare
10-50 deltagare
Färre än 10 deltagare
Fler än 50 deltagare
10-50 deltagare
Färre än 10 deltagare
Fler än 50 deltagare
10-50 deltagare
Färre än 10 deltagare
Fler än 50 deltagare
10-50 deltagare
Färre än 10 deltagare
Fler än 50 deltagare
10-50 deltagare
Färre än 10 deltagare
Fler än 50 deltagare
10-50 deltagare
Färre än 10 deltagare
Fler än 50 deltagare
10-50 deltagare
Färre än 10 deltagare
Fler än 50 deltagare
10-50 deltagare
Färre än 10 deltagare
Fler än 50 deltagare
10-50 deltagare
Färre än 10 deltagare

Utdraesbestyrkande

Norrdans
Riksteatern, barnteater
"Undulaten"

18 januari
25 januari

Kommentar

Februari
13 februari
14 februari
15 februari
16 februari
18 februari
19 februari

'Justerandes skin

Kulturskolan, elevens val
Kulturskolans vinterkonsert
PW (Peter Wikström )
PW
Kulturskolan, musikesteterna
Norrbotten Big band "Vargen
kommer"
Kulturskolan, musikesteterna
Norrbottensteatern "Kåldolmar
och kalsipper"
Kulturskolan "Yiddish revolution"

Malören
Malören
Malören
Malören
Malören
Malören

Riksteatern "Jag är en annan nu"
PRO-dans
Konsert, Vera Vinter
Föreläsning, Tord Grip
KAMU (Kalix Musiklinje)
KAMU
Camilla Frohm (Håkansson),
"Leva livet"
Camilla Frohm (Håkansson),
"Leva livet"

Malören
Bergön
Malören
Malören
Malören
Malören
Malören

Profilteatern
Benny Rosenqvist Medium

Malören
Malören

Malören
Malören
Malören

8

30 mars
April
2 april
4 april

Bergön,
Rånön o
discolokalen
Malören
Malören

9

22 februari
26 februari
27 februari
Mars
8 mars
15 mars
21 mars
23 mars
27 mars
28 mars
29 mars

Lokal

Malören

8
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KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

5 april
11 april
12 april
19 april

PRO-dans
Kulturskolans dansföreställning
Konsert, Anna Bergendahl
Hela huset gungar

25 april
27 april

Kulturskolan, Dansens dag
Friskvårdsmässa

- och kuk urarran
Månad inkl. datur Antal
12
Maj
5 maj
6 maj
7 maj
9 maj
10 maj
13 maj
16 maj
18 maj
24 maj
25 maj
27 maj

eman ma - september
Aktivitet

28 maj
Juni
7 juni
10 juni
26 juni
Juli
19 juli
20 juli
Augusti
September
2 september
3 september
14 september
14 september
27 september
27 september
29 september
30 september

p

usterandes sign

Lokal

Kulturskolan, konsert
Kulturskolan, konsert
Konsert, Monika Einarsson
Kulturskolan, konsert
Trumkonsert
Körsång "Lyckan"
Manhemsskolans konsert
Barnmässan
KAMU
KAMU
Norrbottensteatern "Sannas
sanna jag"
Rappkonsert

Malören
Malören
Malören
Malören
Malören
Malören
Malören
Hela huset
Malören
Malören
Malören

Konsert, Vera Vinter
Konsert, Jesse Hutchinson
Konsert, Stacie Collins

Malören
Malören
Bergön

Luleå Auktionsverk
Barnkonsert med Babblarna

Bergön
Malören

Norrbottensteatern
"Klossarna"
Norrbottensteatern
"Klossarna"
Teater "Mio min Mio"
Konsert, Lisa Miskovsky
PRO-dans
Riksteatern "Svante Turesson"
Riksteatern, barnteater 2-6 år
Norrbottensmusiken
"Markus Fagervall"

Malören

3

2

0
8

Utdragsbestyrkande

am- och kulturarran eman oktober - december
Månad inkl. datum Antal Aktivitet
Lokal
Oktober
12
1 oktober
Dans i Nord "Beyond
Malören
Words 4"
2 oktober
Dans i Nord "Beyond
Malören
Words 4"
12 oktober
Riksteatern "Barnen"
Malören
Luleå Storband,
13 oktober
Malören
Karin Paulin
15 oktober
Kulturskolan,
Malören
dansföreställning
16 oktober
Kulturskolan,
Malören
dansföreställning
Barnteater, Kalix kommun Bergön
16 oktober
förvaltningsområde
17 oktober
Författarbesök Tove
Bergön
AlsterdahI
17 oktober
Kulturskolan,
Malören
dansförestäIlning
22 oktober
KAMU
Malören
25 oktober
Kulturskolan,
Malören
dansföreställning
27 oktober
Teater
Malören
"Den magiska hatten"
November
13
2 november
Hela huset gungar
Bergön, Rånön o
discolokalen
Tornedalsteatern
7 november
Malören
"Kabare no niin"
Nederkalix församlings
Malören
9 november
barnkörer
11 november
Norriandsoperan
Malören
16 november
Norrbottensteatern
Malören
"Nybergs mekaniska
verkstad"
19 november
Norrbottensmusiken
Malören
"Respect"
22 november
Stad I Ljus
Bergön och Rånön
23 november
Stad I Ljus
Bergön och Rånön
Nederkalix församling
24 november
Malören
"Kalle Ankas jul"
27 november
Riksteatern
Malören
Norrbottensmusiken
29 november
"Tidsfördriv"
29 november
Stad i Ljus
Bergön och Rånön
30 november
Stad i Ljus
Bergön och Rånön
December
8

Bergön
Malören
Malören
Bergön,
Rånön o
discolokalen
Malören
Bergön

Malören

Malören
Malören
Malören
Bergön
Malören
Malören
Malören
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Sammanträdesdatum
2020-04-27

KALIX KOMMUN

KALIX K(1111311.7N

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kulturskolan, julkonsert
Stad i Ljus
Stad i Ljus
Julkonsert, Vera Vinter, Ani
Nyström och Daniel Wikslui
Manhemsskolans lucia, Kali
kommun
Stad i Ljus
Stad i Ljus
"Jul för alla"

4 december
6 december
7 december
12 december
13 december
13 december
14 december
22 december
Summa barn
och
kulturarrangemang

sjöng och klappade med i flera låtar. Lisa och hennes medartister tyckte att
spelningen och publikens inlevelse var väldigt lyckat. Det var en upplevelse att få
vara en i publiken - vi kalixbor kan.

Malören
Bergön och Rånön
Bergön och Rånön
Malören

Bergön och Rånön
Bergön och Rånön
Cafeets och
turistinformationens yta

84

48,90

Kostnader
(avser gage, övernattning resor, annonser,
ljud & ljus)

59,80

Resultat för konsert:

-10,90

Babblarna - genre: barnmusik. Barnens favoriter med figurerna Babba, Bibbi,
Bobbo, Diddi, Dadda och Doddo som togs fram på 1980-talet för att träna barn i de
olika språkljuden, där barn härmar deras ljud/namn och lär sig därmed att använda
betoningar och får en melodi i sitt språk.
Föreställningen är en svängig och rolig musikal med barnens stora favoriter. Barnen
dansar med till låtarna. Allt förpackat med språkutveckling, specialpedagogik och
svängig musik i första rummet - framfört med tal, tecken, sång och dans. Kanske
det närmaste en rockkonsert man kan komma för de allra yngsta barnen, 2-5 år.
Barnen ropar figurernas namn. Påminner starkt om en rockkonsert, bara att
publiken är så mycket yngre och kortare.

Programverksamhet vuxen biblioteket:
Författarbesök, föreläsningar, läslustcafe, drop-in verksamhet om digitala verktyg
och E-medier samt information om EU-valet. 12 st pratcafe varje vecka på
finska/meänkieli samt karaokedans 2ggr. Alla aktiviteter har varit gratis
Programverksamhet barn biblioteket:
Pedagogisk skaparverksamhet för barn upp till 12 år i det nya Skaparrummet.
Varannan lördag samt under alla skollov. Aktiviteterna har lockat mängder av barn,
både flickor och pojkar som kommit med sina föräldrar samt mor- och farföräldrar.
En plats där svenska och nysvenskar har möts. Biblioteket har även haft
sagostunder, sångstunder, boklekar samt musikshower för barn. Alla aktiviteter har
varit gratis.

Fullsatt i Malören, d v s 290 personer, trots detta gick arrangemanget med ett
underskott på 6,9 tkr. Glädjande var att många av besökarna var från kommuner
utanför vår egen, positivt för Kalix kommuns attraktivitet. Biljettpriset sattes med
tanke på att det helst inte ska vara ekonomin som styr om man kan gå eller inte,
100 kr/barn och 150 kr/vuxen.
Entre intäkter Babblarna

Kalix konsthall:
Antal utställningar: 12
Kalix konstförening: 6
Kalix Fritid och kultur: 6
Kalix kommuns bildarkiv:
Antal utställningar i biblioteket: 6
Annan programverksamhet:
Nationaldagen 6 juni. Stor aktivitet i hela Folkets hus.
Kulturnatta 7 juni. Tema kulturarv, alla aktiviteter i Folkets hus.

Lisa Miskovsky - starten på Lisas höstturné med konsert i Malören. Malören tar
290 personer och vid konserten var det ca 220 personer. Trots relativt stor publik
blev det en ekonomisk förlust. Däremot var konserten en succé. Publiken stod upp,

Utdragsbestyrkande

38,70

Kostnader
(avser gage, övernattning resor,
annonser, ljud & ljus)

45,60

Resultat för barnföreställning:

-6,90

Barnmässan - mässa med fokus för barn och familjer med tema: natur, kultur,
hållbarhet & hälsa. Gratis deltagande. Exempel på aktiviteter: ansiktsmålning,
brandkåren visa upp sig, hinderbana, Ponderosa på besök, pyssel, rörelse till
musik, sagostund, återvinningsfiske, rockkonserter, loppis, talangtävling, trolleri,
föreläsningar, mm.

Exempel på arrangemang med intäkter, kostnader och resultat

lusterandes sign

Entre intäkter - Lisa Miskovsky

Malören

Programverksamhet 2019 i biblioteket, konsthallen, bildarkivet, mm.
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40,00

Resultat för konsert:

Kostnader
(avser gage, annonser, lön
4 mån vick)

101,20

Ajournering kl 11.30-11.35.

Resultat för mässa:

-61,20

4,1

Tilläggsyrkande
Jimmy Väyrynen (M): Kommunstyrelsen noterar att budgeten överskridits markant
och anser att följa upp frågan framledes.
Ordförande ställer Jimmy Väyrynen (M) tilläggsyrkande för röstning och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla yrkandet.

Fler förvaltningar än fritid- och kulturförvaltningen var med och t
kostnader.

Beslutsunderlag
Fritids- och kulturnämndens protokoll, § 27/20.
Informations- och presentationsmaterial från fritids- och kulturnämnden.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 27/19.
Kommunstyrelsens protokoll, § 39/19.

Hela huset gungar .191102 - lokal: Folkets hus, övre plan samt källaren
(diskoteket). På övreplan var det dans till känt dansband och i diskoteket spelade
ett coverband. Antal besökare: 485 personer.
Entre intäkter - hela
gungar

72,20

Kostnader

51,70

(avser gage, övernattning
resor, annonser, ljud & ljus,
vakter)
Resultat för dans:

20,50

Julkonsert på tre vis 191212 - konsert i Malören med:
Vera vinter, singer-songwriter från Stora Lappträsk. Kalix AIR 2019.
Anders Nyström, Kalixson och operasångare. Kalix AIR 2018. Ackompanjerades av
Björn Emmoth, boende i Nyborg, pianist, musiklärare och rektor på Kulturskolan.
Daniel Wikslund, Sveriges nordligaste riksspelman. Boende i Tjautjas. Känd för sitt
unika spelsätt.
Fullsatt i lokalen där publiken bjöds på julmusik på tre vis - pop, opera och
folkmusik. Julkonsert med julens favoriter och framtida klassiker utifrån olika
genrer.

Entre intäkter julkonsert

33,9

Kostnader

29,7

(avser gage, övernattning
resor, annonser)
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KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

§ 100

Kommunstyrelsen

Dnr 2019-00215 101

§ 130

Bothnian Arc ek förening - avveckling samt bildande
av ny finsk ideell förening

•
•

Dnr 2020-00087 101

Beslut om partistöd - Framtid i Kalix
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige med stöd av riktlinjer för
kommunalt partistöd beslutar utbetala partistödet till Framtid i Kalix.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar följande:
•
•
•

Godkänna medlemskap i Bottenviksbågen Bothnian Arc rf.
Medel 32 090 kr tas från kommunstyrelsen till förfogande.
Återrapport från föreningen sker efter varje möte från kommunens
representant i föreningen. Återrapporten ska ske till kommunstyrelsen.
Utvärdering av medlemskapet sker senast maj månad 2021.
Kalix kommun bör medverka i styrelsearbetet.

Beskrivning av ärendet
Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 4 maj 2020, att av
4 kap. 29 § kommunallagen (KL) framgår att kommuner får betala ut partistöd. Under
förutsättning att så sker, bestämmer 4 kap. 32 § KL att beslut om att betala ut
partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. 4 kap. 31 § KL anger
närmare villkor för detta. Här framgår att ett 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 4 kap. 29 § KL (att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin). Här framgår också att en
särskild granskare ska granska om den skriftliga redovisningen ger en rätt-visande
bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över
granskningen ska bifogas redovisningen. Slutligen framgår det att fullmäktige "får
besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och
granskningsrapport". Kalix kommuns riktlinjer på området stödjer sig på 4 kap. 3 §
KL. I riktlinjerna sägs att mottagare av partistöd ska lämna in skriftlig redovisning
samt ett dokument benämnt "Granskningsrapport" till kommunstyrelsens förvaltning
senast 30 april året efter redovisningsperiodens slut.

Beskrivning av ärendet
Thomas Johansson, kansliansvarig, meddelar i tjänsteskrivelse den 20 april 2020,
att Bothnian Arc ekonomisk förening har i skrivelse till sina medlemmar den
5 mars 2020, meddelat att den process med att avveckla nuvarande förening som
inleddes 2019 nu är i sitt slutskede. Skälen till denna process uppges vara
förändringar i den svenska skattelagstiftningen som gör det ekonomiskt oförmånligt
att avlöna föreningens VD, som verkar från finska Uleåborg.
Föreningen uppmanar medlemmarna på den svenska sidan att låta fullmäktige dels
ta ställning till att upplösa nuvarande förening, dels att ta ställning till erbjudandet
om medlemskap (stiftande eller reguljärt) i den förening som är tänkt att ta vid. För
Kalix kommuns vidkommande torde det inte möta något hinder att godkänna
avvecklandet av föreningen och att avstå från medlemskap i den nya föreningen.
Bothnian Arc tillhörde de kommunexterna samarbeten som hade allra svårast att
hävda sig i den kostnad- nyttoanalys som kommunstyrelsen genomförde 2018, dnr
2017-00192.

Med anledning av kommunens riktlinjer om partistöd har Framtid i Kalix 24 februari
2020 överlämnat handlingar till kommunstyrelsens förvaltning. Dokument benämnt
"Granskningsrapport" saknas.
Inför kommunstyrelsens sammanträde den 25 maj 2020 har Framtid i Kalix inkommit
med granskningsrapport.

Föreningen placerade sig i den kategori av samarbeten där ett utträde var befogat.
Överlag var det svårt att identifiera någon synbar lokal, Kalixanknuten nytta med
medlemskapet. Dessutom stod det klart att kommunstyrelsens förvaltning inte
dimensionerats för att aktivt följa föreningens planer och projekt. Precis som med
andra liknande samarbeten tenderade därför kommunens roll i Bothnian Arc att
reduceras till den av passiv, liknöjd ekonomisk sponsor. Medlemskapet har därför
inte legat i linje med god ekonomisk hushållning och kan inte heller antas göra det
med formellt nya organisatoriska villkor.

Beslutsunderlag
Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 4 maj 2020.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott § 53/20.

Beslutsunderlag
Thomas Johansson, kansliansvarig tjänsteskrivelse 20 april 2020.
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§ 131
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§ 132

Dnr 2020-00109 101

Dnr 2020-00113 101

Beslut om partistöd - Kalixpartiet

Beslut om partistöd - Miljöpartiet

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige med stöd av riktlinjer för
kommunalt partistöd beslutar utbetala partistödet till Kalixpartiet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige med stöd av riktlinjer för
kommunalt partistöd beslutar utbetala partistödet till Miljöpartiet.

Beskrivning av ärendet
Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 4 maj 2020, att av
4 kap. 29 § kommunallagen (KL) framgår att kommuner får betala ut partistöd. Under
förutsättning att så sker, bestämmer 4 kap. 32 § KL att beslut om att betala ut
partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. 4 kap. 31 § KL anger
närmare villkor för detta. Här framgår att ett 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 4 kap. 29 § KL (att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin). Här framgår också att en
särskild granskare ska granska om den skriftliga redovisningen ger en rättvisande bild
av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska
bifogas redovisningen. Slutligen framgår det att fullmäktige "får besluta att stöd inte
ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport". Kalix
kommuns riktlinjer på området stödjer sig på 4 kap. 31 § KL. I riktlinjerna sägs att
mottagare av partistöd ska lämna in skriftlig redovisning samt ett dokument benämnt
"Granskningsrapport" till kommunstyrelsens förvaltning senast 30 april året efter
redovisningsperiodens slut.

Beskrivning av ärendet
Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 4 maj 2020, att av 4
kap. 29 § kommunallagen (KL) framgår att kommuner får betala ut partistöd. Under
förutsättning att så sker, bestämmer 4 kap. 32 § KL att beslut om att betala ut partistöd
ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. 4 kap. 31 § KL anger närmare villkor för
detta. Här framgår att ett 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 4 kap. 29 § KL (att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin). Här framgår också att en särskild granskare ska granska om
den skriftliga redo-visningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt
partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Slutligen
framgår det att fullmäktige "får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte
lämnar redovisning och granskningsrapport". Kalix kommuns riktlinjer på området
stödjer sig på 4 kap. 31 § KL. I riktlinjerna sägs att mottagare av partistöd ska lämna in
skriftlig redovisning samt ett dokument benämnt "Granskningsrapport" till
kommunstyrelsens förvaltning senast 30 april året efter redovisningsperiodens slut.

Med anledning av kommunens riktlinjer om partistöd har Kalixpartiet 5 mars 2020
överlämnat handlingar till kommunstyrelsens förvaltning. Dokument benämnt
"Granskningsrapport" saknas.

Med anledning av kommunens riktlinjer om partistöd har Miljöpartiet 6 mars 2020
överlämnat handlingar till kommunstyrelsens förvaltning. Dokument benämnt
"Granskningsrapport" saknas.

Inför kommunstyrelsens sammanträde den 25 maj 2020 har Kalixpartiet inkommit
med granskningsrapport.

Inför kommunstyrelsens sammanträde den 25 maj 2020 har Miljöpartiet inkommit med
granskningsrapport.

Beslutsunderlag
Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 4 maj 2020.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott § 54/20.

Beslutsunderlag
Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 4 maj 2020.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott § 555/20.
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Dnr 2020-00159 101

Beslut om partistöd - Vänsterpartiet

Beslut om partistöd - Centerpartiet

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige med stöd av riktlinjer för
kommunalt partistöd beslutar utbetala partistödet till Vänsterpartiet.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige med stöd av riktlinjer för
kommunalt partistöd beslutar utbetala partistödet till Centerpartiet.

Beskrivning av ärendet
Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 4 maj 2020, att
av 4 kap. 29 § kommunallagen (KL) framgår att kommuner får betala ut partistöd.
Under förutsättning att så sker, bestämmer 4 kar. 32 § KL att beslut om att betala
ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gang per år. 4 kap. 31 § KL anger
närmare villkor för detta. Här framgår att ett 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 4 kap. 29 § KL
(att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin). Här framgår också att
en särskild granskare ska granska om den skriftliga redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över
granskningen ska bifogas redovisningen. Slutligen framgår det att fullmäktige "får
besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och
granskningsrapport". Kalix kommuns riktlinjer på området stödjer sig på 4 kap.
31 § KL. I riktlinjerna sägs att mottagare av partistöd ska lämna in skriftlig
redovisning samt ett dokument benämnt "Granskningsrapport" till
kommunstyrelsens förvaltning senast 30 april året efter redovisningsperiodens slut.

Beskrivning av ärendet
Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 4 maj 2020, att
av 4 kap. 29 § kommunallagen (KL) framgår att kommuner får betala ut partistöd.
Under förutsättning att så sker, bestämmer 4 kap. 32 § KL att beslut om att betala ut
partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. 4 kap. 31 § KL anger
närmare villkor för detta. Här framgår att ett 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 4 kap. 29 § KL (att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin). Här framgår också att en
särskild granskare ska granska om den skriftliga redovisningen ger en rätt-visande
bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över
granskningen ska bifogas redovisningen. Slutligen framgår det att fullmäktige "får
besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och
granskningsrapport". Kalix kommuns riktlinjer på området stödjer sig på 4 kap. 31 §
KL. I riktlinjerna sägs att mottagare av partistöd ska lämna in skriftlig redovisning
samt ett dokument benämnt "Granskningsrapport" till kommunstyrelsens förvaltning
senast 30 april året efter redovisningsperiodens slut.

Med anledning av kommunens riktlinjer om partistöd har Vänsterpartiet 9 mars 2020
överlämnat handlingar till kommunstyrelsens förvaltning. Dokument benämnt
"Granskningsrapport" saknas.

Med anledning av kommunens riktlinjer om partistöd har Centerpartiet 25 mars 2020
överlämnat handlingar till kommunstyrelsens förvaltning. Dokument benämnt
"Granskningsrapport" saknas.

Inför kommunstyrelsens sammanträde den 25 maj 2020 har Vänsterpartiet inkommit med
granskningsrapport.

Inför kommunstyrelsens sammanträde den 25 maj 2020 har Centerpartiet inkommit
med granskningsrapport.

Beslutsunderlag
Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 4 maj 2020.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott § 56/20.

Beslutsunderlag
Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 4 maj 2020.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott § 57/20.
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Beslut om partistöd - Liberalerna

Beslut om partistöd - Socialdemokraterna

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige med stöd av riktlinjer för
kommunalt partistöd beslutar utbetala partistödet till Liberalerna.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige med stöd av riktlinjer för
kommunalt partistöd beslutar utbetala partistödet till Socialdemokraterna

Beskrivning av ärendet
Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 4 maj 2020, att
av 4 kap. 29 § kommunallagen (KL) framgår att kommuner får betala ut partistöd.
Under förutsättning att så sker, bestämmer 4 kap. 32 § KL att beslut om att betala ut
partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. 4 kap. 31 § KL anger
närmare villkor för detta. Här framgår att ett 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 4 kap. 29 § KL (att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin). Här framgår också att en
särskild granskare ska granska om den skriftliga redo-visningen ger en rättvisande
bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över
granskningen ska bifogas redovisningen. Slutligen framgår det att fullmäktige "får
besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisninp och
granskningsrapport". Kalix kommuns riktlinjer på området stödjer sig pa 4 kap. 31 §
KL. I riktlinjerna sägs att mottagare av partistöd ska lämna in skriftlig redovisning
samt ett dokument benämnt "Granskningsrapport" till kommunstyrelsens förvaltning
senast 30 april året efter redovisningsperiodens slut.

Beskrivning av ärendet
Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 4 maj 2020, att av
4 kap. 29 § kommunallagen (KL) framgår att kommuner får betala ut partistöd.
Under förutsättning att så sker, bestämmer 4 kap. 32 § KL att beslut om att betala
ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. 4 kap. 31 § KL anger
närmare villkor för detta. Här framgår att ett 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 4 kap. 29 § KL (att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin). Här framgår också att en
särskild granskare ska granska om den skriftliga redo-visningen ger en rättvisande
bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över
granskningen ska bifogas redovisningen. Slutligen framgår det att fullmäktige "får
besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisnin9 och
granskningsrapport". Kalix kommuns riktlinjer på området stödjer sig pa 4 kap. 31§
KL. I riktlinjerna sägs att mottagare av partistöd ska lämna in skriftlig redovisning
samt ett dokument benämnt "Granskningsrapport" till kommunstyrelsens förvaltning
senast 30 april året efter redovisningsperiodens slut.

Med anledning av kommunens riktlinjer om partistöd har Liberalerna 31 mars 2020
överlämnat handlingar till kommunstyrelsens förvaltning. Dokument benämnt
"Granskningsrapport" saknas.

Med anledning av kommunens riktlinjer om partistöd har Socialdemokraterna
27 april 2020 överlämnat handlingar till kommunstyrelsens förvaltning. Dokument
benämnt "Granskningsrapport" saknas. Detta kommenteras närmare i en separat
skrivelse till kommunstyrelsen.

Inför kommunstyrelsens sammanträde den 25 maj 2020 har Liberalerna inkommit med
granskningsrapport.

Inför kommunstyrelsens sammanträde den 25 maj 2020 har Socialdemokraterna
inkommit med granskningsrapport.

Beslutsunderlag
Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 4 maj 2020.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott § 58/20.
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Beslutsunderlag
Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 4 maj 2020.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott § 59/20.
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§ 137

Beslut om partistöd - Sverigedemokraterna

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige med stöd av riktlinjer för
kommunalt partistöd beslutar utbetala partistödet till Moderaterna.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige med stöd av riktlinjer för
kommunalt partistöd beslutar utbetala partistödet till Sverigedemokraterna.

Beskrivning av ärendet
Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 4 maj 2020, att av
4 kap. 29 § kommunallagen (KL) framgår att kommuner får betala ut partistöd.
Under förutsättning att så sker, bestämmer 4 kap. 32 § KL att beslut om att betala
ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gang per år. 4 kap. 31 § KL anger
närmare villkor för detta. Här framgår att ett 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 4 kap. 29 § KL (att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin). Här framgår också att en
särskild granskare ska granska om den skriftliga redovisningen ger en rätt-visande
bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över
granskningen ska bifogas redovisningen. Slutligen framgår det att fullmäktige "får
besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och
granskningsrapport". Kalix kommuns riktlinjer på området stödjer sig på 4 kap. 31 §
KL. I riktlinjerna sägs att mottagare av partistöd ska lämna in skriftlig redovisning
samt ett dokument benämnt "Granskningsrapport" till kommunstyrelsens förvaltning
senast 30 april året efter redovisningsperiodens slut.

Beskrivning av ärendet
Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 4 maj 2020,att av
4 kap. 29 § kommunallagen (KL) framgår att kommuner får betala ut partistöd.
Under förutsättning att så sker, bestämmer 4 kap. 32 § KL att beslut om att betala
ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gang per år. 4 kap. 31 § KL anger
närmare villkor för detta. Här framgår att ett 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 4 kap. 29 § KL (att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin). Här framgår också att en
särskild granskare ska granska om den skriftliga redovisningen ger en rätt-visande
bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över
granskningen ska bifogas redovisningen. Slutligen framgår det att fullmäktige "får
besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och
granskningsrapport". Kalix kommuns riktlinjer på området stödjer sig på 4 kap. 31 §
KL. I riktlinjerna sägs att mottagare av partistöd ska lämna in skriftlig redovisning
samt ett dokument benämnt "Granskningsrapport" till kommunstyrelsens förvaltning
senast 30 april året efter redovisningsperiodens slut.

Moderaterna har inte inkommit med ifrågavarande handlingar senast 30 april 2020.

Sverigedemokraterna har inte inkommit med ifrågavarande handlingar senast
30 april 2020.
Inför kommunstyrelsens sammanträde den 25 maj 2020 har Sverigedemokraterna
inkommit med handlingar.

Beslutsunderlag
Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 4 maj 2020.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott § 60/20.
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Beslut om partistöd - Moderaterna

Inför kommunstyrelsens sammanträde den 25 maj 2020 har Moderaterna inkommit
med handlingar.
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Beslutsunderlag
Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 4 maj 2020.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott § 61/20.
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§ 99

Dnr 2020-00191 706

Dnr 2020-00192 706

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut om höjning
av avgifter inom kommunala hemsjukvården

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut om höjning
av avgift för trygghetslarm inom ordinärt boende

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna
socialnämndens återrapport av ny taxa för trygghetslarm inom ordinärt boende
2019.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna
socialnämndens återrapport av ny taxa för trygghetslarm inom ordinärt boende
2019.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden meddelar i protokoll, den 31 mars 2020, § 39, att
kommunfullmäktige beslutade i april 2019 om att höja taxor för trygghetslarm
inom ordinärt boende och kommunala hemsjukvården från och med 1 maj 2019.
Aterrapportering av taxornas effekt och påverkan skulle ske till
kommunfullmäktige inom ett år.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden meddelar i protokoll, den 31 mars 2020, § 38, att
kommunfullmäktige beslutade i april 2019 om att höja taxor för trygghetslarm inom
ordinärt boende och kommunala hemsjukvården från och med 1 maj 2019.
Höjningen för trygghetslarm är införd från och med den 1 maj 2019
Avgiften är höjd från 263 kr till 360 kr per månad i 2019 års-prisnivå, en höjning
med totalt 97 kr per månad. Även en höjning för extra larm knapp från 131,50
kr/månad till 180 kr/månad en höjning med totalt 48,50 kr/månad i 2019-års
prisnivå. Genom beslutade höjning ser vi en ökning av intäkterna för trygghetslarm
jämfört med föregående år. Höjningen har inte inneburit att larmutprovning
minskat, vi ser snarare en ökning av antalet användare.

De taxor som höjdes från och med 1 maj 2019 var:
• Hemsjukvårdsavgiften som höjdes till 500 kr per månad
• Hembesöksavgiften höjdes till 250 kr per månad
• En kostnad infördes för transport av återlämnat hjälpmedel med 200 kr per
transport

Ekonomisk effekt av taxehöjning
Taxehöjning trygghetslarm inom ordinärt boende
Effekt av taxehöjning: Avgiftsintäkterna per månad uppgick i snitt till
ca 100 tkr före höjningen. Efter höjningen uppgick manadsintäkten i snitt till 150
tkr, d.v.s, en intäktsökning med 50 tkr per månad.

Vi kan inte se att kostnaderna påverkat efterfrågan på hemsjukvård, de
förändringar som skett under året i antalet inskrivna i hemsjukvården bedöms
mer kopplat till naturliga svängningar än till den höjda hemsjukvårdsavgiften.
Den exakta intäkten är svår att mäta då de olika avgiftsbelagda insatserna ingår i
maxtaxan. Totalt sett har månadsintäkterna för alla avgiftsbelagda insatser ökat
med 70 000 kronor.

Jämställdhetsanalys
Kostnaden öka för vissa utifrån individuell inkomstprövning och det påverkar
därmed inte kvinnor eller män mer.

Ekonomisk effekt av taxehöjning
Taxehöjning kommunala hemsjukvården
Effekt av taxehöjning: Avgiftsintäkterna per månad uppgick i snitt till
30 tkr före höjningen. Efter höjningen uppgick månadsintäkten i snitt till 42 tkr
dvs en intäktsökning med 12 tkr per månad.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll, § 38/20.
Bilaga uppföljning.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 60/19.

Jämställdhetsanalys
Avgiften för transportkostnaden kan antas ha en större konsekvens för personer
med lägre pensioner.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll, § 38/20.
Bilaga uppföljning taxa hemsjukvården.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 59/19.
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Utbildning samt fritid- och kultur har i sina utvärderingar haft att beakta jämställdhetsperspektivet genom att utvärdera vad båda könen tycker för att se att
målet är uppnått att skapa anläggningar som är trygga att vistas i för både flickor
och pojkar samt kvinnor och män.

Dnr 2018-00583 103

§ 79

Återrapport av sbn över Motion - bygga om duschar så elever
vågar duscha

Utvärdering
Utbildningsförvaltningen har genomfört en enkätundersökning bland eleverna.
Etthundra elever har svarat, 51 °k flickor och 49 % pojkar. Flest svar (88 0/0) bland
dem som går i årskurs 9. Svaren är entydiga, 95 % anser att det är bra att det finns
duschväggar. Många har valt att motivera svaret med att det är bra och att det
känns tryggt och mer privat.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar ta del av samhällsbyggnadsnämndens utvärdering.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 18 februari 2020, § 23, att i en motion
från den 21 november 2018 har Solveig Ingelund (L) föreslagit att alla duschar i
SportCitys omklädningsrum i anslutning till B-hallen skyndsamt ska byggas om så
eleverna kan duscha enskilt med bevarad integritet.

Från lokalvården lämnas synpunkter att duschväggarna försvårar städningen och att
det är fler ytor som ska rengöras dagligen samt att de inte kommer åt att skura
golvet med befintliga skurmaskiner. Lokalvårdarna har en beräknad städtid per
Objekt. Ingen extra beställning eller kompensation att utöka städtiden har skett. Det
innebär en ökad arbetsbörda för lokalvården med högre stressnivå och större risk för
arbetsskador. Dessutom signalerar de för att städningen inte kommer att hålla
samma kvalitet som tidigare.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018, § 242, att lämna motionen
till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Fastighetsavdelningen har tillsammans med representanter från fritid- och kultur
samt utbildning tagit fram ett förslag till montering av duschväggar i de duschar där
behov framförts. I motionen anges även att alla duschar i skolor ska byggas om så
att det skapas t.ex. duschbås med dörr som kan låsas inifrån.

Från fastighetsdriften har det noterats en viss åverkan med reparation av bl.a. lås till
duschdörrarna som följd.
Fritid- och kultur har inte lämnat några synpunkter.
Slutsats
Slutsatsen är att brukarna är mycket nöjda med duschväggarna utifrån enkätundersökningens resultat och motiveringarna att det är bra och det känns tryggt och
mer privat. Lokalvården signalerar att det tar längre tid att städa och att befintliga
skurmaskiner inte går att använda. Viss åverkan har också noterats.
Om fler duschväggar beställs av verksamheterna behöver även kostnader för mer
städtid, andra städmaskiner/redskap samt kostnader för viss åverkan beaktas. För
de duschväggar som redan monterats i B-hallen vid SportCity bör städtiden och
kostnaden för nyttjaren justeras för att undvika stress och arbetsskador.
lämställdhetsanalys
Målet att skapa anläggningar som är trygga att vistas i för både flickor och pojkar,
kvinnor och män anses vara uppfyllt. Fördelningen mellan flickor och pojkar, av dem
som svarat på enkätundersökningen, är 51 % respektive 49 °/0.

Under våren 2019 har duschväggar monterats i delar av B-hallens duschar i
SportCity.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 23/20.
Synpunkter från lokalvårdsverksamheten.
Utbildningsförvaltningens enkätundersökning.

Kommunfullmäktige har den 17 juni 2019, § 139, beslutat att anse motionen till
delar bifallen.
I enlighet med motionen och motionssvaret har en utvärdering skett.
Utbildningschef, fritids- och kulturchef, kost- och lokalvårdschef samt driftchef
fastigheter har haft möjlighet att komma in med synpunkter till fastighetschef innan
den 31 januari 2020.
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kompetens och erfarenhet är ofta för snävt tilltagen. Företagen skulle vinna på att
planera och dokumentera medarbetarens arbetsuppgifter, kompetensområden och
erfarenheter i god tid.

Dnr 2019-00444 103

Motionssvar - kompetensförsörjning i Kalix kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Utifrån nulägesanalysen har kommunen anordnat aktiviteter för att stärka företagen
i rekryterings- och kompetensförsörjningsfrågor samt medverkat till
att skapa arenor för näringslivet vad gäller kompetensförsörjning.

Reservation
Samtliga ledamöter i moderaterna reserverar sig mot beslutet.

Under våren 2019 anordnades en seminarieserie, nedan följer seminarierna:
-

Beskrivning av ärendet
Jimmy Väyrynen (M) och Linda Frohm (M), Moderaterna i Kalix föreslår i motion
den 8 oktober 2019 följande:
Att Kalix kommun genomför/sammanställer en rapport som beskriver
kompetensförsörjningsbehovet i egen förvaltning och i Kalix kommuns näringsliv
både för kort och lång sikt.

Kommunfullmäktige har den 14 oktober 2019, § 194, beslutat lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Sedan flera år är Kalix kommun en del i samarbetet Luleåregionen. Kalix kommun
och företag från Kalix deltar i aktiviteten Hemlängtan som är i Stockholm.
Hemlängtan är en arena där näringsliv och kommuner visar upp platsen och de
jobbmöjligheter som finns.

Kommundirektör Maria s Henriksson, meddelar i tjänsteskrivelse den 5 februari
2020, att motionen har beretts i samarbete med Näringslivschef Birgitta M Larsson
och HR-chef Åsa Mohss.

Lokalt anordnar kommunen ett Hemvändarevent där kommunen och Företag
tillsammans kan informera om vilket behov av kompetens som finns samt visa upp
möjligheterna med platsen Kalix. Eventet kommer att anordnas årligen i anslutning
till julhelgen.

Under 2019 har kommunen låtit genomföra en nulägesanalys, Nulägesanalysen har
fokus på näringslivsutveckling och kompetensförsörjning i Kalix. För att få en bild av
situationen i Kalix har det i insamlandet av underlag även gjorts ett antal intervjuer
med företagare från olika branscher samt samlats in material och förts samtal med
olika utbildningsanordnare.

I planeringsstadiet ligger också att utveckla aktiviteter för att stärka samarbetet och
synligheten hos utbildningsanordnare som exempelvis Luleå Tekniska Universitet och
Umeå Universitet. Dessa aktiviteter kommer att genomföras i samarbete
tillsammans med näringslivet.

Några av slutsatserna i nulägesanalysen är:
Privata företag arbetar inte lika strategiskt och långsiktigt med kompetensförsörjning
eller kompetensplanering som offentliga arbetsgivare.

Kommunens näringslivsenhet arbetar kontinuerligt med att utveckla nya arbetssätt
och att bredda nätverken inom olika områden.

Det är många gånger svårare för ett privat företag att se långsiktigt på sin
orderstock, hur verksamheten kommer att se ut om 10-15 år, vilket leder till att det
många gånger uppstår en kompetensbrist direkt när en medarbetare slutar sin
tjänst. De privata företagen skulle vinna på att ha en bättre framförhållning och
planera för framtida behov.

Kalix kommun har en Kompetensförsörjningsplan som är antagen av kommunfullmäktige. Den revideras regelbundet för att vara aktuell. I den kartläggs
pensionsavgångar, bristyrken samt genomförs en mer omfattande
omvärldsbevakning. Målen i nuvarande kompetensförsörjningsplan ska utvärderas
och är möjliga att utvecklas och förnyas.

Vad gäller kompetensöverföring vid pensionsavgångar är företagen sällan väl
förberedda eller har en strategi eller plan för att tanka kompetens och erfarenhet för
att överföra denna till ny medarbetare. Den tid som eventuellt sätts för att överföra

Utdraqsbestyrkande

Tuff konkurrens? Så blir du en attraktiv arbetsgivare
Våga skryta och tala om att ni är bra! Få andra att se och välja dig!
Så rekryterar, behåller och utvecklar du medarbetare
Svårt att nå fram och engagera dina medarbetare? Så funkar coachande ledarskap
Teamet - medarbetare som trivs skapar lönsamhet!
Relationsskapande sälj - så klarar du konkurrensen!
Workshop - Attraktiv arbetsgivare

Fler kunskapsstärkande aktiviteter kommer att erbjudas näringslivet under 2020.
Kommunen har antagit ett förslag till marknadsföringsplan rör inflyttning.
Marknadsföringsplanen är ett led i arbetet med att främja inflyttning för
kompetensförsörjning. Utifrån planen kommer ett arbete kommer att startas upp
under 2020.

Att Kalix kommun fastställer en rekryteringsplan och ett arbetssätt för att attrahera
rätt arbetskraft för att klara kompetensförsörjningsbehovet och på så sätt skapa en
tillväxtkommun
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Där finns stora möjligheter för samverkan och utbyte av erfarenheter och behov för
Kalix kommun som geografiskt område.

Under hösten 2020 kommer vår gällande kompetensförsörjningsplan att utvärderas
och revideras inför 2021-2023.

Kalix kommun har idag en kompetensförsörjningsplan som har som mål att
attrahera nya medarbetare genom att vara en attraktiv arbetsgivare. I övrigt pågår i
många forum arbete för att Kalix ska bli en tillväxtkommun. Några exempel är
bostadsbyggande, etableringsarbetet, exploatering av mark för industri och bostäder
och arbetet med de antagna planerna för platsidentitet, grafisk profil och
marknadsföringsplan.

Det finns många fördelar med en välkomstservice men det innebär en större kostnad
vilket vi har fått bekräftat från Gällivare som har en typ av sådan verksamhet. I
budgetprocessen för 2021 har näringslivsenheten lyft frågan.
Vi ser dock en utmaning att erbjuda rekryteringsplaner till hemvändare inom
kommunens områden då vi är begränsade till våra lediga tjänster. Vi har även LAS
och vår rekryteringspolicy att ta hänsyn till. Vår bemanningsenhet har ett uppdrag
att vara behjälpliga med att förmedla kontaktuppgifter om någon är intresserad av
att arbeta inom våra verksamheter.

Beredningen tror inte att motionens förslag att sammanställa en rapport som tar in
både företagens och kommunens behov skulle bidra till förbättrad
kompetensförsörjning för företagen. De aktiviteter som genomförts och planeras
genom Näringslivsenheten är en hjälp för företagen att själva göra sin analys av
framtidens behov och möjligheter att hitta sina metoder för möta utmaningarna.

I dagsläget har vi många studenter som arbetar extra inom våra verksamheter,
både gymnasie- och universitetsstudenter. Växa i Kalix är en plattform där studenter
får möta olika företag och framtida arbetsmarknaden. Teknikcollage och Vård- och
Omsorgscollege har ett nära samarbete med näringsliv och kommunens
verksamheter. Inom kommunen är vår ambition att aktivt erbjuda praktikplatser och
ta emot praktikanter och studenter.

Kalix kommun har en kompetensförsörjningsplan och ett aktivt arbete för att bli
framtidens arbetsgivare utifrån ett attraktivitets- och verksamhetsperspektiv. Den
revideras regelbundet för att vara aktuell och aktiviteter genomförs.
Beredningen föreslår med hänvisning till ovanstående att motionen avslås.

Beredningen anser att Kalix kommuns arbete med Kompetensförsörjningsplanen har
varit ändamålsenligt och att den fångar upp organisationens behov på ett bra sätt.
Arbetet med Framtidens arbetsgivare gällande jämställda förutsättningar att
genomföra sitt arbete, t ex arbetskläder, löner och organisation har varit särskilt
viktigt. Det arbetet kommer förhoppningsvis även att bidra till att hela Kalix
kommun uppfattas som en öppen, tolerant och framsynt kommun.

Yrkanden
Tommy Nilsson (S): Avslag till motionen.
Jimmy Väyrynen (M): Bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Tommy Nilssons (5) och Jimmy Väyrynens (M)
skilda yrkandena för röstning och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla Tommy
Nilssons yrkande.

Näringslivsenhetens arbete med att genomföra en nulägesanalys med fokus på
näringslivsutveckling och kompetensförsörjning i Kalix visar företagens behov och
utifrån det har olika aktiviteter utformats. Det är viktigt att företagen själva ansvarar
för sin analys och för att ta fram sitt behov. Kalix kommun kan vara en katalysator
och ett bollplank i arbetet och erbjuda kompetenshöjande åtgärder men ska inte ta
över ansvaret från företaget, branschen eller näringslivet som helhet att arbeta med
frågorna.

Beslutsunderlag
Motion från Jimmy Väyrynen (M) och Linda Frohm (M) den 8 oktober 2019.
Kommunfullmäktiges protokoll § 194/19.
Maria S Henriksson, kommundirektör, tjänsteskrivelse 5 februari 2020.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 29/20.

Kalix kommun vill ha ett fortsatt gott samarbete med det lokala näringslivet och
hoppas på aktivt deltagande från lokala företagare i de aktiviteter som företagarna
själva varit med i att ta fram för att få strategier för att klara framtidens
kompetensförsörjning.
Arbetsförmedlingen sammanställer månadsvis företags och organisationers behov av
arbetskraft och tar årligen fram en omfattande sammanställd framtidsrapport för
branscher, bristyrken mm. Det underlaget är en del i underlaget för kommunens
arbete med kompetensförsörjning och är i lika stor utsträckning en hjälp för
näringslivets behovsanalyser.
Kalix kommun har sedan lång tid tillbaka ett Kompetensråd. I Kompetensrådet finns
representanter från Utbildning, Arbetsförmedlingen, Näringslivsenheten,
företagarföreningen, kommunens Arbetsmarknadsenhet, Arbetsgivarenheten mfl.
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§ 74

gått i konkurs, det är förhoppningsvis välkänt bland leverantörer, arrangörer och
andra att konkursen berörde föreningen som bedrev verksamheten, aldrig Kalix
Folkets Hus. Det är värdefullt att korrekt bakgrund framgent kommuniceras ut just
för att inte varumärket ska drabbas av de konsekvenser som nämns i motionen. Vad
gäller hyreskostnad för lokaler i Kalix Folkets Hus så har det alltid debiterats en hyra
i enlighet med fritids- och kulturnämndens fastställda taxor av samtliga nyttjare,
även Kalix kommun har betalat hyra för lokaler på samma sätt som alla andra.
Förhoppningen är att Kalix Folkets Hus även i framtiden kommer att upplevas som
Kalixbornas gemensamma lokal där man ha sina föreningsmöten, mot en hyra, på
samma sätt som tidigare. I den antagna verksamhetsbeskrivningen anges att
"Folkets hus ska vara centrum för kulturen i Kalix och ge stöd och utveckling till
kulturlivet i hela Kalix kommun. Genom att samla och samverka med medborgare,
föreningar och andra aktörer säkerställer Kalix kommun ett långsiktigt och rikt
kulturliv i hela kommunen. Det är viktigt att Folkets hus är en träffpunkt för
medborgarna i kommunen."

Dnr 2019-00442 103

Motionssvar - namnändring från Kalix Folkets hus till Östra
Norrbottens kultur- och konferenscenter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Reservation
Samtliga ledamöter i moderaterna reserverar sig mot beslutet.
Beskrivning av ärendet
Jan Johansson (M) och Sandra Bergström (M) föreslår i motion den 9 oktober 2019
följande:
"Varumärkesstrategins grund är var vi ska. Frågan är vet kommunen om vart vi ska
när man inte ändrar namnet på Folkets hus. Vid en konkurs så drabbar det
varumärket, verksamheten, medarbetarna och kunderna. Så värdet på Folkets hus
har eroderats på grund av konkursen. När man sedan ska kommunicera sitt
varumärke är det viktigt att man rätt genom ser till att allt kunderna ser - annonser,
broschyrer, personalen - ger samma meddelande. I NSD den 11 april 2019 går det
att läsa att Martin Lång och Karl-Göran Lindbäck föreslår att lansera Kalix Folkets
hus som östra Norrbottens kultur- och konferenscenter, vilket även enligt artikeln
varit upp i diskussion med kommunalrådet Tommy Nilsson. Eftersom Folkets hus inte
nu mera används som en gemensam lokal man kan ha möten i. Om man ska ha
möten får man betala hyra som hos vilken annan kommersiell aktör, vilket förstärker
skälet till ett namnbyte.

Evenemang och aktiviteter ska finnas för alla åldrar, alla målgrupper är viktiga i ett
folkets hus. Aktivitetsschema upprättas som gäller för alla åldrar men stort fokus
kommer att ligga på barnfamiljer. Fritids- och kulturförvaltningen har fokuserat på
en tydlig marknadsföring till konferensarrangörer, på den nya hemsidan finns en
smidig funktion för bokningsförfrågningar där beskrivningar av lokaler och teknik
tydligt framgår. Samtidigt har fokus även legat på att i samverkan med andra fylla
Kalix Folkets Hus med så mycket aktiviteter som möjligt. Kalix Folkets Hus är ett
inarbetat varumärke som beskriver husets möjligheter både som konferenscenter
och som Kalixbornas mötesplats för kultur och föreningsliv. Det talar även om var
huset fysiskt befinner sig och blir på det sättet en del av Kalix identitet. Ett
namnbyte till Östra Norrbottens kultur- och konferenscenter skulle med all
sannolikhet inte ge samma positiva värden.

Grunden i en bra varumärkesstrategi är att man är konsekvent i sin kommunikation,
allt som har med ens varumärket att göra ska få kunder och besökare att känna på
samma sätt. Vid ett namnbyte skulle det vara lättare att samordna teatrar och
konserter med andra kommuner i Östra Norrbotten. Ytterligare en fördel med ett
namnbyte är att företag i Östra Norrbotten har en gemensam arena att lägga sina
konferenser i. Jag yrkar på att man ändrar namnet från Folkets hus till Östra
Norrbottens kultur- och konferenscenter."

Med anledning av ovanstående föreslås att kommunfullmäktige avvisar förslaget i
motionen. Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott beslutade den 30 januari 2020,
§ 11, föreslå fritids- och kulturnämnden rekommendera kommunstyrelsen föreslå
att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Yrkanden
Tommy Nilsson (S): Avslag till motionen.
Jimmy Väyrynen (M): Bifall till motionen.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober 2019, § 193, att lämna motionen till
Fritids- och kulturnämnden för beredning.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Tommy Nilssons (S) och Jimmy Väyrynens (M)
skilda yrkandena för röstning och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla Tommy
Nilssons yrkande.

Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck ger i tjänsteskrivelse den 17 januari
2020 följande beredningssvar: kommunfullmäktige beslutade 2 april 2019 att ge
fritids- och kulturnämnden i uppdrag att driva Kalix Folkets Hus i egen regi under
perioden 2019-2021 efter verksamhetsidéer presenterade i fritids- och
kulturnämndens förslag till verksamhetsbeskrivning från 6 december 2018 § 76.
Sedan detta beslut har det tagits fram en helt ny och modern logotyp för Kalix
Folkets hus för att tydligt signalera en nystart. En ny aktuell hemsida är startad som
på ett bra sätt visar husets hela verksamhet från konserter med kända artister till
tillfälliga utställningar på biblioteket dom till exempel Eiffeltornet gjort av
pepparkaksdeg. Arbete har lagts på att förtydliga att Kalix Folkets Hus aldrig har
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Motion från Jan Johansson (M) och Sandra Bergström (M) den 9 oktober 2019.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 193/19.
Fritids- och kulturnämndens protokoll, § 13/20.
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Gällande att använda komposten från den bruna insamlingstunnan i egen kompostering är svaret att det är möjligt om man fått godkänt av tillsynsmyndigheten
(Bygg och miljö).

Dnr 2019-00515 103

Gällande att använda den egenkomposterade fraktionen efter egenkompostering är
genomförd och klar är detta också möjligt.

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

Har man komposterat matavfallet enligt egenkomposteringstunnetillverkarens
riktlinjer om hur man komposterar går det till exempel bra att nyttja den jord som
uppstår till tex blomjord och dylikt.

Beksrivning av ärendet
Inga-Lis Samuelsson och Stefan Granström Centerpartiet föreslår i motion den
20 november 2019 följande:

Om frågan gäller eventuella gemensamhetsanläggningar för byakompostering
meddelar tillsynsmyndigheten (Bygg- och miljö) att detta inte är genomförbart
utifrån gällande lagstiftning i avfallsförordningen i och med att egenkompostering
(efter beslut från tillsynsmyndighet) endast får ske på den egna fastigheten.

"Miljöengagemanget bland Kalix kommuns invånare är ganska bra, där vi ser att
Kalix kommun har brister om information till medborgarna gällande kompostering i
egen regi, samt om kommunens syn på egen kompostering.
Här finns en stor förbättringspotential som skulle gynna alla; enskilda invånare,
kommunen samt miljön.
Umeå kommuns information kan här vara en god vägledning för Kalix kommun över
hur man informerar om egen kompostering.

Mmställdhetsanalys
Motionssvaret berör alla medborgare. Individbaserad statistik saknas som är
relevant för ärendet och fördelning på kön.
Beslutsunderlag
Motion från Inga-Lis Samuelsson och Stefan Granström Centerpartiet den
20 november 2019.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 239/19.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 13/20.

Centerpartiet i Kalix föreslår:
- Att Kalix kommun utreder möjligheten att egenkompostera.
- Att egenkompostering har anmälningsplikt men inga avgifter.
- Att undersöka möjlighet att ha en större komposteringstunna i ytterområden.
- Att komposten från tunnan kan användas av byborna för eget bruk."
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019, § 239, att lämna motionen
till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 18 februari 2020, § 13, att
möjligheten att egenkompostera finns redan inom kommunen. Se kommunens
hemsida för mer information.
Handläggningsavgift för anmälan om kompostering av biologiskt köksavfall debiteras
enligt fastställd taxa antagen av kommunfullmäktige. Taxan finns i sin helhet på
Kalix kommuns hemsida.
Kalix kommun tillhandahåller 140 liters komposttunna till alla fastigheter som
hämtas av kommunens upphandlade entreprenör varannan vecka. Förvaltningen har
inte fått in synpunkter gällande att komposteringstunnan är för liten.
Om behovet skulle uppstå kommer förvaltningen att utreda möjligheterna för detta
samt ta fram förslag till ny taxa med den eventuellt fördyrande kostnaden detta
skulle innebära.
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Därav har en tjänst som fordonssamordnare inrättats under kommunledningsförvaltningen. Syftet är att samordna och få en blick över kommunens alla bilar. När
tjänsten inrättades hade kommunen nästan 200 fordon registrerade.

Dnr 2019-00332 103

Motionssvar - använd kommunens vaktmästare till att sköta
socialnämndens bilar

Utifrån beskrivningen av uppdraget enligt ovan, som låg till grund för beslut om
kategoristyrning och fordonssamordning, finns inga möjligheter eller utrymme att
lägga dessa uppgifter på annan befintlig personal. De vaktmästare som motionären
nämner är dessutom finansierade av utbildnings- och socialnämnd för att genomföra
andra typer av uppgifter som därmed inte skulle komma till utförande.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet
Solveig Ingelund (L) föreslår i en motion den 18 juni 2019 följande:

Jämställdhetsanalys
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys.

"Idag har vi olika rutiner för hur vi sköter socialnämndens bilpool. Olika chefer i
verksamheten har hand om några bilar var. Olika försäkringar och rutiner finns för
skötsel av dess bilar, byte och förvaring av däck m.m. Nu tillsätter man en tjänst för
att sköta dessa bilar. En tjänst som inte behövs.

Beslutsunderlag
Motion från Solveig Ingelund (L) den 18 juni 2019.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 192/19
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 22/20.

Här skulle vi kunna samordna ansvaret för dessa bilar till vaktmästeriets personal
och spara in på tjänsten. Samordna så att vi har samma försäkrings-bolag för att få
ned kostnader, få ett helhetsperspektiv på skötsel av bilarna i form av byte av däck,
förvaring av däck, tvättning och besiktning m.m.
Vi Liberaler föreslår därför att kommunens vaktmästare ansvarar för dessa bilar".
Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober 2019, § 192, att lämna motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 18 februari 2020, § 22, att kommunfullmäktige beslutade 15 oktober 2018, § 143, om kategoristyrning av fordon.
Uppdraget är omfattande och syftar till att förbättra driftsekonomin för
fordonsparken samt effektivisera de kommunala transporterna. Detta genom att
kartlägga de faktiska kostnaderna per fordon och mil, identifiera och följa upp
lämpliga ekonomiska och miljömässiga nyckeltal samt stödja förvaltningarna med
administrativt arbete kring anskaffning, omplacering och avyttring av
produktionsrelaterade fordon.
I förslaget till beslut ingick att anställa en fordonssamordnare för genomförande och
återrapportering samt ansvara för avtalsuppföljning och administration av
kommunens fordon, bilpool samt samordning av fordonsomsättning.
Kategoristyrt inköp resulterar i mer kvalitet rör pengarna genom kontinuerlig analys
av befintliga inköp och möjlig förbättringspotential genom kategorispecifika
ställningstaganden. Redan i dagsläget finns det ett avtalsområde där Kalix kommun
arbetar på ett sätt som är att likna vid kategoristyrt inköp och det är inom kategorin
"Livsmedel". Statistik över livsmedelsinköp visar att behovsinventering,
välutvecklade beställningsrutiner, intern informationsspridning och kontinuerlig
uppföljning höjer köptroheten som inom denna kategori ligger mycket högt.
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Jimmy Väyrynen (M): Bifall till motionen.

Dnr 2019-00052 103

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Tommy Nilssons (S) och Jimmy Väyrynens (M)
skilda yrkandena för röstning och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla Tommy
Nilssons yrkande.

Motionssvar - Underlätta centralt bostadsbyggande
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Beslutsunderlag
Motion från Linda From (M) och Sandra Bergström (M) den 31 januari 2019.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 47/20.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 38/20

Reservation
Samtliga ledamöter i moderaterna reserverar sig mot beslutet.
Beskrivning av ärendet
Linda From (M) och Sandra Bergström (M) föreslår i motion 31 januari 2019
följande:
"Enligt bland annat en analys från Stiftelsen Kalixbo finns det en stor efterfrågan av
hyreslägenheter i Kalix. Även reella bostadsköer stöder den slutsatsen. Dessutom
har nuvarande kommunledningen med S/Mp/V uttalat en ambition om att öka takten
på bostadsbyggande centralt i Kalix kommun. Samtidigt ser vi att det inte är alldeles
enkelt att hyra ut nyproducerade hyreslägenheter. Vi ser också att vi - som alla
andra kommuner förlorar fysiska butiker och att centrumhandeln alltmer flyttar ut på
nätet. Detta har inneburit att de flesta handelslokaler utefter Köpmangatan idag står
tomma. Det är ett förödande skyltfönster mot våra egna medborgare, våra
företagare, potentiella etablerare och bilden av Kalix som en utvecklingsort.
Med anledning av ovanstående yrkar vi på att:
Samhällsbyggnadsnämnden genomför samråd med samtliga fastighetsägare på
Köpmangatan för att inventera intresset för att omvandla dagens butikslokaler till
bostäder
Samhällsbyggnadsnämnden får mandat att genomföra planprocess med
nödvändiga detaljplaneförändringar för att möjliggöra bostadsbyggande i markplan
utefter Köpmangatan. Alla kostnader skall tas fran kommunens befintliga budgetram
och därmed inte belasta fastighetsägarna."
Kommunfullmäktige beslutade den 4 februari 2020, § 47, lämna motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 18 februari 2020, § 38, att samhällsbyggnadsnämnden har tidigare beviljat bygglov för ombyggnation av butikslokaler
till bostäder på fastigheten Handeln 8 (f.d. Svanbergs glas) och fastigheten
Posthornet 5 (Tyr&is AB) som är belägna längs Köpmannagatan utan krav på
planändring. Övriga fastighetsägare som har tomma butikslokaler längs
Köpmannagatan och överväger att omvandla dessa till bostäder kan därmed ansöka
om bygglov direkt till samhälls-byggnadsförvaltningens bygg- och miljöavdelning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen meddelar berörda fastighetsägare längs
Köpmannagatan om denna möjlighet.
Yrkanden
Tommy Nilsson (S): Avslag till motionen.
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Det finns också frivilligorganisationer och stödgrupper i samhället där man kan
samtala och reflektera över äldres situation i samhället och träffa andra i samma
situation.
Socialnämnden ansvarar för systematisk utveckling av kvalitén och kontinuerlig
förbättringsarbete av livsmiljön för äldre och övriga medborgare som vi är till för.
Fullmäktige har även antagit en äldreplan som gäller i Kalix kommun.

Motionssvar - inrättande av äldreombudsman
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen om att
utreda möjligheten att inrätta en äldreombudsman.

I Kalix kommun kan man framföra synpunkter och klagomål som hanteras av
socialförvaltningen. Det innebär att klagomål som rör en specifik verksamhet skickas
till den ansvariga verksamhetschefen för utredning och besvarande.
Synpunkter och klagomål är ett sätt för den enskilde brukaren/anhörige att
uppmärksamma socialnämnden på brister i verksamheterna. För kommunen är
synpunkter och klagomål en viktig del i ett kontinuerligt kvalitetsarbete för att
förbättra äldreomsorgen.

Beskrivning av ärendet
Susanne Darengren (SD), Kristina Karlsson (SD) och Bertil Sandström (SD) föreslår i
motion inkommen den 21 november 2019 följande:
"Kalix kommun finns många äldre i behov av olika stöd och insatser.
Äldreombudsmannens roll som neutral stödperson innebär att enskilda vårdtagare
men även anhöriga har möjlighet att samtala och reflektera över upplevelser från
äldreomsorgen.

Socialnämnden följer kontinuerligt upp socialförvaltningens kvalité och använder sig
av bland annat "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" och "Kommunens Kvalitet i
Korthet".

Äldreombudsmannens uppgift är att vägleda allmänheten kring frågor som rör äldres
situation men även att värna om äldres situation i samhället. Till
äldreombudsmannens uppgift hör också att bistå kommunens förvaltningar i frågor
som rör äldre.

Återkommande följs verksamheten och de individuella behoven systematiskt upp
via:

Man ska som orolig anhörig på annan ort ha möjlighet att komma i kontakt med
äldreombudsmannen om behov finns.

-

Genomförandeplaner
Livsberättelser
Arbetsplatsträffar
Ledningsmöten tillika förvaltningens styrgrupp i tjänstpersonsnivå.
Handlingsplaner och utvecklingsplaner i varje enhet, systematiskt
kvalitetsarbete
- Målstyrning
- Verksamhetsplan
- De flesta verksamheter är strikt lagstyrda och lagrummen ska
efterlevas
- Synpunkter och klagomål
- Lex Sara
- Lex Maria
- Granskningar från IVO
- Patientsäkerhetsberättelse
- Kvalitetsberättelse
- Boenderåd
- Kvalitets och utvecklingsrådet
- Anvisningar från Socialstyrelsen

Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige att besluta att:
- Utreda möjligheterna att inrätta en äldreombudsman som komplement till befintlig
verksamhet i Kalix Kommun."
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019, § 240, att lämna motionen
till socialnämnden för beredning.
Socialnämnden meddelar den 26 februari 2020, § 22, att i socialnämnden finns
redan etablerat personligt ombud som är ett stöd medborgare som är 18 år och
äldre och som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten är
ingen myndighet och det är gratis. De personliga ombuden har tystnadsplikt och har
ingen skyldighet att dokumentera.
Socialnämnden har också anhörigstöd som är ett stöd för medborgare som vårdar
eller stödjer en närstående. Med närstående menas en person i familjen, som till
exempel en partner, ett barn eller nära släkting. Det kan också vara en nära vän
eller en granne.

Socialnämnden anser att vi redan har delar av det en äldreombudsman skulle utföra.
Det vore inte heller ekonomiskt försvarbart att anställa en äldreombudsman för de
övriga uppgifterna som skulle tillkomma, därav föreslår socialnämnden att
fullmäktige avslår motionen om utredningen inrättande av äldreombudsman.

Som äldre i Kalix kommun kan man också få hjälp i form av råd och stöd från
socialtjänsten. Det kan ske individuellt tillsammans en handläggare, enhetschef,
omvårdnadspersonal eller i grupp med andra anhöriga. Socialtjänsten vägleder
allmänheten kring frågor som rör äldres situation och bistår kommunens andra
förvaltningar i frågor som rör äldre.
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Beslutsunderlag
Motion från Susanne Darengren (SD), Kristina Karlsson (SD) och Bertil Sandström
(SD) den 21 november 2019.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 240/19.
Socialnämndens protokoll, § 22/20.

Dnr 2020-00044 103

Motionssvar- rätt till skolpeng för studier på svenska
skolan utomlands
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
Beskrivning av ärendet
Mats Andersson (M) och Sara Cave (M) föreslår i motion den 3 februari 2020
följande:
"En av de allra största utmaningarna Kalix kommun står inför är
befolkningsutvecklingen. En viktig del i att uppfattas som framåtsyftande och
utvecklingsbenägen är att ge våra barnfamiljer möjlighet att tacka ja till
utvecklande uppdrag utomlands under vissa perioder även under de år barnen har
skolplikt. Det är inte tvingande för kommuner i Sverige att ge sina medborgare
denna möjlighet, men många kommuner i Sverige väljer den vägen. Vårt förslag är
därför att barn får med sig sin skol — eller programpeng under två terminer för
studier på svensk friskola utomlands som följer Sveriges skollag och lagstiftning.
Att bifalla motionen skapar förutsättningar för att fler kreativa och drivna
medborgare skall kunna bo och verka i Kalix, även efter en utvecklande vistelse
utanför landets gränser.
Moderaterna i Kalix yrkar därför på att:
•

Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden i uppdrag att inrätta rutiner för
att ge folkbokförda barn möjlighet att ansöka om skolpeng vid studier
utomlands under den tid barnen har skolplikt.

•

Utbildningsnämnden tar fram direktiv för hur lång tid man kan uppbära
skolpeng utomlands, hur redovisning skall ske och hur ansökningarna skall
behandlas".

Kommunfullmäktige beslutade den 3 februari 2020, § 38 att lämna motionen till
utbildningsnämnden för beredning.
Utbildningsnämnden har den 20 mars 2020, § 34 beslutat bifalla motionen.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens protokoll, § 34/20.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 38/20.
Motion från Mats Andersson (M) och Sara Cave (M) den 3 februari 2020.
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Socialtjänsten upprättar genomförandeplan, ett verktyg för socialtjänsten och den
enskilde. En genomförandeplan, som socialtjänsten och den enskilde upprättar
tillsammans, kan vara ett hjälpmedel i arbetet. En sådan plan är huvudsakligen en
överenskommelse mellan den enskilde och socialtjänsten om hur man ska kunna
hitta en lösning på den enskildes försörjningsproblem.

Motionssvar - folkhälsa
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå
motionen.

- Att socialnämnden fastställer innehåll, rutiner och uppföljning av
hälsosamtalen

Beskrivning av ärendet
Linda Frohm (M), Sara Cave (M) föreslår i motion den 3 februari 2020 följande:

Regionen ansvarar för god hälso- och sjukvård till dem som är bosatta inom
regionen (3 § HSL). Denna huvudman bör då också fastställa innehåll, rutiner och
uppföljning inom området.

"Vi lever allt längre. För att så många som möjligt skall få möjligheten att leva ett
långt, hälsosamt liv är ett aktivt folkhälsoarbete viktigt. Vi tror att människor har
förmågan att ta bra beslut för att förbättra sitt eget välmående och sin egen hälsa.
Däremot så kan vi alla behöva stöd och råd för att göra en förändring till en
hälsosammare livsstil.
Vi vet också att socioekonomiska aspekter har betydelse för hur hälsosamt vi väljer
att leva.
Vi anser att det finns stora vinster både för kommunen och för den enskilda
individen att göra insatser med förebyggande folkhälsoarbete hos de personer som
har rätt till försörjningsstöd hos Kalix kommun.
Moderaterna i Kalix yrkar därför på att:

- Att utreda möjligheten att delar av försörjningsstödet ges i form av gröna
checkar, dvs att den som uppbär checkar endast kan använda dessa för
inköp av grönsaker, rotsaker och frukt"
Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen:
Den som inte själv kan till9odose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på
annat sätt har rätt till bistand av socialnämnden för sin försörjning
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Efter ansökan genomförs en
utredning och bedömning av biståndstagares rätt till bistånd. Efter bedömning av
rätten till bistånd är det den enskildes rätt att själv avgöra vad den ska använda
biståndet (självbestämmande) som den har rätt till. Syftet att biståndet ska
utformas så det stärker dennes möjligheter att leva ett självständigt liv.
Frivillighet och självbestämmande betonas i lagen. Insatserna för den enskilde ska
utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne, enligt 3 kap. 5 §
SoL. Denna bestämmelse anger klart och tydligt att socialtjänsten inte får vidta
insatser "över huvudet" på den enskilde. Man kan säga att socialtjänsten ska sträva
efter att hjälpa människor att så långt som möjligt få makt över sina egna liv.

Att Kommunfullmäktige ger Socialnämnden i uppdrag att genomföra Hälsosamtal
med alla individer som under en längre tid får försörjningsstöd hos Kalix kommun
• Att socialnämnden fastställer innehåll, rutiner och uppföljning av hälsosamtalen
• Att utreda möjligheten att delar av försörjningsstödet ges i form av gröna
checkar, dvs att den som uppbär checkar endast kan använda dessa för inköp av
grönsaker, rotsaker och frukt".
Kommunfullmäktige beslutade den 3 februari 2020, § 37, att lämna motionen till
socialnämnden för beredning.

Socialnämnden anser sammanfattningsvis att frågan om att delar av
försörjningsstödet ska ges i form av gröna checkar, det vill säga att den som
uppbär checkar endast kan använda dessa för inköp av grönsaker, rotsaker och
frukt, inte bör utredas grundat på lagens krav om självständighet, frivillighet och
självbestämmande.

Socialnämnden meddelar i protokoll den 31 mars, § 37, att socialnämnden beslutar
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Socialnämndens beredning
- Att Kommunfullmäktige ger Socialnämnden i uppdrag att genomföra
Hälsosamtal med alla individer som under en längre tid får
försörjningsstöd hos Kalix kommun:

Jämställdhetsanalys
Att arbeta med ekonomiskt bistånd innebär i hög utsträckning myndighetsutövning
som har stora krav på rättssäkerhet och likvärdiga bedömningar. Ur ett
jämställdhetsperspektiv ska de kvinnor och män som ansöker om ekonomiskt
bistånd bli bemötta och bedömda på lika villkor och att det stöd och de insatser
som erbjuds är utformade utifrån hens behov. Det betyder att resurser som
ekonomiskt bistånd fördelas utifrån behov och inte utifrån föreställningar om
kvinnor och män.

Regionen ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård till dem som är
bosatta inom regionen (länet) (3 § HSL).
Medborgare kan söka försörjningsstöd om man inte själv kan betala avgifter och
omfattas av 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL2 Det är således Regionen som har
hälso- och sjukvårdsansvaret i länet och ocksa utför hälsosamtal.
HFD 2011 ref 49. Socialtjänsten får inte kräva att en person som ansöker om
ekonomiskt bistånd ska genomgå en läkar- eller psykologutredning om personen
själv inte vill det.
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Kommunfullmäktiges protokoll, § 37/20.
Motion från Linda Frohm (M) och Sara Cave (M) den 3 februari 2020.
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Motionssvar - Upprätta gemensamma handlingsplaner
för elevfrånvaro och kränkande handlingar mot
personal
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet
Solveig Ingelund (L) föreslår i motion den 21 november 2018 följande: "Idag har
vi olika rutiner och åtgärder för frånvaro i skolan. Detta medför att en del åtgärder
tas vid frånvaro på en skola men liknande situation hanteras annorlunda på en
annan skola. Vi har även olika åtgärder inom samma skola. För att säkerställa ett
likvärdigt handhavande bör alla ha samma rutiner och åtgärder. På detta sätt
undviks missförstånd och alla vet hur detta ska skötas. Pa samma sätt bör vi även
göra med hanteringen av kränkande handlingar mot personal. Vi har idag tydliga
handlingsplaner när det gäller kränkningar som sker mot elever men Inte mot
personal. Detta gör hanteringen av ärenden svårarbetad och otydlig. Det ska inte
råda någon som helst tvivel om hur man gör, vad man gör och vem som gör vad i
dessa situationer. Några viktiga moment i handlingsplanerna är frågan när vi
kopplar in andra instanser ex. polis och socialförvaltningen. Dessa handlingsplaner
bör upprättas av personal/elevhälsan i skolan och vara förankrad i verksamhet
och ledning."
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018, § 240 att lämna motionen
till utbildningsnämnden för beredning.
Utbildningschef Charlotte Sundqvist, meddelar i tjänsteskrivelse den 21 december
2018 att den 24 maj 2012, antog utbildningsnämnden en plan för ökad närvaro.
Planen implementerades på alla skolor och gäller fortfarande. Planen är nyligen
reviderad och kommer, efter remissrundan, åter att lyftas på Utbildningsnämnden
11 januari 2019.
Gällande kränkande handlingar mot personal finns även där en
kommunövergripande policy med tillhörande plan mot diskriminering och
kränkande särbehandling. Dessa har behandlats och beslutats av
kommunfullmäktige.
Utbildningsnämnden har den 11 januari 2019, § 11, beslutat föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen mot bakgrund av att dokumentation av det
efterfrågade redan finns.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens protokoll, § 11/19.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 240/18.
Motion från Solveig Ingelund 21 november 2018.
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Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll, § 36/20.
Kommunfullmäktiges protokoll § 242/19.
Motion från Kristina Karlsson (SD) den 25 november 2019.

Dnr 2019-00518 103

§ 103

Motionssvar - uppgiftskontroll av körkort vid
anställning åt Kalix kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anse motionen
besvarad.
Beskrivning av ärendet
Kristina Karlsson (SD) föreslår i motion den 25 november 2019 följande:
"När man blir anställd i Kalix Kommuns äldreomsorg så skall man inneha körkort.
Det är lätt att säga att man innehar ett körkort då man skriver på
anställningsavtalet.
Frågan är vem som kontrollerar att man verkligen har ett körkort, framförallt att
det är ett giltigt körkort.
Fått kännedom att det i annan kommun i länet har förekommit att en person kört
utan giltigt körkort. Skrämmande kan tyckas. Hur fungerar det i Kalix?
Tycker att det är av stor vikt att man ser över detta."
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019, § 242, att lämna motionen
till socialnämnden för beredning.
Socialnämnden meddelar i protokoll den 31 mars, § 37, att socialnämnden beslutar
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Socialnämndens beredning
I samband med anställning av nya medarbetare är det anställande chef som är
ansvarig för att kontrollera att den medarbetare som kör i tjänsten har giltigt
körkort i samband med anställning. Sedan har samtliga medarbetare inom
kommunen som använder fordon i tjänsten ett eget ansvar att följa gällande svensk
lagstiftning och då också att upplysa sin chef om förhållandena ändras, det vill säga
om ett körkort blir indraget och att den behörighet som krävs för att köra i tjänsten
inte längre finns.
Jämställdhetsanalys
Att säkerställa att en medarbetare har körkort är inget som ur varken
arbetsgivarperspektivet, eller jämställdhetsperspektiv, är begränsat enbart till
medarbetar inom socialförvaltning utan ska gälla samtliga medarbetare som
använder fordon i tjänsten. Det är ingen skillnad på kraven när det kommer till att
framföra ett av kommunens fordon inom den kvinnodominerade hemtjänsten
jämförts med exempelvis den mansdominerade tekniska förvaltningen som sköter
parker, fastigheter, renhållning och gator. Ur ett likhetsperspektiv ska det vara lika
för män och kvinnor oavsett arbetsplats och inte spegla ett genusmönster som
finns i samhället generellt, där kvinnors arbete värderas lägre.
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Protokollsutdrag skickas till
Stefan Granström (C)

Interpellation - uterniljön vid Skolgatan och Vitvattensvägen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga interpellationen till nästkommande
sammanträde med kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Stefan Granström (C) har den 13 november 2019, lämnat följande interpellation
till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stig Karlsson (S):
"Kalix kommun har 2 bostadsområden där människor med samsjuklighet
beroende/ psykiatri bor. Skolgatan och Vitvattensvägen. De människor som bor
där har en utomhusmiljö som är under all kritik. Dessa människor är segrederade
från övriga samhället och varför skall Kalix kommun förstärka denna utanförskap
genom att inte ge samma kvalite på utomhusmiljö som till andra hyresgäster.
Dessa människor bör ha samma värde som du och jag.
Frågan ställs till: Samhällsbyggnadsnämnden eller rätt ansvarig
Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor
Vad anser Samhällsbyggnadsnämnden är en bra utemiljö kring hyresbostäder?
Hur ser Samhällsbyggnadsnämnden på kvalitén kring bostäderna vid Skolgatan
och Vitvattensvägen?
Hur tänker Samhällsbyggnadsnämnden konkret åtgärda utemiljön kring dessa
områden?"
Kommunfullmäktige har den 3 februari 2020, § 30, beslutat lämna
interpellationen till nästkommande sammanträde med kommunfullmäktige den
14 april 2020.
Efter överläggning med presidiet har kommunfullmäktiges ordförande till
kommunfullmäktige redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser
om interpellationer och tillfrågar kommunfullmäktige, utan föregående
överläggning om interpellationen får ställas och finner att kommunfullmäktige
beslutar att interpellationen får ställas.
Beslutsunderlag
Stefan Granströms (C) interpellation den 13 november 2019.
Kommunfullmäktiges protokoll § 29/20.
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Svar: Enligt plan- och bygglagen syftar god boendemiljö till att skapa god
boendekvalitet såväl inne som ute. Vidare ställs det krav på att tomter hålls i vårdat
skick och sköts så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för
omgivning och trafik inte uppkommer.

§ 60

Dnr 2020-00017 103

Interpellation - återuppbyggnad av Kalix IP

Bostadsförsörjningslagen SFS nr: 2000:1383 säger att varje kommun skall planera
bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i
goda bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen
förbereds och genomförs.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga interpellationen till nästkommande
sammanträde med kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Marianne Sandström (SD) har den 16 januari 2020, lämnat följande interpellation
till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stig Karlsson (S):

I kommunens Bostadsförsörjningsprogram beskrivs några av socialnämndens mål
som anses relevanta för bostadsförsörjningen. Ett är att minska utanförskapet för
grupper med olika ekonomiska och sociala förutsättningar.

"Med anledningen av satsningen på Kalix IP där Kalix kommun ska ta över
ansvaret som huvudman för återuppbyggnad av det brandskadade Kalix IP har
undertecknad följande frågor; -Hur stor är försäkringsersättningen som Kalix
kommun tar över från Kalix bandy avseende Kalix bandys klubbrum och kansli
och hur stor är skadeomfattningen ekonomiskt innan åldersavdrag etc. -Hur stor
är försäkringsersättningen som Kalix kommun erhåller av sitt försäkringsbolag
avseende det kommunägda bandysekretariatet och hur stor är skadeomfattningen
ekonomiskt innan åldersavdrag etc. -Hur mycket beräknas den totala kostnaden
för projektet uppgå till. Hur ska projektet i sin helhet finansieras. -Är det Kalix
kommun som bekostat den ursprungliga byggnad vilken man nu åter ska
restaurera pga. brandskador. "

2. Hur ser Samhällsbyggnadsnämnden på kvalitén kring bostäderna vid Skolgatan och
Vitvattensvägen?
Svar: Vid nämnda områden behöver en rad åtgärder vidtas, som är i linje med ovan
beskrivning av bra utemiljö.
3. Hur tänker Samhällsbyggnadsnämnden konkret åtgärda utemiljön kring dessa
områden?
Svar: Det finns inga specifika krav på hur en utemiljö ska vara utformad.
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar med att vidta erforderliga åtgärder för att
uppfylla kravet på skötsel samt avser att utreda hur en bättre utformad och anpassad
utemiljö kan skapas med målet att beskrivna kriterierna ovan uppfylls.

Kommunfullmäktige har den 3 februari 2020, § 30, beslutat att interpellationen lämnas
till nästkommande sammanträde med kommunfullmäktige den 14 april 2020.
Efter överläggning med presidiet har kommunfullmäktiges ordförande till
kommunfullmäktige redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser
om interpellationer och tillfrågar kommunfullmäktige, utan föregående
överläggning om interpellationen får ställas och finner att kommunfullmäktige
beslutar att interpellationen får ställas.

Kalix den 7 april 2020

Stig Karlsson
Ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Beslutsunderlag
Marianne Sandströms (SD) interpellation den 16 januari 2020.
Kommunfullmäktiges protokoll § 30/20.

Protokollsutdrag skickas till
Marianne Sandström (SD)
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Dnr 2020-00056 103

Interpellation - "respittid" på 6 månader vid ej verkställda
beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga interpellationen till nästkommande
sammanträde med kommunfullmäktige.
Reservation
Carl-Otto Gählman (FIK) reserverar sig mot beslutet.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK) har den 10 februari 2020, lämnat följande interpellation
till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Katarina Burman (V):
"Vid en tidigare frågeställning som inte besvarades i debattforumet (!) framkom
dock i det skriftliga svaret att Socialnämndens officiella ståndpunkt är att
"respittiden" för eventuell sanktionsavgift från IVO är sex (6) månader.
Framtid i Kalix fråga vid dagens sammanträde till Socialnämndens ordförande är
därför som följer;
• Är sex (6) månader fortfarande den tid som Socialnämnden anser vara
acceptabel (tid innan sanktionsavgift från IVO som kan komma ifråga) för ej
verkställda beslut?"
Efter överläggning med presidiet har kommunfullmäktiges ordförande till
kommunfullmäktige redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser
om interpellationer och tillfrågar kommunfullmäktige, utan föregående
överläggning om interpellationen får ställas och finner att kommunfullmäktige
beslutar att interpellationen får ställas.

Socialnämnden

Svar på inkommen interpellation från Carl Otto Gählman
Respittid" på sex (6) månader vid ej verkställda beslut?
20200210
Bakgrund
Vid kommunfullmäktigesammanträdet den 14:e April ställer Framtid i Kalix följande
interpellation till Socialnämndens ordförande;
"Respittid" på sex (6) månader vid ej verkställda beslut?
Vid en tidigare frågeställning som inte besvarades i debattforumet (!) framkom dock i
det skriftliga svaret att Socialnämndens officiella ståndpunkt är att "respittiden" för
eventuell sanktionsavgift från IVO är sex (6) månader.
Framtid i Kalix fråga vid dagens sammanträde till Socialnämndens ordförande är
därför som följer;
• Är sex (6) månader fortfarande den tid som Socialnämnden anser vara
acceptabel (tid innan sanktionsavgift från IVO som kan komma ifråga) för ej
verkställda beslut?
Kalix, 2020-02-10
FRAMTID I KALIX
Carl Otto Gählman

Beredning av ärendet
Ar sex (6) månader fortfarande den tid som Socialnämnden anser vara
acceptabel (tid innan sanktionsavgift från IVO som kan komma ifråga) för ej
verkställda beslut?
Svar : Nej
Svar på interpellation socialnämndens ordförande Katarina Burman

Beslutsunderlag
Interpellation.

Socialnämndens ordförande
Katarina Burman

Protokollsutdrag skickas till
Carl Otto Gählman (FIK)
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Dnr 2020-00143 103
Protokollsutdrag skickas till
Carl Otto Gählman (FIK)

Interpellation - Socialnämndens taxor hygien- och
förbrukningsartiklar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga interpellationen till nästkommande
sammanträde med kommunfullmäktige.
Reservation
Carl-Otto Gählman (FIK) reserverar sig mot beslutet.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK) har den 19 mars 2020, lämnat följande interpellation till
Socialnämndens främsta företrädare:
"Vid kommunfullmäktigesammanträdet den 14 April 2020 ställer Framtid i Kalix
följande interpellation till Socialnämndens främsta företrädare;
Nedanstående hygien- och förbrukningsartiklar ingår enligt uppgift i det "paket"
som
Socialnämnden tillhandahåller SäBo-boende;
Tvättkräm
• Schampo
Skyddshandskar
• Förkläden
• Tvättlappar
• Haklappar, engångs• Toa- och hushållspapper
• Mini torky-papper
• Soppåsar
• Rengöringsmedel (golv, badrum, toa, m.m)
• Tvätt- och sköljmedel
• Tandkräm
• Tandborste
Den mycket enkla interpellationen blir därför;
• Vilka kostnader är förknippade med respektive punkt ovan? Med andra ord
yrkar Framtid i Kalix att respektive punkt ovan ges adekvat kostnad! (Enligt
uppgift debiterar kommunen SäBo-boende en avgift för ovanstående på kronor
SEK 438:-/månad eller 5256:-/år.)"
Efter överläggning med presidiet har kommunfullmäktiges ordförande till
kommunfullmäktige redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser
om interpellationer och tillfrågar kommunfullmäktige, utan föregående
överläggning om interpellationen får ställas och finner att kommunfullmäktige
beslutar att interpellationen får ställas.
Beslutsunderlag
Interpellation.
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§ 114

Svar på Interpellation Kostnads- och intäktsanalys gällande
hygien- och förbrukningsartiklar vid SäBo

Dnr 2018-00521 70

Taxa för hygien- och förbrukningsartiklar inom särskilt boende
och kortidsvistelse/avlastning

Avgiften för hygien- och Förbrukningsartiklar inom särskilt boende är 438
kr/månad i 2020-års prisnivå. I denna ingår förbrukningsvaror i form av
dagligvaror som främst används för vård och skötsel av hemmet som
tvätt- och sköljmedel, rengöringsmedel, toalett- och hushållspapper, soppåsar med
mera. Därutöver ingår ett bassortiment av förbrukningsartiklar för den personliga
hygienen, t.ex. tvål, tandkräm, tandborste, schampo, tvättcreme, tvättlappar.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
•
•

Kommunala avgifter - självkostnadsprincipen
När en kommun tillhandahåller en tjänst utgår vanligen en avgift som baserar sig på
den kommunala självkostnadsprincipen. Självkostnadsprincipen står föreskriven i 8
kap. 3 c § kommunallagen och stipulerar att en kommun inte får ta ut högre avgifter
för sina produkter och tjänster än vad det kostar att erbjuda desamma. De kostnader
som får inkluderas i en självkostnadsberäkning är alla de direkta och indirekta
kostnader som från en företagsekonomisk synvinkel går att inkludera. Direkta
kostnader kan vara personalkostnader, råvaror, försäkringar m.m. Indirekta kostnader
kan vara lokalkostnader, kapitalkostnader och administrativa kostnader.

•
•

Höja avgiften för hygien- och förbrukningsartiklar inom särskilt
boende och korttidsvistelse/avlastning från 352 kronor/månad i
2019-års prisnivå till 430 kronor/månad.
Införa en tilläggsavgift på 170 kronor/månad för tillhandahållande
av sänglinne och handdukar/badlakan för bädd och bad samt att
den läggs på avgiften för hygien- och förbrukningsartiklar inom
särskilt boende och korttidsvistelse/ avlastning.
Avgifterna höjs från den 1 oktober 2019.
Avgifterna årligen räknas upp med kommande års procentuella
ökning av det fastställda prisbasbeloppet.

Beskrivning av ärendet
Socialnämnden meddelar den 17 maj 2019, att socialnämnden har fått ärendet
återremitterat med hänvisning till att framlagda debiteringsnivåer är felaktiga och
divergerar i text och beslut.

Avgiften för hygien- och förbrukningsartiklar grundar sig på självkostnadsprincipen
och baseras på produkternas vid varje tidpunkt gällande inköpspris och ett pålägg för
direkta och indirekta kostnader.

Socialnämndens förslag är att höja avgiften för hygien-och förbrukningsartiklar inom särskilt boende från 352 kr/månaden vilket är nuvarande taxa 2019
innan den föreslagna höjningen. Höjningen skulle bli till 430 kr/månaden istället för
352 kr/månaden.
Socialnämndens förslår att införa en avgift på 170 kr/månaden för tillhandahållande
av sänglinne- och handdukar för bädd och bad på de enheter som tillhandahåller
detta.

Katarina Burman
Socialnämndens ordförande

Det innebär att en person som på ett boende med bägge avgifterna betalar efter
höjningen 430+170 kr/månaden vilket blir 600 kr/månaden.
En person som på ett boende som inte tillhandahåller sänglinnen och badlakan betalar
430 mot tidigare avgift 352 vilket är avgiften 2019 innan höjningen.
Den förväntade intäktsökningen beräknas bli ca 60 000 kr/månad. Avgiften ska årligen
räknas upp med kommande års procentuella ökning av det fastställda prisbasbeloppet.
Konsekvens för individen -exempel:
Ulla (f. 39) har 7092 kr kvar när hon betalat sin månadshyra på 3285 kr.
Minimibelopp 5249 kr.
Individuellt tillägg 2475 kr (Kost 1663 + Godman 812).
Faktiskt avgiftsutrymme är negativt -632 kr. Vilket innebär att Ullas
avgift för värd, omsorg och service är 0 kr.
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Hennes kostnad för hygien- och förbrukningsartiklar inkl tillägget för
sänglinne och handdukar skulle öka från 352 till 600 kr/månad.
Kvar i plånboken när hyra och avgifter för omvårdnad, mat, hygien- och
förbrukningsartiklar är betalt =2859 kr.
Sara (f. 31) har 7655 kr kvar när hon betalat sin månadshyra på 4456 kr
Minimibelopp 5249 kr.
Individuellt tillägg för kost 1663 kr.
Faktiskt avgiftsutrymme är 743 kr.
Hennes kostnad för hygien- och förbrukningsartiklar inkl tillägget för
sänglinne och handdukar skulle öka från 352 till 600 kr/månad.
Kvar i plånboken när hyra och avgifter för omvårdnad, mat, hygien- och
förbrukningsartiklar är betalt =2690 kr.
Arne (f. 24) har 10955 kr kvar när han betalat sin månadshyra på 3349 kr.
Minimibelopp 5249 kr.
Individuellt tillägg för kost 1663 kr.
Faktiskt avgiftsutrymme är 4043 kr. Vilket innebär att Arnes avgift för
vård, omsorg och service är 2089 kr.
Arnes kostnad för hygien- och förbrukningsartiklar inkl tillägget för
sänglinne och handdukar skulle öka från 352 till 600 kr/månad.
Kvar i plånboken när hyra och avgifter för omvårdnad, mat, hygien- och
förbrukningsartiklar är betalt =4633 kr.
.1ämställdhetsanalys
Avgiften är samma för män och kvinnor dock kan det påverka personer
med lägre pensioner mer.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll, § 130/18
Kommunstyrelsens protokoll, § 194/18
Kommunfullmäktiges protokoll, § 208/18
Socialnämndens protokoll, § 25/19
Kommunstyrelsens protokoll, § 99/19
Kommunfullmäktiges protokoll, § 61/1
Socialnämndens protokoll, § 75/19
Kommunstyrelsens protokoll § 164/19
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Kalix, 2020-06-01

Interpellation till kommunalrådet Tommy Nilsson vid Kommunfullmäktigesammanträdet den 15:e Juni 2020

Skärgårdsudden och Furuhedsskolan - två lysande exempel!
De styrande (S+Mp+V) i Kalix har under senare tid gjort det mer till regel än
undantag att lägga fram förslag till beslut med klart undermåliga underlag och
beredningar - eller i vissa fall helt utan dessa.
Skärgårdsudden: Utbildningsnämnden under Sven Nordlund (Mp) lade vid
sittande bord fram förslag vid möte med Kommunstyrelsen, förslag som inte ens
gymnasieskolans rektor ville kännas vid...! Avsaknaden av ekonomiska analyser och
genomtänkt utbildningsstrategi var total!
Furuhedsskolan:

Även denna gång är det Utbildningsnämnden under Sven

Nordlund (Mp) som står för problembilden. Förslaget om omstrukturering av
verksamhetslokalerna vid F-huset lades fram helt utan konsekvensanalys för
kommunens utbildningsstrategi, övriga nämnder, extern utbildningsanordnare samt
stiftelsen Kalix-Bo.
Sven Nordlund, Utbildningsnämndens ordförande, hade nämligen föreslagit att
Socialnämndens hemtjänstgrupp skulle flytta från Torggården till F-huset, dessutom
skulle man "kasta ut" den externa utbildningsanordnaren (YA) - detta till förfång för
kommunens samlade utbildningsutbud.

Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Författningssamlingen

Detta är bara två av den senaste tidens icke-underbyggda beslutförslag som
kommunledningen "släppt igenom". Detta är inte seriös kommunpolitik, detta är inte
till gagn för våra kommunmedborgare och detta är inte till gagn för politiken.
/forts/

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

KALIX KOMMUN
Kommunstyreisen

2020 -06- 02
Dnr

1

/forts/

Framtid i Kalix ställer därför följande interpellation till i första hand kommunalrådet
Tommy Nilsson;

Kalix, 2020-06-02
Motion: Juridisk kompetens!

Har du eller den koalition som du leder för avsikt att agera på något sätt
gällande dessa (tyvärr) vanligt förekommande icke-tillfreds-varande förslagen
till beslut?
Kalix, dag som ovan
FRAMTID I KALIX

Carl Otto Gählman

Under samtliga år sedan 2014, när Framtid i Kalix som nybildat parti kom in i
Kommunfullmäktige i Kalix, har partiet starkt ifrågasatt den juridiska kompetens som
kommunen har tillgång till!
Det kan gälla svar på frågor, interpellationer och motioner - det kan även gälla svar
till Förvaltningsrätt, Kammarrätt, Konkurrensverket, Tingsrätt och Hovrätt. Det är inte
heller ovanligt att det behövs juridisk kompetens för att avgöra om ett mål är "värt" att
driva vidare eller om det är dags att "göra halt"!
Juridisk kompetens behövs inte minst vid kommunikation med våra rättsliga
instanser, det gäller att ge de svar på de frågor som motparten ställt och inte
exempelvis som i ett svar till Förvaltningsrätten i Luleå där Kalix kommun uppgav att
freden 1809 skulle ligga till grund för kommunens ställningstagande i frågan om
kärnkraftverket i Pyhäjoki!!!
Det gäller med andra ord att ge både politiken och förvaltningsföreträdare kvalificerat
stöd för beslut i en mängd frågeställningar. Därför lägger Framtid i Kalix följande
motion vid kommunfullmäktigesammanträdet den 15:e Juni;
Vid kommunen anställa kompetent jurist som har att bedöma och ge råd när det
gäller;

/forts/

BESLUTSUNDERLAG
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2020-06-15
KALIX KOMMUN

/forts/

•

det juridiska rättsläget i uppkommen frågeställning

•

är en fråga processbar eller inte
ligger inom ramen för gällande lagstiftning

•
•
•

Meddelanden

likställa förvaltningarnas juridiskt betingade policy internt och mot tredje man
etc

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandet och beslutar lägga det till
handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Nedanstående meddelanden föreligger:

Kalix, dag som ovan
FRAMTID I KALIX

Dnr 2019-00299 och 2020-00297
1
Socialnämndens protokoll den 26 februari 2020, § 21 samt 19 maj 2020, §
76, redovisning av ej verkställda beslut kvartal 4, 2019 och kvartal 1 2020.
Carl Otto Gählman

Doris Lilian Kerttu

Johanna Söderman

Dnr 2020-00040
2
Förvaltningsrätten i Luleå, dom den 30 januari 2020, över överklagan av
kommunfullmäktiges beslut den 15 november 2019, § 59 och 60.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dnr 2020-00229
3
Förvaltningsrätten i Luleå, dom den 24 april 2020, över överklagan av
kommunfullmäktiges beslut den 15 april 2019, § 83. Förvaltningsrätten avslår
överklagandet.
Dnr 2020-00269
3
Förvaltningsrätten i Luleå, dom den 27 april 2020, över överklagan av
kommunfullmäktiges beslut den 15 april 2019, § 64. Förvaltningsrätten
upphäver kommunfullmäktiges beslut.
Dnr 2020-00039
4
Kommunstyrelsens protokoll den 25 maj 2020, § 114, Lokalnyttjande Lokalbanken (rapport) 2020.

