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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(86) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-18 

 
 

  
 
Plats och tid Kalix Folkets Hus, Bergön, måndagen den 18 oktober 2021 kl 09:00-15:40 

Beslutande Magnus Mörtling (S), ordf 
Maud Lundbäck (S) 
Irma Spårman (M) 
Tommy Nilsson (S) 
Jan Nilsson (S) 
Katarina Burman (V) 
Viktoria Vikström (S) 
Stig Karlsson (S) 
Maria Nilsson (MP) 
Linda Frohm (M) 
Jimmy Väyrynen (M) 
Sandra Bergström (M) 
Linus Häggström (M), § 172-
208 
Mats Andersson (M)  
Sara Cave (M) 
Carina Strand (V) 
Carl Otto Gählman (FIK) 
Bertil Sandström (SD) 
 

Kristina Karlsson (SD) 
Rickard Mohss (L) 
Tomas Johsund (L) 
Stefan Granström (C) 
Inga-Lis Samuelsson (C) 
Anette Wernersson (S) 
Joakim Paavola (S) 
Bertil Sundqvist (S) 
Susanne Andersson(S) 
Rose-Marie Henriksson (S) tjgör 
för Ellinor Söderlund (S) 
Britt-Inger Nordström (S) tjgör 
för Anna-Lena Larsson (S) 
Maria Andersson (V) tjgör för 
Gerd Strand (V) 
Britt-Inger Nordström (S) tjgör 
För Anna-Lena Larsson (S) 
Erling Lundh (S) tjgör för 
Camilla Engström Degerlund 
(S) 
 

Susanne Martinsson (S) tjgör 
för Thomas Hasselborg (S)  
Ulla Granström (S) tj gör för  
Lennart Nyman (S) 
Erik Söderlund (S) tjgör för 
Ulrika Rönnqvist Paavola (S) 
Britt-Marie Vikström (S) tjgör 
för Adam Dahlberg (S)  
Martin Östling (MP) tjgör för 
Sven Nordlund (MP)  
Birgitta Evling (M) tjgör för 
Catarina Nordin (M) 
Anders Nordqvist (M) tjgör för 
Linus Häggström (M), § 218 
 
Närvarande ersättare 
Anders Nordqvist (M), § 172-
217 
Monica Ljung (M) 
Doris Lilian Kerttu (FIK) 
Johanna Söderman (FIK) 

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

 
Ajournering 

 
§ 174, 09:20-09:30, § 198, 12:55-13:00, § 199 13:20-13:35, 13:45-14:00 

Justerare Britt-Inger Nordström (S) och Jimmy Väyrynen (M) 

Justeringens plats och tid Kalix kommun, förvaltningsbyggnaden torsdag 28 oktober 2021 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 172-218 
 Helena Landström  

 Ordförande 

  

 Magnus Mörtling  

 Justerare 

  

 Britt-Inger Nordström                                 Jimmy Väyrynen  
 
 TILLKÄNNAGIVANDE 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-10-18 

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-28 Datum då anslaget tas ned 2021-11-19 

Förvaringsplats för protokollet Stab Kansliet 
 

Underskrift 
  

 Helena Landström  
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Riktlinjer internhyra - revidering ......................................................................... 36 
§ 193 Dnr 2021-00393 70 

Tillägg i reglementet - befogenhet att besluta om gravsättning enligt 
begravningslag (1990:1144) 5 kap 2 § .............................................................. 38 

§ 194 Dnr 2021-00392 70 
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§ 195 Dnr 2021-00341 101 
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§ 196 Dnr 2021-00271 00 
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§ 197 Dnr 2021-00420 14 
Förlängning av Lokalt serviceprogram för Kommersiell och offentlig service, 
Varuförsörjningsplan 2016-2020 ....................................................................... 48 

§ 198 Dnr 2021-00419 101 
Sammanträdesplan 2022 - kommunstyrelsens arbets- och personalutskott, 
utvecklingsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige .......................... 50 

§ 199 Dnr 2021-00296 00 
Spåravgifter på Kalix skidstadion ...................................................................... 51 

§ 200 Dnr 2021-00236 00 
Beslut om partistöd - Kalixpartiet ....................................................................... 54 

§ 201 Dnr 2021-00237 00 
Beslut om partistöd - Sverigedemokraterna ...................................................... 55 

§ 202 Dnr 2019-00517 103 
Motionssvar - orienteringstavla ......................................................................... 56 

§ 203 Dnr 2020-00416 103 
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§ 204 Dnr 2020-00484 103 
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§ 205 Dnr 2020-00415 103 
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§ 206 Dnr 2020-00414 103 
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§ 207 Dnr 2021-00338 103 
Motionssvar - Förändrad flaggpolicy ................................................................. 67 

§ 208 Dnr 2021-00353 103 
Motionssvar - juridisk kompentens .................................................................... 71 

§ 209 Dnr 2021-00467 103 
Interpellation - (O)trygghetsboendet Tallkronan ................................................ 73 

§ 210 Dnr 2021-00468 103 
Interpellation - Korpralsvägen, Fätåvägen, Mellanvägen, Kärleksstigen mfl ...... 76 

§ 211 Dnr 2021-00435 103 
Motion - tomma hus .......................................................................................... 78 

§ 212 Dnr 2021-00455 103 
Motion - införande av äldreombudsman ............................................................ 79 
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§ 213 Dnr 2021-00487 103 
Motion - förändrad och förbättrad habilitetsersättning........................................ 80 

§ 214 Dnr 2021-00488 103 
Motion - motionsspår......................................................................................... 81 

§ 215 Dnr 2021-00489 103 
Motion - framtida enkäter från socialförvaltningen ............................................. 82 

§ 216 Dnr 2021-00490 
Motion - skatepark ............................................................................................ 84 

§ 217 Dnr 2021-00491 103 
Motion - återvinning anytime ............................................................................. 85 

§ 218 86 
Meddelanden .................................................................................................... 86 
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§ 172   

Upprop 
Kommunfullmäktiges beslut 
Magnus Mörtling (S), kommunfullmäktiges ordförande förrättar upprop för  
dagens sammanträde. 
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§ 173   

Val av justerare 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse Britt-Inger Nordström (S) och Jimmy Väyrynen (M) 
som justerare av dagens protokoll.      
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§ 174   

Godkännande av tillkännagivande 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna tillkännagivandet med följande 
tillägg/ändringar: 
 
4 B Valbarhetshinder (SD) – ersättare i kommunfullmäktige 
 
8 B Avsägelse politiskt uppdrag (M) – ersättare kommunstyrelsen 
 
13 B Val ersättare (M) – kommunstyrelsen t o m 2022-12-31 
 
Yrkande 
CarlOtto Gählman (FIK): ärende nr 25 plockas ut. 
 
Ajournering 
Kl 09:20-09:30. 
 
Kommunfullmäktige förklarar sig därefter lagligen kallade. 
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§ 175 Dnr 2021-00365 102 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (V) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner rapporten.  
 
Beskrivning av ärendet 
Ordföranden meddelar att länsstyrelsen i beslut den 16 juni 2021, utsett  
Gerd Strand (V) som ny ledamot och Maria Andersson (V) som ny ersättare i 
kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2022 efter avgående 
ledamot Lauri Korpela (V).  
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 176 Dnr 2021-00466 102 

Valbarhetshinder (SD) - ersättare i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner rapporten.  
 
Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen meddelar i beslut den 11 oktober 2021, att någon ersättare inte 
kunde utses efter Maria Paxborn (SD). 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kristina Karlsson (SD), gruppledare 
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§ 177 Dnr 2021-00391 102 

Avsägelse politiskt uppdrag (MP) - ersättare socialnämnden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Karl-Erik Nordmark (MP) befrielse från 
förtroendeuppdraget som ersättare i socialnämnden. 
 
Beskrivning av ärendet 
Karl-Erik Nordmark (MP) har den 28 juni 2021, begärt befrielse från politiskt  
uppdrag som ersättare i socialnämnden. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Karl-Erik Nordmark 
Socialnämnden 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 178 Dnr 2021-00403 102 

Avsägelse politiskt uppdrag (M) - ledamot kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Anders Nordqvist (M) befrielse från 
förtroendeuppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Andes Nordqvist (M) har den 25 augusti 2021, begärt befrielse från politiskt  
uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Anders Nordqvist 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 179 Dnr 2021-00409 102 

Avsägelse politiskt uppdrag (S) -  ledamot i 
kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Adam Dahlberg (S) befrielse från 
förtroendeuppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Beskrivning av ärendet 
Adam Dahlberg (S) har den 28 augusti 2021, begärt befrielse från politiskt  
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Adam Dahlberg 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 180 Dnr 2021-00411 102 

Avsägelse politiskt uppdrag (S) - ledamot och vice ordförande i 
socialnämnden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Adam Dahlberg (S) befrielse från 
förtroendeuppdragen som ledamot och vice ordförande i socialnämnden. 
 
Beskrivning av ärendet 
Adam Dahlberg (S) har den 28 augusti 2021, begärt befrielse från politiskt  
uppdrag som ledamot och vice ordförande i socialnämnden. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Adam Dahlberg 
Socialnämnden 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 181 Dnr 2021-00484 102 

Avsägelse politiskt uppdrag (M) - ersättare kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Linda Frohm (M) befrielse från 
förtroendeuppdragen som ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Linda Frohm (M) har den 12 oktober 2021, begärt befrielse från politiskt  
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Linda Frohm 
Kommunstyrelsen 
Förtroendemannaregistret 
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§ 182 Dnr 2021-00426 102 

Val ersättare (MP) - socialnämnden t o m 2022-12-31 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse Kristina Enholm (MP) som ersättare i socialnämnden  
t o m den 31 december 2022. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Karl-Erik Nordmark (MP) 
befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i socialnämnden. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kristina Enholm 
Socialnämnden 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 183 Dnr 2021-00425 102 

Val ledamot (M) - kommunstyrelsen t o m 2022-12-31 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse Linda Frohm (M) som ledamot i kommunstyrelsen 
t o m den 31 december 2022. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Anders Nordqvist (M) 
befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Linda Frohm  
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 184 Dnr 2021-00412 102 

Val ledamot (S) - socialnämnden t o m 2022-12-31 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 29 november 2021. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Adam Dahlberg (S) 
befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i socialnämnden. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 185 Dnr 2021-00413 102 

Val - vice ordförande (S) i socialnämnden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 29 november 2021. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Adam Dahlberg (S) 
befrielse från förtroendeuppdraget som vice ordförande i socialnämnden. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 186 Dnr 2021-00424 102 

Val nämndeman (S) t o m 2023-12-31 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 29 november 2021. 
 
Beskrivning av ärendet 
Tingsrätten i Haparanda har i skrivelse den 8 september 2021, meddelat att Adam 
Dahlberg (S) entledigats från uppdraget som nämndeman och önskar att 
kommunfullmäktige väljer ny nämndeman för tiden till och med den 31 december 
2023 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 187 Dnr 2021-00485 102 

Val ersättare (M) - kommunstyrelsen t o m 2022-12-31 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse Anders Nordqvist (M) som ersättare i 
kommunstyrelsen t o m den 31 december 2022. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Linda Frohm (M) befrielse 
från förtroendeuppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Anders Nordqvist 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 188 Dnr 2021-00434 04 

Delårsrapport kommunen (inkl. målredovisning)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta delårsrapporten för perioden 1/1 – 31/8 2021. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunallagen 11 kap 16 § fastställer att minst en delårsrapport per år skall 
upprättas. Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-09 § 38 att övergå från att göra 
två delårsrapporter per år till att årligen genomföra en delårsrapport per den sista 
augusti samt en helårsprognos per den sista april. 
 
Delårsrapporten skall, enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning 13 kap, 
innehålla periodens resultat- och balansräkning samt en förenklad förvaltningsberät-
telse. Jämförelsetal i form av resultaträkningens delposter per föregående års 
motsvarande period samt helår ska finnas med tillsammans med prognos för 
resultatet för räkenskapsåret samt budget för innevarande räkenskapsår. För varje 
post eller delpost i balansräkningen i en delårsrapport ska belopp för motsvarande 
post för närmast föregående räkenskapsårs utgång redovisas.  
 
Drift- och investeringsredovisning, resultat- och prognoskommentarer samt uppfölj-
ning av styrelsens och nämndernas mål kompletterar Kalix kommuns delårsrapport. 
De kommunala bolagens resultat för perioden samt helårsprognos finns bifogade.   
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 1 oktober 2021.  
Bilaga Delårsrapport 2021. 
Kommunstyrelsens protokoll § 184/21. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
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§ 189 Dnr 2021-00266 00 

Lokalnyttjande - Lokalbanken (rapport) 2021 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av Lokalbanken. 
 
Beskrivning av ärendet 
Camilla Sandin, fastighetschef meddelar i tjänsteskrivelse den 10 maj 2021, att Kalix 
kommun har beslutat att följa upp antagen plan för effektivt lokalnyttjande – 
Lokalbanken. Det ska göras två gånger per år, maj och december. I revideringen av 
internhyresriktlinjerna föreslås att planen ska följas upp med ett annat tidsintervall 
så att en av uppföljningarna anpassas till budgetprocessen. Förslaget är uppföljning i 
februari eller senast april samt november. Syftet med uppföljningen är att kartlägga 
Kalix kommuns behov av lokaler för kommunens olika verksamheter, effektiviteten 
av lokalnyttjande samt att se till att vi står rustade för framtiden genom långsiktiga 
utvecklingsplaner. Inför uppföljningen träffas lokalgruppen för att kartlägga 
nämndernas behov, gå igenom lokaler i lokalbanken, initiera eventuella 
utredningsuppdrag, gemensamt väga behov och kostnadseffektivitet samt konse-
kvensbeskriva eventuella förslag till förändrat nyttjande.  
 
Beslut skall även fattas årligen om vilka lokaler som ska föras över till lokalbanken 
och hyresvärden ska då i kommande budget kompenseras för tillkommande 
kostnader. För att en lokal ska kunna föras över i lokalbanken ska alla steg i 
processen vara klara.  
 
Uppsagda lokaler hanteras enligt följande strategi:  
 
1. Inventering av externt inhyrda lokaler med målsättning att, om kontraktstid, 
hyreskostnad och den tomma lokalens förutsättningar i övrigt är lämplig, föra in 
verksamhet i egna lokaler  
2. Lokalbehov hos möjliga externa hyresgäster undersöks, framförallt där delar av 
fastigheter är tomma  
3. Åtgärder görs för minimering av driftkostnader, exempelvis temperatursänkning  
4. Försök görs att sälja den aktuella fastigheten  
5. Kallställning  
6. Rivning  
 
De lokaler som ej medges säljas, kallställas eller rivas enligt ovan tillför 
lokalbanken. 
 
Bedömning av nuvarande och framtida behov av lokaler för varje förvaltning 
Utbildningsförvaltningen; Planen, att riva Innanbäckens f.d. förskola, kommer 
verkställas när finansiering om ca 600 tkr har säkerställts. 
 
Gällande F-huset vid Furuhedsskolan beslutade kommunfullmäktige den  
23 november 2020 att ge samhällsbyggnadsnämnden, i samråd med 
utbildningsnämnden, i uppdrag att ta fram ett underlag med risk- och 
konsekvensbeskrivning för att sedan återkomma till kommunfullmäktige i juni 2021 
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för beslut. Utbildningsnämnden har tagit ett inriktningsbeslut att nyttja hela F-huset 
vid Furuhedsskolan för utbildningsändamål genom att flytta in Vuxenutbildningen 
från Folkets hus samt Vård- och omsorgsprogrammet från Furuhedsskolans H-hus i 
lokalen. Den invändiga ombyggnationen har därmed flyttas fram. Det som pågår är 
omläggning av yttertak vilket har slutbesiktats i april 2021. 
 
Utbildningsförvaltningen nyttjar nedanstående ytor i Folkets hus för utbildningsändamål: 

 
Gul yta: 100 % utbildning. 
Grön yta: gemensamt nyttjande med socialförvaltningen till uppskattningsvis hälften. 
Lila yta: gemensamt nyttjande med övriga verksamheter i Folkets hus till 
uppskattningsvis hälften. 
Turkos yta: gemensamt nyttjande med övriga verksamheter i Folkets hus till 
uppskattningsvis 25 %. 
 
PLAN 1 Gul yta 740 m²  Nyttjas helt av UTB 
PLAN 3 Gul yta 262 m²  Nyttjas helt av UTB 
 Grön yta  164 m²  Gemensamt nyttjande 
 Lila yta 141 m²  Gemensamt nyttjande 
 Turkos yta 590 m²  Gemensamt nyttjande 
 SUMMA 1 897 m² BRA-yta 
 
Vid en flytt av Vuxenutbildningen till F-huset blir ca 1 000 m² i Folkets hus helt 
friställda. Om ingen annan hyresgäst har behov av lokalerna behöver dem föras till 
lokalbanken med ett tillägg på ca 370 tkr exkl. kapitalkostnad enligt ny framräknad 
internhyra. Nuvarande internhyra exkl. kapitalkostnad är 311 tkr. 
 
Om beslutet blir att bygga om och nyttja F-huset till utbildning i enlighet med 
inriktningsbeslutet ökar internhyran med ca 870 tkr enligt sammanställning nedan, 
utan justering av ny framräknad internhyra gällande driftkostnad.  
I utbildningsnämndens beslut den 23 april 2021 föreslås att ett tak byggs över 
byggplanen utomhus i samband med ombyggnationen. Det taket beräknas kosta 
mellan 3,5 – 5,0 mkr beroende på storlek och utförande. Kostnaden ingår inte i den 
ursprungliga kostnadsbedömningen. 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(86) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-18 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

INTERNHYRA INKL. KAPITALKOSTNAD VID NYTTJANDE AV HELA F-HUSET FÖR UTBILDNING
Yta, BRA m² inkl. Särskolan 6 250                         m²

NUVARANDE INTERNHYRA INKL. KAPITALKOSTNAD
Nuvarande internhyra, F-huset inkl. Särskolan 1 568 750 kr             251 kr per m²
Nuvarande kapitalkostnad, F-huset inkl. Särskolan 818 750 kr                131 kr per m²
Nuvarande internhyra, hyrd del Folkets hus Vuxenutbildningen 311 000 kr                
Nuvarande kapitalkostnad, hyrd del Folkets hus Vuxenutbildningen 168 000 kr                
SUMMA KOSTNADER 2 866 500 kr             

INTERNHYRA INKL. KAPITALKOSTNAD EFTER OMBYGGNATION
Nuvarande internhyra, F-huset inkl. Särskolan 1 568 750 kr             
Nuvarande kapitalkostnad, F-huset inkl. Särskolan 818 750 kr                
Avgående internhyra, hyrd del Folkets hus Vuxenutbildningen 311 000 kr-                
Avgående kapitalkostnad, hyrd del Folkets hus Vuxenutbildningen 168 000 kr-                
Tillkommande kapitaltjänstkostnad efter ombyggnation av 5 813 m² (45,3 mkr) 1 827 100 kr             314 kr per m²
SUMMA 3 735 600 kr             

DIFF 869 100 kr                 
 
I den konsekvensbeskrivning av budget 2021 som utbildningsnämndens behandlade 
den 20 mars 2020 framgår att Sangis skola och Ytterbyns skola har så pass lågt 
elevantal och att undervisningen sker i s.k. B-form. Enligt konsekvensbeskrivningen 
skulle undervisningen i dessa skolor kunna flyttas till andra skolor. 
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Grundskola Töre skola/förskola 4 297 68 111 179 24 27
Manhemsskolan 10 407 413 413 25
Innanbäckens skola 4 585 138 138 33
Ytterbyns skola 3 302 74 74 45
Djuptjärns skola 3 413 191 191 18
Centrumskolan, inkl. tillbyggnad 340 m2 4 162 198 198 21
Näsbyn skola 3 985 179 179 22
Sangis skola (fördelat barnantal) 2 232 17 60 77 29  

 
Med anledning av utbildningsnämndens beslut den 23 april 2021, att öppna en till 
avdelning förskola inne i Ytterbyns skola från hösten 2021 med anledning av ökat 
antal barn i Ytterbyn, reduceras överskottet av lokalyta. 
 
Djuptjärns skola har behov av viss lokalanpassning p.g.a. upplevd trångboddhet. I 
byggnaden pågår åtgärder kopplat till inomhusmiljö med anledning av bl.a. inläckage 
av vatten via grund. Verksamheten har flyttat ut till Innanbäckens skola, 
Innanbäckens f.d. förskola och Gammelgårdens f.d. skola under tiden åtgärder pågår 
vilka beräknas vara slutförda under förstadelen av vårterminen 2022. Tidplanen kan 
komma att justeras om ytterligare ytskiktsrenoveringar ska utföras beroende på om 
extra medel tillförs. Dessa har inte med åtgärdsplanen att göra men kan vara 
lämpliga att utföra i samband med att skolans verksamhet är utlokaliserad. 
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Som tidigare rapporterats finns ett överskott av förskoleplatser i kommunen. I 
utbildningsförvaltningens rapport från maj 2019 anges att antalet födda barn 
minskar och att det finns ett visst överskott av platser i kommunal regi. Nedan 
redovisas läget i de kommunala förskolorna höstterminen 2020, med ett överskott 
på totalt 65 platser vid en beräkning med 18 inskrivna barn per s k avdelning.  
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Förskola Gammelgårdens förskola (skola)* 308 13 24 15 18 5
Innanbäckens nya förskola 1 441 87 17 90 3
Djuptjärns förskola 1 121 81 14 90 9
Nystads förskola 958 87 11 90 3
Lyrans förskola 791 70 11 72 2
Ytterbyns förskolor 539 53 10 54 1
Solbackens förskola 651 36 18 54 18
Sangis förskola (fördelat barnantal med förskolan i skolan) 174 17 11 18 2
Fyren/Näsby förskola (Paletten som flyttat från KIAB ht 20) 335 17 20 18 1
Vattentornets förskola 460 33 14 54 21
SUMMA 64 940 494 558 65

*) Utbildningsförvaltningen hyr 307,5 m² av totalt 1251 m²  
 
Med anledning av de större fastighetsrelaterade åtgärder som planeras vid förskolor 
och skolor är det av stor vikt att långsiktighet råder vid planering av 
lokalanvändningen. Dessutom kan byggandet av bostäder påverka behovet. Nu 
närmast kring kvarteret Tor 8, där 30 lägenheter färdigställs i augusti 2021. 
Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp träffar regelbundet representanter från 
fastighetsavdelningen. Det som senaste tiden varit aktuellt att lyfta är behovet att 
utveckla utemiljöerna och säkerställa trafiksituationen kring förskolor och skolor. En 
långsiktig plan behöver tas fram över kostnader och tidsatta åtgärder som underlag 
för kommande budgetberedningar. Närmast planeras ett antal åtgärder vid Ytterbyns 
skola för att bl.a. minimera fordonstrafik på skolgården. 
Socialförvaltningen; Behovet av bostäder är fortsatt stort, framför allt för unga, 
äldre, stora barnfamiljer, familjer som separerat, bostadslösa samt personer med 
missbruk. Inom Integrationsenheten råder för närvarande ett begränsat mottagande 
av ensamkommande flyktingbarn eller kvotflyktingar med anledning av covid-19. De 
bostäder som är inköpta för bl.a. det ändamålet kan komma att nyttjas för andra 
grupper. 
 
Antalet särskilda boendeplatser är ett annat viktigt område och socialförvaltningen 
har gjort en utredning som bl.a. visar på behovet av fler platser utifrån den 
demografiska utvecklingen. Sammanfattningsvis gör socialförvaltningen 
bedömningen att fler boendealternativ för äldre skulle behöva utvecklas i Kalix. 
Utredningen är remitterad och ska vara socialnämnden tillhanda den 30 april 2021. 
Tidigare redovisade planerade fastighetsrelaterade åtgärder 2021 fördelas på flera 
år, dels p.g.a. pandemin men även med anledning av omprioritering av 
budgetmedel. 
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En av de aktuella frågorna på de centrala lokalgruppsmötena är utökning av 
ytterligare ett område för bostadsmoduler samt skötseln av dessa. 
Samarbetet med utbildningsförvaltningens bygg- och elprogram, att som elevprojekt 
bygga moduler, fortsätter. Rutiner har uppdaterats gällande skötsel av utemiljöerna 
kring bostadsmodulerna men mer behöver göras. 
 
Delar av hemtjänsten har under hösten 2020 flyttat ut till Grytnäs hälsocentral p.g.a. 
den trångboddhet som var vid Torggården och risken med spridning av covid-19. På 
så sätt kan personal lättare hålla distans samt få tillgång till ändamålsenliga lokaler 
med bl.a. omklädningsmöjligheter. 
 
Parallellt har arbetet pågått med att se över lokalerna för hemtjänstpersonalen för en 
mer långsiktig lösning. I och med att del av F-huset Furuhedsskolan utgått, där bl.a. 
Vuxenutbildningen nu placerats in, har utökade ytor vid Torggården samt Grytnäs 
f.d. hälsocentral utretts. Torggården kan inte matcha lokalbehovet, även om 
intilliggande ytor skulle tas i anspråk. Däremot finns tillräckligt med yta vid f.d. 
Grytnäs hälsocentral, för att inrymma hela verksamheten. Ett affärsförslag har 
presenterats av KIAB som äger lokalen. Hyreskostnaden, inkl. tillkommande el-, 
uppvärmnings- och sophämtningskostnader beräknas uppgå till drygt 1,7 mkr per år 
efter utvändiga och invändiga anpassningar. D.v.s. en hyresökning med ca 600 tkr 
per år jämfört med att endast nyttja Torggården. Ytan fördubblas i stort sett, från 
973 m² vid Torggården till 1 838 m² vid Grytnäs f.d. hälsocentral.  
 
Fritid- och kulturförvaltningen; ser inget behov av ökade/minskade ytor med 
nuvarande verksamhet. Det som är aktuellt är fortsatt underhåll samt plan att byta 
ut skidstadions och Furuvallens klubblokaler.  
 
Uppdraget att uppföra ett nytt ridhus vid Björknäs pågår enligt tidplan nedan med 
planerad byggstart i september 2021 och ca ett års byggtid. 
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AKTIVITET INSTANS BESKRIVNING 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Natura 2000-älv Länsstyrelsen Ansökan
Strandskydd SBF Ansökan
Förprövning av 
Ridhus/Stall  Jordbruksverket Ansökan
Lokalbehov m.m. Verksamhet Fastställande

Projektering
Konsulter, SBF, FoK, 
KRF FFU

Granskningshandling

Upphandling Upphandlingsenheten
Publicering och 
räkningstid

Bygglov/rivningslov Konsult Bygglovshandling
Bygglov/rivningslov SBF Ansökan
Bygglov/rivningslov BoM Handläggning
Strandskydd BoM Handläggning
Bygglov/rivningslov Jävsnämnd Beslut 10
Strandskydd Jävsnämnd Beslut 10

Anbud
Upphandlingsenheten/
SBF Utvärdering

Anbud SBN Antagande 24

Anbud
Upphandlingsenheten/
SBF Beställningsskrivelse 6

Kontrollplan Kontrollansvarig
Startmöte Entreprenör/SBF/FoK

Tekniskt samråd
BoM samt 
Entreprenör/SBF

Byggstart

JULI AUGUSTI SEPTEMBER

TIDPLAN - BJÖRKNÄS RIDHUS

FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI

7 veckor

10 veckor
10 veckor

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

3 månader

 
 
Uppföljning och utvärdering kommer att ske av de kvarvarande fastigheter som tillförts 
internhyressystemet 2021. 
 
Meröppet bibliotek kommer verkställas 2021. 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen; har ett helhetsgrepp om de kommunala fastigheterna. I 
Lokalresursplanen, som är ett övergripande dokument som uppdateras kontinuerligt vid 
förändringar, kan vi följa outnyttjade lokaler för ett bättre resursnyttjande.  
 
En ny modell för internhyresprissättning har tagits fram i samband med att 
internhyresriktlinjerna reviderats. Remissvar är sammanställda för beslut i 
kommunfullmäktige i juni 2021.  

Pågående större projekt är ombyggnation av räddningstjänstens lokal i Kalix i 
enlighet med konceptet Friska brandmän samt färdigställande av 30 hyresrätter på 
Tor 8. Arbetet med rutiner kring totalförvaltning av bostäder, policy vid uthyrning, 
administrativ och teknisk förvaltnings samt hyresförhandling är avklarat. Även 
försäljning av Grytnäs förskola pågår. 
 
Kommunstyrelsen; Kalix kommun har förvärvat Sjöbovillan (Ytterbyn 20:56-20:58) 
av Stiftelse Kalixbo. För närvarande är Sjöbovillan i Lokalbanken. Lokalgruppen har 
under senaste åren tittat på alternativa användningsområden. Dessutom har 
förfrågan inkommit från extern aktör att hyra lokalen, som är under behandling. 
 
Hur förvaltningarna arbetar löpande med lokalfrågan  
En lokalgrupp bestående av förvaltningschefer och fastighetschef träffas regelbundet 
och diskuterar lokalbehov samt tar strategiska beslut om att utreda alternativ. 
Kommundirektören har en samordnande roll och träffar även regelbundet de 
kommunala bolagen som arbetar med bostads- och lokalfrågor. Kommundirektören i 
samråd med fastighetschefen ansvarar för att sammanställa en rapport, Lokalbank, 
för redovisning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige två gånger per år. 
Fastighetschefen sammanställer lokalresursplanen och lägger vid behov fram förslag 
om avvecklande av fastigheter som inte nyttjas och som inte heller bedöms viktiga 
för framtida behov.  

Bedömningen är att vi har en bra organisation för att arbeta med lokalfrågor. Det 
visade den granskning som utförts gällande hur samhällsbyggnadsnämnden bedriver 
fastighetsförvaltning samt vilken policy kommunen har avseende hyressättning och 
andra villkor knutna till upplåtelsen av verksamhetslokaler.  
Det förs en dialog med representanter för de olika förvaltningarna och de områden 
som är aktuella, och som det arbetas med att se över rutiner inom, är: 

 Samordning och kommunikation 
 Uppföljning 
 Kundnöjdhet, i enlighet med rapporten ska förvaltningen se över hur 

ytterligare mätning kan ske och återrapportera till 
samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget är att:  

- Utveckla rutiner i DeDU med återkoppling och uppföljning av ärenden.  
- Gå ut med information om funktionerna betygssättning samt fritext 

samt uppmana dem som nyttjar DeDU att svara (ta hjälp av 
informationsenheten) 

- Sammanställa resultatet en gång per termin med uppgift om 
svarsfrekvens till nyttjare och nämnd.  

- Fortsätta att närvara vid möten med förvaltningarna samt vid 
utbildningsförvaltningens skyddskommitté.  

- Avvaktar med fler mätningar tills ovanstående förslag utvärderats 
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Lokalresursplan  
Enligt gällande internhyresregler ska hyresvärden (samhällsbyggnadsförvaltningen) 
upprätthålla en övergripande lokalresursplan. I lokalresursplanen ska det framgå 
vilka lokaler som eventuellt ska ingå i en s.k. lokalbank (lokaler som kan komma att 
behövas i framtiden av kommunala verksamheter). Det är lokaler som ej medges 
säljas, kallställas eller rivas enligt strategin om uppsagda lokaler ovan. I de 
reviderade internhyresriktlinjerna föreslås kompletteringen att hyresvärden ska 
planera lokalbehov tillsammans med den centrala lokalgruppen och upprätthålla en 
övergripande lokalresursplan över fördelning per förvaltning, nyttjandegrad, 
uppsagda lokaler, tomma lokaler, tomma lokaldelar, sålda, köpta och rivna lokaler. 
 
Lokalbank 
Enligt gällande internhyresregler ska hyresvärden (samhällsbyggnadsförvaltningen) 
kompenseras fullt ut för kostnaderna att hantera tomma lokaler om dessa ska ingå i 
lokalbanken, efter det att åtgärder utförts för att minimera driftkostnaderna.  
Kostnaderna redovisas årligen inför budgetberedningen.  
År 2021 ingår följande lokaler i lokalbanken: 
 
LOKAL KOSTNAD PER ÅRKOMMENTAR 
Gammelgårdens skolas gymnastiklokal 62 tkr Del hyrs ut externt 
Karlsborgs gymnastiklokal 189 tkr Revideras vid ev. avveckling 
Pålänge skolas samlings- och gymnastiklokal 108 tkr Delar hyrs ut externt 
Vitvattnets f.d. skola/förskola, del av 28 tkr Del hyrs ut externt 
Föreningshuset 260 tkr F.d. Dagcenter 
Sjöbovillan 158 tkr  
SUMMA 805 TKR  
*) Dagcenter från april 2020 med en beräknad kostnad på 195 tkr och kommande 
helår på 260 tkr. Omräknas om intäkter av föreningar tillförs 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Ingen förändring sedan rapporteringen i november 2020 gällande fördelning av 
lokalyta per nämnd samt outhyrda lokaler. 
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Sammanställning av tomma lokaler 
Nedan redovisas en sammanställning över tomma lokaler och tomma lokaldelar med 
en statusbeskrivning på var i processen ärendena ligger utifrån strategin hur tomma 
lokaler ska hanteras: 

TOMMA LOKALER PER 2021-05-10
LOKAL TOTAL YTA, BRA m² HYRESBEFRIAD FRÅN UPPSAGD KOMMENTR
Fattenborg                          179,0    Ingen internhyra erläggs.
Insikten                          354,0    2015-06-01 2015-12-09 Plan att nyttja till klubblokaler.
Karlsborgs gymnastiklokal                          744,0    2016-05-01 2015-10-26 Inväntar besked om att verkställa avveckling.
Grytnäs förskola                          632,0    2019-11-01 2018-05-14 Försäljning pågår.
SUMMA                      1 909,0     
 
TOMMA LOKALDELAR PER 2021-05-10
LOKAL TOTAL YTA, BRA m² NYTTJAD YTA EJ NYTTJAD YTA KOMMENTAR
Gammelgårdens skola (förskola)                      1 251,0                307,5                     623,5    Internhyra utb.
Gammelgårdens skola (gymnastik)             253,0    Ingår i lokalbanken enligt beslut i kf sept 2017.
Gammelgårdens skola (kök)                67,5    
Pålänge skola, plan 2 (förskola)                      1 153,0                223,0                     335,0    Internhyra utb, medgivande Pålänge fria förskola.
Pålänge skola, plan 2 (gymnastik)             322,0    Ingår i lokalbanken enligt beslut i kf sept 2017.
Pålänge skola, plan 2 (matsal och entré)             102,0    Nyttjas med ingen hyra erläggs.
Pålänge skola, plan 1
Pålänge skola, plan 3             171,0    Del hyrs ut till extern hyresgäst.
Vitvattnets skola (förskola)                          628,0                305,0                     323,0    Del hyrs ut till extern hyresgäst.
SUMMA                      3 032,0             1 751,0                  1 281,5     
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SÅLDA FASTIGHETER 2017-2019 YTA, BRA
Risöns förskola (Bagarbacken) 224                            m²
Risöns skola 1 497                        m²
Furuhedsskolan, del av hus F (till Sbo) 1 886                        m²
Karlsborgs förskola 237                            m²
Töre busstation 376                            m²
Morjärvs förskola 153                            m²
SUMMA 4 373                        m²  
Inga fastigheter är sålda efter 2019. 
 
Kommunstyrelsen har den 24 maj 2021, § 112, föreslagit, att kommunfullmäktige 
beslutar godkänna redovisningen av Lokalbanken. 
 
Kommunfullmäktige har den 14 juni 2021, § 122, beslutat bordlägga ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Camilla Sandin, fastighetschef tjänsteskrivelse den 10 maj 2021. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 112/21. 
Kommunfullmäktiges protokoll § 122/21. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Fastighetschef Camilla Sandin 
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§ 190 Dnr 2021-00354 02 

Lönestruktur och strategisk lönesättning  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar genomföra en särskild lönesatsning på undersköterskor 
inom Kalix kommun med godkänd utbildning till ett belopp av 400 kr per månad för 
chefer att individuellt och differentierat fördela i löneöversyn 2022. Medel för den 
särskilda satsningen anslås med 2,7 mkr för löneöversyn 2022. 
  
Beskrivning av ärendet 
Maria S Henriksson, kommundirektör meddelar i tjänsteskrivelse den 16 juni 2021, att 
kompetensförsörjning kommer att vara alla kommuner, företag och organisationers 
största utmaning. Problemet med arbetskraftsbrist är särskilt svårt i många av 
kommunens yrken då jobben i välfärden kräver rätt kompetens i kombination med 
utbildningskrav. Vi har under de senaste åren sett svårigheter att rekrytera bl a 
socionomer, sjuksköterskor, undersköterskor och lärare inom vissa områden. Trots att 
vi under åren genomfört särskilda satsningar i löneöversyner samt i samband med 
genomförda lönekartläggningar har vi inte uppnått vår målsättning att Kalix kommun 
ska ha konkurrenskraftiga löner för att kunna möta efterfrågan.  
 
Om ingenting förändras visar grundscenariot en behovsökning av antalet anställda inom 
kommunerna som främst är koncentrerad till vård och omsorg. Utöver de ökade 
behoven beräknas andelen pensionsavgångar öka årligen. Trycket är lägre på förskola 
och skola men trots det måste ett stort antal pensionsavgångar hanteras. Sedan en tid 
tillbaka har rekryteringsläget varit bekymmersamt för flera yrkesgrupper även där. 
 
Pandemins effekter har också accelererat behovet av omställning till välfärden. Det 
finns mycket som vi som arbetsgivare gör för att möta denna kompetensutmaning, men 
också en hel del kvar att göra. Strategierna handlar om att vara en attraktiv 
arbetsgivare, att hitta nya lösningar och om ett hållbart arbetsliv. 
 
Arbetsgivare kan stödja medarbetarnas utveckling genom en rad olika insatser. För nya 
medarbetare är introduktion och tillgång till mentorskap eller handledning viktigt. Att ha 
tid och möjlighet för kollegialt lärande underlättar när nya kunskaper ska omsättas i 
praktiskt arbete. Att skapa och visa modeller för kompetens- och karriärutveckling ger 
medarbetarna chansen att utveckla både sig själva och verksamheten – vilket samtidigt 
gör jobben mer attraktiva.  
 
Beredning 
Kommunstyrelsens politiska beredning har i dialog med HR-chef och personalstrateger 
diskuterat förutsättningarna för att skapa en lönestruktur som speglar en jämställd 
kommun liksom förutsättningar för att kunna rekrytera kompetenser där det idag råder 
stor konkurrens mellan kommuner och andra organisationer. 
 
En grupp där vi särskilt ser behov av en satsning är undersköterskor. En satsning på 
gruppen undersköterskor skulle medverka till en jämnare fördelning av löner mellan 
män/kvinnor i Kalix kommun. Idag tjänar kvinnor ca 93 % av mäns löner i vår 
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kommun. Det har sakta gått framåt men det är med mycket små steg. Det här är 
ingenting vi kan vara nöjda med.  
 
Det handlar om att skapa förutsättningar för att få fler att vilja och kunna jobba heltid 
och minska pensionsavgångarna genom att förlänga yrkeslivet. Idag har Kalix kommun 
en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 97,45 % vilket är högt jämfört med andra 
kommuner men möjliggör fortfarande en möjlighet att frigöra fler arbetade timmar. 
Pensionsavgångarna under de närmaste fyra åren är ca 250 personer vilket kommer att 
bli en stor utmaning. Nya lösningar genom till exempel förändrade arbetssätt och teknik 
kan också minska behoven. 
 
Tabell: Jämförelse medellön undersköterskor Kalix kommun – Norra Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetsgivarenheten har på uppdrag av beredningen analyserat lönestatistik för 
gruppen Undersköterskor i förhållande till Norra Sverige och det framkommer att 
skillnaden däremellan skulle kunna justeras genom ett utökat budgetutrymme om 
400 kronor per Undersköterska med godkänd utbildning.  
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Utdrag ur Lönekartläggning 2021 - Sammanfattning 

 
Beredningens förslag 
Beredningen föreslår Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott att besluta om ett 
extra utrymme om 400 kronor per Undersköterska med godkänd utbildning för chefer att 
 individuellt och differentierat fördela i löneöversyn 2022. 
 
Beredningen föreslår även att Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutar att 
uppdra till Arbetsgivarenheten att ta fram en handlingsplan med åtgärder för strategisk 
lönesättning kopplat till lönekartläggningen samt genomförd genomlysning av 
lönestrukturer. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
Kommunfullmäktige att genomföra en särskild lönesatsning på undersköterskor inom 
Kalix kommun med 400 kr utöver beslutade satsningar. Medel för den särskilda 
satsningen anslås med 2,7 mkr för löneöversyn 2022. 
 
Genom att tänka nytt och våga utmana det traditionella kan arbetsgivaren hitta nya 
lösningar för att möta kompetensutmaningen. Det handlar om att utveckla arbetssätt och 
att hitta nya samarbeten så att varje medarbetares kompetens används på ett 
ändamålsenligt sätt och att tekniken används smart. På så sätt kan vi som arbetsgivare 
minska rekryteringsbehovet och samtidigt möta invånarnas ökade krav på högre kvalitet 
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i välfärden. För att få till förändring är jämställdhet, delaktighet, samverkan mellan 
parterna och ett nära ledarskap centralt. 
 
Beslutsunderlag 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 14 juni 2021. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 52/21. 
Kommunstyrelsens protokoll § 174/21. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialnämnden 
Arbetsgivarenheten 
Ekonomienheten 
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§ 191 Dnr 2021-00390 02 

Kompetensförsörjningsplan 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta Kompetensförsörjningsplanen 2021-2025 enligt 
bifogad bilaga. Beslutet ersätter tidigare kompetensförsörjningsplan (Dnr 195/14-02). 
 
Beskrivning av ärendet 
Ulrika Johansson Kauppi, personalstrateg meddelar i tjänsteskrivelse den  
4 augusti 2021, att Kalix kommun står inför stora utmaningar vad gäller kompetens-
försörjning av organisationens verksamheter. 
 
Kompetensförsörjningsplan 2021-2025 analyserar kommande behov och ringar in 
fokusområden där strategiskt arbete ska genomföras för att möta dessa utmaningar. 
  
Syftet med Kalix Kommuns kompetensförsörjningsplan är att ge en samlad bild av 
verksamheten för att underlätta strategisk kompetensförsörjning och bidra till att 
kommunens utvecklingsmål på lång och kort sikt uppnås inom samtliga förvaltningar.  
 
Utifrån kompetensförsörjningsplanen ska  
 

 Arbetsgivaren arbeta med varumärket för att attrahera, rekrytera och behålla 
personal. 

 
 Respektive förvaltning ansvarar för uppföljning av sin verksamhets 

kompetensförsörjning.  
 
Kompetensförsörjningsplanen föreslås gälla över 5 år, med årlig uppföljning inom 
förvaltningarna och verksamheters ordinarie verksamhetsuppföljning.  
 
Kompetensförsörjningsplanen i sin helhet bifogas beslutsunderlaget. 
 
Beslutsunderlag 
Ulrika Johansson Kauppi, personalstrateg tjänsteskrivelse den 4 augusti 2021 och 
förslag till Kompetensförsörjningsplan. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 67/21. 
Kommunstyrelsens protokoll § 175/21. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga nämnder 
Arbetsgivarenheten 
Författningssamlingen 
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§ 192 Dnr 2021-00205 00 

Riktlinjer internhyra - revidering 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till riktlinjer för internhyran, att börja 
gälla från 1 januari 2022 samt att tidigare internhyresregler upphör att gälla. 
 
I riktlinjerna på sid 10, 8.2 skall punkt 4 få följande lydelse: Försök görs att sälja 
den aktuella fastigheten, i första hand skall erbjudande gå till kommunala bolagen 
och Stiftelsen Kalixbo. 
 
Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 30 mars 2021, § 59, att kommunfullmäk-
tige har den 18 juni 2018, § 86, beslutat anta reviderat förslag till Internhyresriktlin-
jer. Dessa är åter i behov av revidering och hyran i behov av justering. Förslaget 
omfattar både den text som reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst, 
gränsdragningslistan samt förändring av hyra och hur hyran föreslås revideras. 
 
Den 3 november 2020 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att godkänna 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till utkast av reviderade riktlinjer, 
med förslag att börja gälla från 1 januari 2022.  
 
Nämnden beslutade att skicka internhyresförslaget på remiss till övriga nämnder, att 
komma in med synpunkter till samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 26 februari 
2021 för redovisning och beslut i samhällsbyggnadsnämnden i mars 2021, 
kommunstyrelsen 25 maj 2021 och kommunfullmäktige 14 juni 2021. 
 
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens förslag till 
revidering av riktlinjer för internhyran, utifrån följande: 
Röd överstruken text tas bort, blå text som läggs till är förvaltningens förslag till 
revidering och grön text är övriga förvaltningars förslag till revidering efter 
remissomgång som är lagt till/justerad efter analys av förvaltningen. 
 
Vidare föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att samhällsbyggnadsnämnden 
tar med i budgetarbetet inför 2022 att internhyran behöver höjas med 
3,9 mkr och att kommunfullmäktiges beslut om fördelning av budgetramar till 
nämnderna tar ökningen av internhyran i beaktande. De reviderade riktlinjerna 
föreslås börja gälla från 1 januari 2022. 
 
Jämställdhetsanalys 
Beslutet berör samtliga. Ingen individbaserad statistik finns som är relevant 
och det finns inga analyserade skillnader. 
 
Kommunstyrelsen föreslår den 24 maj 2021, § 110, att kommunfullmäktige beslutar 
godkänna förslag till riktlinjer för internhyran, att börja gälla från 1 januari 2022 samt 
att tidigare internhyresregler upphör att gälla. 
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I riktlinjerna på sid 10, 8.2 skall punkt 4 få följande lydelse: Försök görs att sälja den 
aktuella fastigheten, i första hand skall erbjudande gå till kommunala bolagen och 
Stiftelsen Kalixbo. 
 
Kommunfullmäktige har den 14 juni 2021, § 123, beslutat bordlägga ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 23 mars 2021. 
Förslag till riktlinjer för internhyran. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 59/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 110/21. 
Kommunfullmäktiges protokoll § 123/21. 
 

 
Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga nämnder 
Kalix Industrihotell AB 
Kalix Nya Centrum 
Kalixbo 
Ekonomienheten 
Författningssamlingen 
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§ 193 Dnr 2021-00393 70 

Tillägg i reglementet - befogenhet att besluta om gravsättning 
enligt begravningslag (1990:1144) 5 kap 2 § 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar ge socialnämnden befogenhet att i reglementet som 
socialnämnd besluta om gravsättning enligt begravningslag (1990:1144) 5 kap 2§.  
 
Beskrivning av ärendet  
Socialnämnden meddelar i protokoll den 16 juni 2021, § 155, att ansvaret för 
gravsättningen ligger enligt begravnings lagen på ”kommunen”. Detta innebär att 
kommunfullmäktige bör utse en nämnd som skall fullgöra kommunens uppdrag på 
detta område. För närvarande ligger delegationen för beslut om gravsättning hos 
kommunfullmäktige. Beskrivning av ärendet Enligt begravningslagens 5 kap. 2 § 
har kommunen det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts. 
Bestämmelsen reglerar endast gravsättning av avliden, inte begravningen. Med 
gravsättning avses inte en regelrätt begravning utan endast att den avlidnes stoft 
eller aska placeras inom en gravplats eller inom ett gemensamt grav område eller 
askans utströende.  
 
Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar (även utav ovilja/oförmåga) 
med gravsättningen är folkbokföringskommunen ansvarig att göra detta eller om 
den avlidne inte har varit folkbokförd i Sverige den kommun där dödsfallet 
inträffade. Om en annan kommun än folkbokföringskommunen är ansvarig för den 
provisoriska dödsförvaltningen är den kommunen ansvarig även för gravsättningen. 
Ansvaret för gravsättning enligt 5 kap. 2 § begravnings lagen gäller oavsett om den 
avlidne omfattas av begravningsavgift som tas ut i samband med den årliga 
taxeringen eller inte.  
 
Enligt begravningslagen har kommunen ett yttersta ansvar för att avlidna 
gravsätts. Ärendets gång i sådan här fall är att kommunen ser till att gravsättning 
sker och ersätter den som är huvudman för begravningsplatsen för de direkta 
kostnaderna för gravsättningen. Kommunen får sedan begära ersättning för sina 
kostnader av dödsboet.  
 
Jämställdhetsanalys  
Beslutet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon påverkan 
på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Beslutsunderlag  
Socialnämndens protokoll, § 156/21.      
Reglemente. 
Kommunstyrelsen protokoll § 173/21. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialnämnden 
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§ 194 Dnr 2021-00392 70 

Årlig uppräkning av avgift för dödsboförvaltning  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar ge socialnämnden rätt att ta ut avgift enligt 
följande; 
 
- Att enligt 18 kap Ärvdabalken och 5 kap begravnings lagen, ta ut en 
  ersättning av ett dödsbo för socialnämndens kostnader för 
  dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravnings lagen.  
 
- Att avgiften börjar gälla fr o m 2022-01-01 och motsvarar  
  500 kronor/timme, vilket är  1,05% av prisbasbeloppet enligt  
  socialförsäkringsbalken (2010:110). För år 2021 har prisbasbeloppet  
  beräknats till 47 600 kronor. 
 
- Att avgiften därefter årligen räknas upp med kommande års 
  procentuella ökning av det fastställda prisbasbeloppet.  
 
Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden föreslår i protokoll den 16 juni 2021, § 155, att 
kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att besluta enligt 
socialnämndens förslag, att ha rätt att ta ur ersättning för sina 
förvaltningskostnader och åtgärder enligt begravnings lagen. En kommun får 
dock, enligt 8 kap 3c § Kommunallagen inte ta ut högre avgift än vad som svarar 
för kostnaden för de tjänstemän som kommunen tillhandahåller. Ersättningen 
ska därför enligt 8 kap 3 c § Kommunallagen motsvara kommunens 
självkostnad. Kostnaden för dödsboförvaltningen och åtgärder enligt 
begravningslag beräknas till 500 kr/timme 2022. Avgiften ska följa 
prisbasbeloppet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har ansvar för handläggning av dödsboärenden. Utgångspunkten 
är att den avlidnes anhöriga i första hand ska förvalta och avveckla dödsboet 
samt ta hand  om begravningsarrangemanget. Vid vissa situationer  med 
särskilda förutsättningar ska socialnämnden göra dödsboanmälan och i vissa fall 
förvalta och avveckla dödsboet. I vissa fall måste även socialnämnden ordna 
med begravning/gravsättning av den avlidne och om dödsboets tillgångar inte 
räcker för att täcka skäliga kostnader ska ekonomiskt bistånd beviljas under 
vissa förutsättningar. Socialnämnden har rätt att ta ut ersättning ur dödsboet för 
sina förvaltningskostnader. Tidsåtgången ska dokumenteras. Dokumentationen 
av tidsåtgången utgör debiteringsunderlag. 
 
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen rekommenderar 
kommunfullmäktige att besluta enligt socialnämndens förslag, att ha rätt att ta 
en avgift för sina förvaltningskostnader och åtgärder enligt begravnings lagen 
om 500 kr/timme från och med 2022-01-01. Avgiften följer prisbasbeloppets 
utveckling. 
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Jämställdhetsanalys 
Beslutet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens protokoll, § 155/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 172/21. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialnämnden 
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§ 195 Dnr 2021-00341 101 

Äldreplan för Kalix kommun 2018-2026 - uppföljning 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna uppföljningen av Äldreplanen. Vid nästa 
uppföljning ska Äldreplanen revideras och sedvanlig remissförfarande ska då ske till 
övriga nämnder och intresseorganisationer. 
 
Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden meddelar i protokoll den 21 maj 2021, § 130 följande: socialnämnden 
meddelar den 10 april 2019, att socialchefen fick i uppdrag av socialnämnden den 29 
september 2016, § 106, att tillsammans med Framtidsgruppen utarbeta en Äldreplan 
för Kalix kommun. 
 
Äldreplanen ska vara ett stöd och användas som riktlinje vid framtida utveckling av en 
god vård- och omsorg. Äldreplanen har utarbetats av Framtidsgruppen som består av 
tjänstepersoner och politiker. 
 
Socialnämnden antog utkastet den 28 augusti 2018, § 99, och beslutade att 
Äldreplanen skulle gå på remiss till andra nämnder men även till organisationer som är 
berörda av ämnet. Efter remissförfarandet har socialförvaltningen gjort revideringar av 
utkastet. Under processen har bland annat olika pensionärsföreningar samt KPR och 
KFR fått ta del av utkasten samt har fått inkomma med synpunkter. 
 
Grunden för Äldreplanen utgörs av politiska mål men också styrdokument som antagits 
av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Planen utgår också från beprövad 
forskning, teorier, nationella lagar-och riktlinjer samt andra styrdokument. 
Socialnämnden föreslår att Äldreplanen revideras varje mandatperiod och att 
socialförvaltningen ska använda Äldreplanen vid uppföljningar knutna till ämnet. 
Jämställdhetsanalysen har integrerats i löpande text. Kommunfullmäktige beslutade att 
anta Äldreplanen samt att Äldreplanen ska revideras varje ny mandatperiod och följas 
upp vartannat år. Kommunfullmäktige beslutade även att vid revidering och uppföljning 
ska ett jämställdhetsperspektiv beaktas utifrån regeringens jämställdhetspolitiska mål. 
 
Syftet med Äldreplanen ska förutom vara ett stöd till att utveckla framtidens 
äldreomsorg vara ett stöd till kommunens innevånare. Genom att ta del av Äldreplanen 
ska äldre och närstående få en uppfattning om vad som kan förväntas av Kalix kommun 
under åldrandet. Planen ska även visa vilka visioner Kalix kommun har för framtidens 
äldreomsorg. 
 
Efter socialnämndens beslut 29 september 2016 § 106 har Framtidsgruppen arbetat 
med Äldreplanen. Framtidsgruppen består av tjänstepersoner och politiker som arbetat 
fram Äldreplanen tillsammans. Under framtagandet har HKR och KPR fått ta del av 
framväxande planen i en dialogform. 
 
Socialnämnden tog del av utkastet till Äldreplanen den 19 juni 2018 och gavs tid att 
föra fram synpunkter fram tills en extrainsatt nämnd den 28 augusti 2018. Enligt 
beslut av socialnämnden i augusti § 99 skickades utkastet på remiss till andra 
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nämnder men även till HKR och KPR samt andra organisationer. Exempelvis har PRO 
haft en studiecirkel kring Äldreplanen. Socialnämnden har den 10 april 2019, § 49 
beslutat att föreslå kommunfullmäktige att Äldreplanen ska revideras varje ny 
mandatperiod och följas upp vartannat år samt att kommunfullmäktige att vid 
revidering och uppföljning ska ett jämställdhetsperspektiv beaktas utifrån Regeringens 
jämställdhetspolitiska mål. 
 
Socialnämnden uppdrar till socialchefen att sammanfatta Äldreplanen till en kortare 
broschyr för allmänheten som ska redovisas till socialnämnds arbetsutskott. Det har 
inte skett utan ska ske efter denna uppföljning. 
 
Socialnämnden har i maj månad gjort en uppföljning och finner att äldreplanen är av 
god kvalitet (fullgod) och (relevant) aktuell för Kalix kommun. 
 
Socialnämnden anser att vid nästa uppföljning ska äldreplanen revideras och sedvanlig 
remissförfarande ska då ske till övriga nämnder och intresseorganisationer. 
 
Bakgrund och integrerad jämställdhetsanalys 
Statistik visar att många fler som föds idag kommer att bli över 100 år än tidigare. 
Den ökade medellivslängden i medför nya utmaningar och ställer nya krav vid 
utformningen av framtidens vård- och omsorg. Kalix kommun är inte undantagen 
utmaningar utan har fler personer över 65 år än genomsnittet av Sveriges kommuner 
(Kolada, 2019). 
 
Figur 1 nedan illustrerar utvecklingen i Kalix över tid gentemot andra kommuner 
utifrån 65 år och äldre. 

 
 
Invånare 65+, andel (%) Antal invånare i kommunen som är 65 år eller äldre 
dividerat med totalt antal invånare i kommunen den 31/12 (Kolada.se, 2019). 
 
Ett avsnitt i Äldreplanen belyser utmaningen kring kompetensförsörjningen som är 
en nationell utmaning och inte endast en utmaning för Kalix kommun. För att möta 
utmaningarna krävs nya lösningar vilket inkluderar fler digitala lösningar inom 
socialförvaltningen alla områden. 
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Äldreplanen riktar sig till både män och kvinnor oavsett livssituation. Regeringens 
övergripande jämställdhetspolitiska mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sitt eget liv (Regeringskansliet, 2017). Under framtagandet 
har arbetsgruppen försökt beakta ett jämställdhetsperspektiv vid utformningen av 
Äldreplanen. För att säkra att Kalix kommun tillhandhåller en jämställd vård kommer vi 
arbeta med könsuppdelad statistik när det är möjligt. 
 
Forskning visar att det är kvinnor som i större utsträckning påverkas negativt av att ge 
anhörig omsorg. Det beräknas att 70 procent av informella anhörigvårdare kvinnor och i 
större utsträckning bland låginkomsttagare. Det är kvinnliga anhöriga till lågutbildade 
äldre som också ökat sin insats över tid (SOU 2017:21, s 24). 
 
Forskning visar också att kvinnor i även vårdar sina sjuka makar längre än män vårdar 
sina fruar, men i de övre åldrarna ses ingen större skillnad mellan vem som vårdar 
utifrån kön (Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan, 2018, s 24-25). 
Anhöriga och närstående behöver beaktas vid utformning av vård-och omsorg men utan 
att män inte glöms bort som anhörigvårdare. 
 
I Kalix är det fler kvinnor än män som är över 65 år. 2018 var det ca 30 procent av 
kvinnor över 65 år och ca 27 procent av männen. 

 
 
Invånare 65+, andel (%) Antal invånare i kommunen som är 65 år eller äldre dividerat 
med totalt antal invånare i kommunen den 31/12 (Kolada.se, 2019). 
 
Äldre är inte en homogen grupp utan består av olika grupper och personer som har 
olika behov, intressen och utmaningar. Antalet äldre som är utrikesfödda ökar i 
Sverige och är inte heller en homogen grupp vilket behöver beaktas. Jämfört med 
inrikes födda har utrikesfödda i lägre utsträckning hemtjänst och men även särskilt 
boende. Det kan antas att omvårdnaden utförs av anhöriga i större utsträckning (SOU 
2017:21 s 197). 
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En förklaring kan vara språkliga hinder som leder till att det är svårt att veta vilken 
hjälp som går att söka. Äldreplanen har försökt beakta jämställdhet men även ett 
intersektionellt perspektiv då anhöriga oavsett bakgrund, etnicitet, religion, språk eller 
livssituation ska få god och likvärdig vård-och omsorg. Genom att belysa frågor kring  
jämställdhet ur olika perspektiv förväntas Äldreplanen skapa en medvetenhet kring 
frågorna. 
 
Referenser 
Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan. (2018). Regeringen, skrivelse 
2017/18:280, pp.24-25. Available at: 
https://www.regeringen.se/49ee56/contentassets/faebe5c0bff14b9fb7cd9df7625d2e10/fr
amtidens-aldreomsorg--en-nationell-kvalitetsplan-2017_18_280.pdf 
 [Accessed 8 Mar. 2019]. 
 
Kolada.se. (2019). Kolada. [online] Available at: 
https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16815&tab_id=74606 
 [Accessed 8 Mar. 2019]. 
 
Regeringskansliet. (2017). Mer om jämställdhetspolitikens mål. [online] Available at: 
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/01/mer-om-jamstalldhetspolitikens-mal/ 
 [Accessed 8 Mar. 2019]. 
 
Sverige. Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen - Läs mig! : nationell 
kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer Del 1/ betänkande av Utredningen 
om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.. - 2017. - ISBN: 9789138245811 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämndens protokoll, § 130/21. 
Äldreplan. 
Kommunstyrelsens protokoll § 178/21. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialnämnden 
Författningssamlingen 
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§ 196 Dnr 2021-00271 00 

Antal ledamöter i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 
 
1. När val av kommunfullmäktige hålls nästa gång i hela landet ska 37 ledamöter  
    utses i Kalix kommunfullmäktige. 
2. När val av kommunfullmäktige hålls nästa gång i hela landet ska ersättare utses till 

hälften av det antal platser som varje parti får i Kalix kommunfullmäktige. För ett 
parti med en eller två ledamöter i fullmäktige ska två ersättare utses. 

3. En ny arbetsordning för kommunfullmäktige ska tillämpas från och med  
    15 oktober 2022 med anledning av punkterna 1 och 2. 
 
Reservation 
CarolOtto Gählman (FIK) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 17 augusti 2021, 
att kommunstyrelsen beslutade den 9 november 2020, § 211, att tillsätta en tillfällig 
politisk beredning med uppdrag att ta fram en målbild över framtida politisk 
organisation och politiska arvoden i Kalix kommun. Rapport med förslag till 
förändringar har överlämnats till kommunstyrelsen för vidare handläggning.  
 
Rapport tillfällig beredning, målbild - framtida politisk organisation och politiska 
arvoden behandlades på Kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2021 § 120. 
Kommunstyrelsen beslutade då att antal ledamöter i kommunfullmäktige skulle 
beredas vid dagens sammanträde för beslut i kommunfullmäktige den 14 juni 2021 
samt att  ge kommundirektören i uppdrag att skicka ut rapporten till nämnder och 
styrelser samt övriga instanser som har rätt att yttra sig. Kommundirektören fick även 
i uppdrag att bereda ärenden för beslut utifrån rapport och yttranden. 
 
Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande och Jan Nilsson (S), 1:e vice 
ordförande kommunstyrelsen meddelar i skrivelse den 17 maj 2021, att 
kommunstyrelsen har haft en politiskt tillsatt kommunstyrelseberedning där samtliga 
politiska partier har ingått. I uppdraget har bl a ingått att utreda kommunfullmäktiges 
storlek beträffande antal ledamöter. Här nedan följer beredningens underlag till beslut; 
 
”Valdeltagandet i Norrbotten och Kalix är högre än landet i stort. Vi har en jämnare 
könsfördelning bland förtroendevalda, än riksgenomsnittet (1). Alla ledamöter i 
kommunfullmäktige är folkvalda och representerar folkviljan i en kommun (12). Politiker 
och ledare i den kommunala organisationen bör utveckla sitt sätt att styra inte minst i 
ljuset av tillitsdelegationens arbete (13). Här föreslås att en form av tillitsbaserad 
styrning ersätter New Public Management, NPM, där styrformen funnits (4,5). Piteå har 
gått före övriga länet i detta, men många är på väg. Med tillitsbaserad styrning ökar bl.a. 
den gyllene zonen, som utgörs av gränslandet mellan det politiska ansvaret och 
chefernas ansvar och leder till en närmare samverkan mellan tjänstemän och politiker 
(2,5). 
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Antalet förtroendevalda har minskat i kommuner och ökat i regioner. Antalet uppdrag 
har däremot ökat i kommuner, på så sätt har det skett en uppdragskoncentration.  
 
Behovet av fler politiker har lyfts fram i två statliga utredningar, Demokrati för det nya 
seklet, 2002 och Demokratiutredningen, Låt fler forma framtiden, 2016. Antalet 
kvinnor är fortfarande lägre än män bland förtroendevalda. Åldersgruppen 18 – 29 år 
är underrepresenterade och åldersgruppen 50 - 64 år är den mest överrepresenterade 
(3). Andelen kvinnor i toppositioner i kommuner är lägre än andelen män. Bland 
landets kommunstyrelseordförande, KSO, var 32 % kvinnor och 33 % av 
kommunfullmäktigeordföranden, KFO, var kvinnor, år 2020 (9). 
 
Antalet invånare per förtroendevald brukar ses som en indikator på hur stor kon-
taktytan är mellan väljare och politiker. Det går i genomsnitt en kommunpolitiker på 
185 medborgare i Norrbotten och i Kalix är siffran 135 (1). Kalix kommun utgör en 
enda valkrets. Med anledning av bestämmelser i vallagen tillämpas därför en spärr om 
två procent av rösterna för att ett parti ska få delta i mandatfördelningen i fullmäktige 
(11).  
 
Sedan 2015 används en beräkningsmetod som gynnar små partiers representation. 
Vid en minskning till 37 mandat, vilket merparten i beredningen föreslår, skulle S 
minska två mandat, M ett mandat och V ett mandat, en förändring som skulle 
innebära en besparing på c:a 200 tkr, allt utgående från valresultatet 2018 (8). 
 
I Kalix kommun fanns vid sista valet 2018-09-09, 13 181 röstberättigade personer. 
Kommunfullmäktige har 41 mandat. Detta antal mandat har funnits sedan 1973. En 
minskning av antalet mandat motiveras främst av att antalet röstberättigade invånare 
har minskat från 13 991 år 2006 till 13 181 år 2018. Antalet invånare var 18323 år 
1973 och 15812 år 2020. En minskning av antalet mandat måste innebära ett udda 
antal och 31 är det lägsta som kan komma ifråga för vår kommun (11). I 
beredningsgruppen förespråkas detta av någon, en annan menar att 39 är rimligt. 
Beredningens majoritet enas om 37 mandat och det främsta motivet för att minska 
antalet mandat är den befolkningsminskning som ägt rum sedan 1973. Denna 
förändring kanske inte breddar eller fördjupar debatten i fullmäktige, vilket är en 
angelägen fråga. Ett redskap för detta kan vara tillfälliga beredningar där även 
politiker utanför fullmäktige kan delta. 
 
Beredningsgruppen föreslår följande: 

 Att kommunfullmäktige i en ökad utsträckning använder beredningar som ett 
sätt att skapa delaktighet och kreativitet i det politiska arbetet. 

 Att en utredning/ tillfällig KF-beredning tillsätts för att utreda införandet av 
tillitsbaserad styrning i den kommunala verksamheten och den politiska or-
ganisationen. 

 Att en minskning av antalet mandat i kommunfullmäktige till 37 mandat ge-
nomförs.” 

 
Kommunstyrelsen har den 24 maj 2021, § 121, föreslagit att kommunfullmäktige 
beslutar: 
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1. När val av kommunfullmäktige hålls nästa gång i hela landet ska 37 ledamöter 
utses i Kalix kommunfullmäktige. 
2. När val av kommunfullmäktige hålls nästa gång i hela landet ska ersättare utses till 
hälften av det antal platser som varje parti får i Kalix kommunfullmäktige. För ett parti 
med en eller två ledamöter i fullmäktige ska två ersättare utses. 
3. En ny arbetsordning för kommunfullmäktige ska tillämpas från och med  
15 oktober 2022 med anledning av punkterna 1 och 2. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2021, § 133, att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen enligt följande: Ärendet återremitteras med komplettering av 
rapporten från tillfällig beredning, målbild – framtida politisk organisation och politiska 
arvoden. 
 
Beredning 
En minskning av antalet ledamöter i Kommunfullmäktige från 41 till 37 ledamöter 
medför en kostnadsminskning med ca 200 000 kr. I perspektivet av hur befolkningen 
minskat bibehålls andelen ledamöter per invånare. 
 
Beslutsunderlag 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 17 augusti 2021. 
Rapport från tillfällig beredning -  med reservationer. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 133/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 121/21. 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson (S) och 
kommunstyrelsens vice ordförande Jan Nilsson (S) den 12 maj 2021.  
Kommunstyrelsens protokoll § 176/21. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
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§ 197 Dnr 2021-00420 14 

Förlängning av Lokalt serviceprogram för Kommersiell och 
offentlig service, Varuförsörjningsplan 2016-2020 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar förlänga rubricerat program till och med 2022 samt ge 
näringslivsenheten i uppdrag, att ta fram ett nytt lokalt program utifrån regionens 
program för kommande programperiod. 
 
Beskrivning av ärendet 
Peder Nilsson, utvecklingsansvarig meddelar i tjänsteskrivelse den  
6 september 2021, att det regionala serviceprogrammet (RSP) har som mål att alla i 
Norrbotten ska ha tillgång till kommersiell och offentlig service inom rimliga avstånd 
för att möjliggöra tillväxt i glesbygd och öka attraktiviteten för länet. Programmet är 
skapat bland annat genom samverkan mellan länets kommuner i uppdrag av 
regeringen. Handlingen används som en vägledning för alla som arbetar med service 
kopplat till glesbygd. Det nu gällande programmet är förlängt till 2021 i avvaktan på 
regeringsbeslut om ny programperiod. Programmet ska bland annat bidra till 
aktiviteter inom följande områden: 
 

 Ökad samordning av serviceslag inom offentlig och kommersiell service. 
 Tillgänglighet till drivmedel och dagligvaror. 
 Tillgång till grundläggande betaltjänster. 
 Ökad digitalisering av tjänster. 
 Satsningar på nya tekniska, innovativa lösningar för transport- och 

logistiklösningar. 
 
Arbetet inom det regionala serviceprogrammet ska resultera i en väl fungerande 
samverkan kring dessa frågor mellan de regionala, kommunala, och lokala nivåerna. 
Inom ramen för programmet ansvarar Region Norrbotten för att sprida kunskap till 
länets fjorton kommuner och ta in erfarenheter från dessa samt ge stöd till 
regionala, kommunala och lokala aktörer i länet som ska leda till bättre 
servicelösningar för invånare i hela länet. Genom detta kan vi ta tillvara på länets 
unika förutsättningar och resurser, vilket ska resultera i nya hållbara affärsidéer, 
företag och ökad medborgarnytta även perifert i vårt stora län. 
 
Det regionala serviceprogrammet har legat till grund för framtagandet av Kalix 
kommuns lokala serviceprogram för tiden 2016-2020. För att samordna det lokala 
arbetet inom detta område med det regionala arbetet bör kommunens lokala 
program förlängas 2021 i avvaktan på att det regionala serviceprogrammet ska 
utformas. Ett nytt lokalt serviceprogram för Kalix bör utformas utifrån det 
kommande regionala serviceprogrammet. 
 
Beslutsunderlag 
Peder Nilsson, utvecklingsansvarigs tjänsteskrivelse den 6 september 2021. 
Kommunstyrelsens utvecklingsutskotts protokoll, § 24/21.  
Kommunstyrelsens protokoll § 177/21. 
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Protokollsutdrag skickas till 
Utvecklingsenheten 
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§ 198 Dnr 2021-00419 101 

Sammanträdesplan 2022 - kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott, utvecklingsutskott, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna de i sammanträdesplanen redovisade tiderna 
för kommunfullmäktiges sammanträden för år 2022.  
 
Reservation 
Linda Frohm (M), Jimmy Väyrynen (M), Birgitta Evling (M), Sandra Bergström (M), 
Linus Häggström (M), Mats Andersson (M), Jan Johansson (M), Sara Cave (M) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Linda Frohms tilläggsyrkande.  
 
Beskrivning av ärendet 
Enligt 5 kap 12 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie 
sammanträde med fullmäktige ska hållas. Enligt 5 § i arbetsordningen för full-
mäktige ska ordinarie sammanträde hållas enligt av fullmäktige godkänd 
sammanträdesplan. Av reglementet framgår att styrelsen bestämmer dag och tid för 
sina sammanträden.  
 
Tilläggsyrkande 
Linda Frohm (M): Kommunfullmäktige den 18 oktober 2022 ändras till den  
10 oktober 2022.   
 
Ordförande ställer Linda Frohms (M) tilläggsyrkande för röstning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar avslå Linda Frohms (M) tilläggsyrkande.  
 
Ajournering 
Kl. 12:55-13:00. 
 
Beslutsunderlag 
Stab kanslis förslag till sammanträdesplan 2022.    
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 78/21. 
Kommunstyrelsens protokoll § 197/21.   
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Samtliga nämnder 
Stab Info 
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§ 199 Dnr 2021-00296 00 

Spåravgifter på Kalix skidstadion 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att införa 0:- i spåravgift. Kommunfullmäktige beslutar 
vidare att ge fritids- och kulturnämnden i uppdrag att införa en frivillig spåravgift på 
Djuptjärn. Utvärdering efter ett år för att se vad det inkommit för intäkter.  
 
Reservation 
Linda Frohm (M), Jimmy Väyrynen (M), Birgitta Evling (M), Sandra Bergström (M), Linus 
Häggström (M), Mats Andersson (M), Jan Johansson (M), Sara Cave (M), Rickard Mohss 
(L), Tomas Johsund (L), Stefan Granström (C), Inga-Lis Samuelsson (C), Bertil 
Sandström (SD), Kristina Karlsson (SD) och Carl Otto Gählman (FIK, reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Linda Frohms (M) yrkande.  
 
Beskrivning av ärendet  
Linda Frohm (M) och Sandra Bergström (M) föreslår i en motion till fullmäktige med 
rubriken ”Friluftskommun nu och i framtid” den 3 februari 2020 följande:  
 
”Vi kan med stolthet konstatera att Kalix kommun är en framstående friluftskommun 
både i jämförelse med våra kommuner i Norrbotten och i jämförelse med landet i övrigt. 
Det är viktigt för folkhälsan och en viktig attraktionskraft för vår kommun att det finns 
bra förutsättningar med hög kvalité att idka friluftsliv. En av de möjligheter som finns i 
Kalix kommun är att idka längdskidåkning. Bland annat på Kalixälven, i byar runt om i 
kommunen och på Kalix Skidstadion. På Skidstadion har vi en mycket bra kvalité med 
fina spår, vi tillverkar snö innan natursnön räcker till och anläggningen är mycket 
uppskattad. För att inte alla medborgare genom skattsedeln skall finansiera hela den 
investeringen det innebär varje säsong anser vi att Kalix kommun skall ta ut en 
spåravgift på aktuell anläggning. De pengar som kommer in skall gå till Fritids- och 
kulturnämnden för att oavkortat användas till våra fritidsanläggningar. Det finns 
närliggande kommuner som tar ut spåravgift som vi kan lära av.  
 
Moderaterna i Kalix yrkar därför på att:  
 
• Att Kommunfullmäktige ger Fritids- och kulturnämnden i uppdrag att ta fram rutiner för 
att ta ut spåravgift vid användande av skidspåren på Kalix Skidstadion i Djuptjärn 
• Att spåravgiften införs för säsongen 2020/2021 
 • Att avgiften går till Fritid- och kulturnämnden för underhåll och reinvesteringar i 
friluftsanläggningar”.  
 
Kommunfullmäktige beslutar den 3 februari 2020 § 35, att lämna motionen till fritids- 
och kulturnämnden för beredning.  
 
Fritids- och kulturnämnden beslutar den 30 september 2020, § 69, att rekommendera 
kommunstyrelsen föreslå, att kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen med tillägget 
att spåravgifter inte ska gälla för barn och ungdom under 20 år.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 8 februari 2021 § 43 att bifalla motionen enligt följande:  
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• Att kommunfullmäktige ger fritid – och kulturnämnden i uppdrag att ta fram rutiner för 
att ta ut spåravgift vid användande av skidspåren på Kalix Skidstadion i Djuptjärn • Att 
avgiften går till fritid- och kulturnämnden för underhåll och reinvesteringar i 
friluftsanläggningar”.  
Innan genomförandet ska ärendet tillbaka till kommunfullmäktige för beslut.  
 
Beredningens förslag  
På Kalix Skidstadion prepareras skidspåren nästan varje vinterdag från klockan 06.00 för 
att hålla bra klass när åkarna kommer.  
 
• Spåravgiften föreslås gälla från det konstsnöspåren öppnas, vanligtvis i oktober eller 
november och hela snösäsongen, som brukar sträcka sig fram till april, på samtliga spår 
som utgår från skidstadion.  
 
• Skidspåren föreslås även fortsättningsvis vara gratis för alla under 20 år.  
 
• För övriga föreslås en avgift på 300 kronor per säsong. I avgiften ingår en SMS tjänst 
som meddelar varje gång spåren preparerats.  
 
• Spåravgift ska även kunna lösas för enstaka dygn, då föreslås en avgift på 30 
kronor/dygn. • Betalning ska kunna ske på SportCity eller i Folkets hus café varvid man 
får en spårknapp direkt vid betalning, eller elektroniskt via mobil eller dator. Om man 
betalat sitt säsongskort elektroniskt kan man mot uppvisande av digitalt kvitto hämta ut 
spårknappen på ovanstående platser. 
 
• Spårknappen bärs på kläder eller mössa när man åker i spåren som bevis på att 
avgiften erlagts.  
 
• Är SportCity eller Folkets hus stängt gäller digitalt kvitto på köpt spåravgift vid en 
eventuell kontroll.  
 
Avgiftsfria spår kommer att finnas på flera platser i kommunen, exempelvis i Töre, 
Sangis, och Nyborg.  
 
Arbetsutskottet föreslår den 6 maj 2021, § 44, att fritids- och kulturnämnden beslutar 
föreslå kommunfullmäktige besluta, att spåravgift införs på Kalix Skidstadion i Djuptjärn 
från och med säsongen 2021 på 300 kronor per säsong alternativt 30 kronor per dygn att 
gälla för samtliga åkare över 20 år samt att avgiften går till fritid- och kulturnämnden för 
underhåll och reinvesteringar i friluftsanläggningar.  
 
Yrkande 
Linda Frohm: Bifall till fritids- och kulturnämndens förslag till beslut. 
Tommy Nilsson: Kommunfullmäktige beslutar att införa 0:- i spåravgift. 
Kommunfullmäktige beslutar vidare att ge fritids- och kulturnämnden i uppdrag att införa 
en frivillig spåravgift på Djuptjärn. Utvärdering efter ett år för att se vad det inkommit för 
intäkter.  
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Propositionsordning 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelses förslag till beslut är huvudförslag. 
 
Ordförande ställer proposition på Tommy Nilsson (S) och Linda Frohm (M) skilda 
yrkanden och finner att kommunfullmäktige bifaller Tommy Nilssons (S) yrkande som 
motförslag till huvudförslaget.  
 
Votering begärs. Kommunfullmäktige beslutar bifalla följande propositionsordning: 
 
Votering 
JA-röst: Bifall till Linda Frohms förslag till beslut 
NEJ-röst: Bifall till Tommy Nilssons förslag till beslut. 
 
Omröstningsresultat 
Med 16 JA-röster och 22 NEJ-röster bifaller kommunfullmäktige Tommy Nilssons 
(S) yrkande. 
 
Ordförande ställer slutligen proposition på huvudförslaget, tillika kommunstyrelsens 
förslag och Tommy Nilssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt Tommy Nilssons (S) yrkande. 
 
Ajournering 
Kl 14:20-14:35, 13:45-14:00 
 
Beslutsunderlag  
Fritids- och kulturnämndens protokoll, § 48/21. 
Kommunstyrelsens protokoll § 177/21. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Fritids- och kulturnämnden 
Ekonomienheten  
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§ 200 Dnr 2021-00236 00 

Beslut om partistöd - Kalixpartiet 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar betala ut partistöd till Kalixpartiet. 
 
Beskrivning av ärendet  
Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 3 maj 2021, 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.  
 
Kalixpartiet har per 30 april 2021 inte inkommit med handlingar i ärendet. 
 
Kalixpartiet inkom med handlingar den 18 maj 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2021, § 145, att inte betala ut partistöd 
till Kalixpartiet eftersom partiet inte inkommit med handlingar i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 3 maj 2021.    
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 41/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 130/21.   
Kommunfullmäktiges protokoll, § 145/21.   
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 76/21.  
Kommunstyrelsens protokoll § 195/21.  
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kalixpartiet 
Ekonomienheten 
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§ 201 Dnr 2021-00237 00 

Beslut om partistöd - Sverigedemokraterna  
Kommunfullmäktige beslut 
Kommunfullmäktige beslutar betala ut partistöd till Sverigedemokraterna.  
 
Beskrivning av ärendet  
Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 3 maj 2021, 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.  
 
Sverigedemokraterna har per 30 april 2021 inte inkommit med handlingar i ärendet. 
 
Sverigedemokraterna inkom med handlingar den 5 maj 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2021, § 146, att inte betala ut partistöd 
till Sverigedemokraterna eftersom partiet inkommit försent med handlingar i 
ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 3 maj 2021.  
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 42/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 131/21.   
Kommunfullmäktiges protokoll, § 146/21.   
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 77/21. 
Kommunstyrelsens protokoll § 196/21.   
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Sverigedemokraterna 
Ekonomienheten 
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§ 202 Dnr 2019-00517 103 

Motionssvar - orienteringstavla 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kristina Karlsson (SD) föreslår i motion den 24 november 2019 följande: 
”Vi i vårt vackra Kalix är i behov av en orienteringstavla så våra besökare hittar till olika 
ställen i samhället. Till exempel var allmän toalett finns, parkeringar för husvagn/husbil, 
hjärtstartare, men även andra nödvändiga o upplysande saker.  
Har fått frågan om avsaknaden av detta. Är inte bara människor i våra grannkommuner 
som saknar den utan även våra gäster från när o fjärran.  
Det skulle gynna hela samhället. Så en orienteringstavla på bra lämpligplats i centrala 
Kalix.” 
 
Kommunfullmäktige har den 25 november 2021, § 241, beslutat lämna motionen till 
samhälllsbyggnadsnämnden för beredning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen meddelar i protokoll den 15 juni 2021, § 104, att de   
lämnar följande yttrande: Behovet av att upplysa besökare i Kalix behöver 
tillfredsställas på olika sätt via turistinformation och kanaler som informationsenheten 
arbetar med. Samhällsbyggnadsnämndens område är att ge möjligheten att sprida 
informationen. 
 
Förvaltningen är positiv till att upplåta yta för en orienteringstavla. Innehållet på 
orienteringstavlan blir ett uppdrag för informationsenhet och turistverksamhet. Lämplig 
plats för detta kan vara i anslutning till parkering vid Strandängarna som är välbesökt 
av turister och lätt att hitta till. Skyltningsfrågor från E4 kommer då även att diskuteras 
med Trafikverket. 
 
Jämställdhetsanalys 
Beslutet berör både män och kvinnor. Ingen individbaserad statistik finns som är 
relevant. Det finns inga analyserade skillnader mellan könen. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Kristina Karlsson (SD) den 24 november 2019. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 241/19 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 104/21. 
Kommunstyrelsens protokoll § 179/21. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kristina Karlsson (SD) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Stab Info 
Fritids- och kulturförvaltningen 
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§ 203 Dnr 2020-00416 103 

Motionssvar - lokaltrafiken i Kalix kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) föreslår i 
motion inkommen den 28 september 2020 följande:  
 
”Då kommunen har att fördela skatteintäkter på bästa sätt och efter bästa förmåga så 
lämnar Framtid i Kalix inför den kommande upphandlingen av linjer och turer för 
kommunens lokaltrafik följande motion; Då behovet av transport till och från olika 
platser inom kommunen varierar över tid så finns nu möjlighet att göra en gedigen 
genomgång av turernas passagerarantal etc - Länstrafiken har “allt” erforderligt 
underlag…..  
 
● Se över nya möjliga sträckningar och turer till;  
- Ponderosa 4H-gård  
- Sangis – Karlsborg 
 - + ev några andra byar….  
 
● ….medan andra byar kanske har onödigt många turer…..  
 
Framtid i Kalix har lämnat in en motion om lokaltrafiken i Kalix. Följande yrkas: 
Att inför den kommande upphandlingen av linjer och turer för kommunens lokaltrafik 
Se över nya möjliga sträckningar och turer till: 
Ponderosa 4H-gård 
Sangis 
Karlsborg 
+ ev. några andra byar”. 
 
Kommunfullmäktige har den 28 september 2020, § 172, beslutat lämna motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 15 juni 2021, § 103, att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar följande yttrande: Ny upphandling av lokal-
trafiken i Kalix kommun ska gälla från 12 juni 2023. Ny upphandling planeras på-
börjas under hösten 2021 för att ge möjligheter till entreprenörer att införskaffa  
fordon. 
 
Inför den nya upphandlingen finns många faktorer att ta hänsyn till. Nyttjande av 
befintliga turer och potential till utveckling av nya turer. Moderna, miljövänliga 
fordonsalternativ är en annan fråga som kommer att beaktas i kommande upp-
handling. Samhällsbyggnadsnämnden har sin befintliga budget att utgå från inför 
upphandlingen om inte kommunfullmäktige lämnar andra direktiv. En utökning till 
exempelvis Karlsborg-Risön-Bredviken har föreslagits i budgetberedningar senaste 
åren.  
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Lokaltrafiken inom Kalix kommun är en del av den kollektivtrafik som bedrivs i 
Norrbotten och en upphandling kan inte förberedas isolerat från andra trafikslag. 
Sedan april 2021 finns förutom lokaltrafik och länstrafik med buss även person-trafik 
på järnväg på Haparandabanan. 
 
Jämställdhetsanalys 
Beslut gällande kollektivtrafik berör både män och kvinnor. Sett ur ett könsperspektiv 
är marknadsandelen för kollektivtrafiken på en högre nivå bland kvinnor  
(34 %) jämfört med män (28 %). Källa: kollektivtrafikbarometern. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman 
(FIK) den 28 september 2020. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 172/20. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 103/21. 
Kommunstyrelsens protokoll § 180/21. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman (FIK)  
Doris Lilian Kerttu (FIK)  
Johanna Söderman (FIK) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 204 Dnr 2020-00484 103 

Motionssvar - organisationsförändring 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 
 
Reservation 
CarlOtto Gählman (FIK, Linda Frohm (M), Jimmy Väyrynen (M), Birgitta Evling (M), 
Sandra Bergström (M), Linus Häggström (M), Mats Andersson (M), Jan Johansson (M), 
Sara Cave (M), Rickard Mohss (L), Tomas Johsund (L), Stefan Granström (C), Inga-Lis 
Samuelsson (C), Bertil Sandström (SD) och Kristina Karlsson (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jimmy Väyrynens (M) förslag till beslut.  
 
Beskrivning av ärendet 
Linda Frohm (M) och Jimmy Väyrynen (M), föreslår i motion den 4 november 2020, 
följande: 
 
”Moderaterna i Kalix har länge arbetat för att skapa bättre förutsättningar för Kalix 
näringsliv med ett bättre näringslivsklimat för befintliga och potentiella företag. 
Näringslivet är kommunens ryggrad och utan en väl fungerande organisation inom 
kommunen, som ju är medborgarnas serviceorgan, kommer inte Kalix att kunna 
utvecklas till sin fulla potential.  
 
Att göra förändringar är aldrig lätt i en stor organisation, men för att få ett nytt resultat 
behöver vi göra omtag. På riktigt. Inte minst visar det senaste resultatet från Svenskt 
Näringslivs företagsranking att det sätt vi arbetar på idag inte fungerar i dagens 
samhälle.  
 
Kalix kommun ska på intet sätt låta sig nedslås av detta faktum. Vi Moderater i Kalix vill 
med denna motion visa att vi kan ta ansvar. Vi vill ta ansvar och vi vågar tänka nytt. Vi 
hoppas att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen för hela Kalix framtid. 
 
 Moderaterna i Kalix föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 
• Att genomföra en organisationsförändring enligt nedan  
 
Tillsätta en biträdande kommundirektör med ett förvaltningsöverskridande ansvar för 
näringslivsklimat och företagsfrågor.  
 
Den biträdande kommundirektören får även ansvaret för att leda och fördela arbetet 
inom näringslivsenheten.” 
 
Kommunfullmäktige har den 23 november 2020, § 213, beslutat lämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Maria S Henriksson, kommundirektör meddelar i tjänsteskrivelse den 1 juni 2021, att 
Jimmy Väyrynen och Linda Frohm (M) yrkar i motion till fullmäktige 23 november 2020, 
att inom ramen för en omorganisation av kommunstyrelsen: i) tillsätta en biträdande 
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kommundirektör med ett förvaltningsöverskridande ansvar för näringslivsklimat och 
företagsfrågor, ii) uppdra åt den biträdande kommundirektören att även leda och 
fördela arbetet inom myndighetens näringslivsenhet. Motionen motiveras av ett upplevt 
underskott på kraftfulla maktmedel i kommunstyrelsens förvaltningsledning 
(Norrländska Socialdemokraten, 2020-11-20). Motionen bör avslås.  
 
På organisatorisk nivå skulle motionen, om den bifölls, ytterst innebära att 
kommunstyrelsen har mandat att ingripa i andra nämnders verksamhet. Ett sådant 
mandat är emellertid oförenligt med kommunallagen (KL). Frågan om nämndernas 
inbördes förhållanden regleras i KLs sjätte kapitel. Av 6 kap. 2 § KL framgår att det är 
fullmäktige som beslutar om nämndernas verksamhetsområden och inbördes 
förhållanden. En nämnd kan i det hänseendet inte underställas en annan nämnd (prop. 
2016/17:171, s. 164 f ). Av 6 kap. 1 § KL framgår att kommunstyrelsens ska leda och 
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga 
nämnders verksamhet. I 6 kap. 3 § KL bestäms att nämnderna beslutar i frågor som 
fullmäktige har delegerat till dem. Nämnderna beslutar också i frågor som rör 
förvaltningen samt i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. 
Nämndernas befogenheter i det sistnämnda fallet är exklusiva i och med att 12 kap. 2 § 
regeringsformen (RF) uttryckligen förbjuder externa ingrepp i ärenden som rör en 
nämnds myndighetsutövning mot enskild (Lundin & Madell, 2018, s. 171, Kastberg, 
2021, s. 126 f). Av 6 kap. 5 § framgår att nämnderna är skyldiga att redovisa till 
fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har delegerat till dem. 
KLs principiella utgångspunkt är sammanfattningsvis att kommunstyrelsen och 
nämnderna, i egenskap av myndigheter, sköter sina respektive verksamheter 
oberoende av varandra. Det är mot denna bakgrund som lagens kommentarer 
konstaterar att kommunstyrelsens ledande ställning inte får fullföljas på sätt som 
urholkar nämndernas integritet:  
 
Med styrelsens ledande ställning följer att den har till uppgift att skaffa sig överblick 
över hela kommunalförvaltningen. Styrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders och 
eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Man måste dock observera att 
kommunallagen inte ger styrelsen några extrema maktmedel. Uppsikten måste i princip 
anses vara begränsad till en rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, 
om det är nödvändigt, se till att fullmäktige i sin egenskap av högsta beslutande organ 
ingriper [min kursivering]. Däremot ligger det inte inom styrelsens befogenheter att i en 
annan nämnds ställe besluta att en viss åtgärd ska vidtas, att inhibera något som en 
annan nämnd redan beslutat om eller att gripa in i den myndighetsutövning som är en 
annan nämnds uppgift (Dalman, m.fl., 2011, s. 398). 
 
På operativ nivå skulle motionen, om den bifölls, medföra att andra nämnders förvalt-
ningar underordnas ledningen av den förvaltning som lyder under kommunstyrelsen. En 
sådan underordning är emellertid oförenlig med KL. Frågan om kommundirektörens 
ställning regleras i KLs sjunde kapitel. Av 7 kap. 1-2 §§ KL framgår att direktören ska 
ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för kommunstyrelsens 
förvaltning. De närmare förutsättningarna för direktörens arbete ska preciseras i en 
instruktion. Av instruktionen får det bland annat framgå att direktören kan fördela 
arbetsuppgifter till andra befattningar, till exempel en biträdande direktör eller 
avdelningschefer. Här kan det också klargöras att direktören, i egenskap av 
förvaltnings-chef, kan nyttja bestämmelsen om vidaredelegation i 7 kap. 6 § KL 
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(Kastberg, 2021, s. 160 f). Oaktat instruktionens detaljer ska den uteslutande ta sikte 
på att reglera kommunstyrelsens interna ledningsförhållande. Visserligen uppställer KL 
inget hinder mot att det i instruktionen anges att direktören (eller hens eventuella 
biträde) ska vara chef för de övriga förvaltningscheferna. En sådan ordning rör dock 
vissa samordnande uppgifter samt personalfrågor; den undanröjer inte 
förvaltningschefernas ställning som ytterst ansvariga för de 
tjänstepersonsorganisationer som finns under respektive nämnd. Lagens förarbete po-
ängterar därför att det faller utanför styrelsens befogenhet att fastställa hur de förvalt-
ningar som lyder under nämnderna ska ledas: 
 
[Det är] styrelsen som utser direktören, vilket innebär att uppgiften att definiera 
direktörens roll också vilar på de förtroendevalda i styrelsen. Det är de som be-
stämmer vilka uppgifter som ska åläggas direktören och ramarna för dessa uppgifter. 
Den föreslagna bestämmelsen tydliggör direktörens grundläggande uppgift att ha den 
ledande ställningen bland de anställda samt vara chef för den förvaltning som finns 
under styrelsen. Att ha den ledande ställningen bland de anställda innebär att 
direktören inte kan underordnas någon annan anställd. Detta innebär emellertid inte 
något krav på att direktören ska vara chef för de övriga förvaltningscheferna. Med 
förvaltning under styrelsen avses den tjänstemannaorganisation som enligt 
fullmäktiges reglemente, instruktioner eller styrelsens beslut lyder under styrelsen 
[min kursivering] (prop. 2016/17:171, s. 195). 
 
Sammanfattningsvis möter det lagligt hinder att bifalla motionen. Motionen omfattar 
ett förslag som tenderar att inordna nämnderna under kommunstyrelsen och dess 
förvaltning snarare än under fullmäktige. En sådan ordning skulle underminera KLs 
grundvillkor att nämnderna sköter sina respektive verksamheter självständigt från 
varandra och enbart är ansvariga inför fullmäktige. 
 
Yrkande 
Tommy Nilsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Jimmy Väyrynen (M): Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Tommy Nilsson (S) och Jimmy Väyrynens (M) skilda 
yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Tommy Nilsson (S) 
yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Linda Frohm (M) och Jimmy Väyrynen (M). 
Kommunfullmäktiges protokoll § 213/20. 
Maria S Henriksson, kommundirektör tjänsteskrivelse den 1 juni 2021. 
Kommunstyrelsens protokoll § 181/21. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Linda Frohm (M)  
Jimmy Väyrynen (M) 
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§ 205 Dnr 2020-00415 103 

Motionssvar - konsumentvägledning  
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen om att införa konsumentvägledning.  
 
Beskrivning av ärendet  
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) föreslår 
i motion inkommen den 22 september 2020 följande:  
 
"Enligt Konsumentverket saknar 87 kommuner konsumentvägledning till sina 
medborgare. Tyvärr tillhör Kalix kommun dessa.. 
 
Vår kommun skriver på sin hemsida att konsumentvägledningen avskaffades år 2017 
och att kalixborna hänvisas till den oberoende tjänsten "Hallå Konsument". Detta 
skriver kommunen som om det vore samma tjänst som de skulle få om de ringer till 
Konsumentverket. Det stämmer självklart inte! Konsumentverket kan inte läsa det 
orimliga avtalet eller ge råd i hur personen kan säga upp detta. Hallå konsument 
hjälper inte skickade utlovad vara etc, etc. Inte heller får man hjälp av "Hallå 
konsument" att skriva en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden ARN.  
 
Nu när bedrägerierna bara blir fler och drabbar sårbara grupper väljer kommunen att 
dra in sin rådgivning till kalixborna. Grupper som kan behöva stöd från 
konsumentvägledaren är äldre och personer med bristande språk- och 
samhällskunskaper. Alltför ofta leder problem med dåliga inköp till skuldfällor och till att 
personen blir beroende av försörjningsstöd. Så den besparing som kommunen gör 
uteblir när man beaktar konsekvenserna av att konsumentrådgivning inte erbjuds till 
kalixborna.  
 
Framtid i Kalix motionerar därför om att Kalix kommun utreder införandet av en 
sammanhållen konsument-, budget- och skuldrådgivning tillsammans med Haparanda, 
Överkalix och Övertorneå kommuner där rådgivaren förslagsvis är två dagar i veckan i 
Kalix och en dag i veckan i vardera Haparanda, Överkalix och Övertorneå. Alternativt 
att kommunen utreder om tjänsten "Budget- och skuldrådgivning" utökas med 
konsumentrådgivning och bara gäller för Kalix kommun."  
 
Kommunfullmäktige har den 28 september 2020, § 170, beslutat lämna motionen till 
socialnämnden för för beredning. 
 
Socialnämnden meddelar i protokoll den 16 juni 2021, § 152, att socialnämnden tog 
under 2015 över tjänst för budget- och skuldrådgivning från kommunstyrelsen. 
Konsumentvägledningen skulle föras över till den nationella konsumentupplysningen 
som regeringen 2013-2014 gett konsumentverket i uppdrag att ta fram i syfte att 
stärka konsumentvägledningen. Det tidigare samverkansavtalet gällande 
konsumentrådgivning Östra Norrbotten är uppsagt och vi har inte fått indikationer på 
att intresse för en samverkan inom detta område varvid förutsättningar för en 
gemensam satsning inte finns i dagsläget. Eventuellt kan vi väcka frågan i ett senare 
skede om intresse finns.  
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Den nationella tjänsten Hallå konsument stödjer konsumenter före och efter köp och kan 
besvara frågor inom en rad områden. Hallå konsument kan kontaktas via  
 

- Chatt  
- Telefon  
- Brev  
- E-post.  

 
Ungefärlig väntetid finns angivet på hallå konsuments hemsida 
(https://www.hallakonsument.se/kontakt/kontakta-oss).  
 
Det finns också möjlighet till kontakt och samtal via 
 

-  bildtelefoni  
-  tele tal  
-  texttelefoni  
-  tolk  

 
för de konsumenter som är i behov av det i sin kontakt med Hallå konsument.  
 
Kontakter till Hallå konsument från medborgare i Kalix kommun  

 
 
Observera att en kontakt med eller en fråga till Hallå konsument inte per automatik 
innebär att ytterligare åtgärder vidtagits eller att ett företag gjort fel.  
 
För medlemmarna i PRO finns också möjlighet till gratis konsumentrådgivning av 
Konsumentcentrum. Konsumentcentrum är en del av Råd & Rön och ger via telefon och 
e-post konsumentvägledning i konsumenträttslig lagstiftning, information inför köp och 
råd vid klagomål. Det går att skicka in avtal och anmälningar till allmänna 
reklamationsnämnden för granskning och vid behov kan dom vara behjälplig med att 
kontakta företagen.  
 
Det tidigare samverkansavtalet gällande konsumentrådgivning i Östra Norrbotten är 
uppsagt och vi har inte fått indikationer på att intresse för en samverkan inom detta 
område varvid förutsättningar för en gemensam satsning inte finns i dagsläget. 
Eventuellt kan vi väcka frågan i ett senare skede om intresse finns. 
 
Socialnämnden bedömer att servicen och kvalitén på tjänsten Hålla konsument är 
fullgod för Kalix kommuns medborgare och att medborgarna är en bra 
konsumentrådgivning i den nationella tjänsten.  
 
Jämställdhetsanalys  
Sett till kontakter med vägledning Hallå konsument är det en relativt jämn 
könsfördelning i det kontakter som skett under 2020.  
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Underlag Sveriges konsumenter (online) https://www.sverigeskonsumenter.se/om-
oss/konsumentcentrum/  
 
Hallå Konsument (online) https://www.hallakonsument.se/  
 
Konsumentverkets Öppna data (Online) 
https://konsumentverket.entryscape.net/catalog/1/datasets/47  
 
Beslutsunderlag  
Motion från Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna 
Söderman (FIK) den 22 september 2020. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 170/20. 
Socialnämndens protokoll, § 152/21. 
Kommunstyrelsens protokoll § 182/21. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman (FIK)  
Doris Lilian Kerttu (FIK)  
Johanna Söderman (FIK) 
Socialnämnden 
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§ 206 Dnr 2020-00414 103 

Motionssvar - Enhetstaxa för färdtjänst 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen om att införa enhetstaxa för färdtjänst. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) föreslår i 
motion inkommen den 22 september 2020 följande:  
 
”Tolv av 14 norrbottenskommuner är idag anslutna till RKM och Länstrafikens 
beställningscentral och deras taxedebiteringar för färdtjänst. (När Piteå vid årsskiftet 
ansluter sig till ovanstående så är det bara Boden kommun som står utanför.) Kiruna 
kommun har som enda kommun (hittills) gjort avsteg från den gängse taxan och ger 
kommunens nyttjare av färdtjänst en 40%-ig rabatt på de olika 
egenavgiftsnivåerna, dvs brukaren betalar 60%. 
 
Den differentierade taxan slår väldigt hårt mot färdtjänstbehövande - utan möjlighet att 
själv köra bil eller att åka buss - boende i exempelvis morjärvsområdet som har sin 
andra hälft på SäBo i Sangis, i och för sig ett extremvärde - men ändock! Avståndet blir 
då ca 63 km och när denne vill besöka sin make/maka så debiteras den åkande 215:- 
per enkelresa, dvs 430:- tur och retur. En annan färdtjänstbehövande i de centrala 
delarna av Kalix med sin andra hälft i ett centralt äldreboende behöver endast betala 
51:- per enkelresa, dvs 102:- tur och retur. 
Framtid i Kalix - kommunmedborgarnas öra och mun vill nu - speciellt med tanke på att 
frekventa besök från närstående är ren “medicinering”, revidera gällande taxetabell och 
föreslår därför att kommunen utreder möjligheterna till att förändra färdtjänsttaxan 
enligt följande förslag; 
 
- Egenavgift för avstånd 0 - 10 km sänks till förslagsvis 40:-/enkelresa. 
- Övriga egenavgifter för färdtjänst inom kalix kommun maximeras till 
60:-/enkelresa. 
- “Takkostnad” för färdtjänst 1500:-/år”. 
 
Kommunfullmäktige har den 28 september 2020, § 171, beslutat lämna motionen till 
socialnämnden för beredning. 
 
Socialnämnden meddelar i protokoll den 16 juni 2021, § 153, att färdtjänst är ett 
komplement till kollektivtrafiken och regleras av Lagen om färdtjänst. Färdtjänstresor 
användas av personer som har ett funktionshinder som innebär stora svårigheter att 
förflytta sig på egen hand eller använda allmänna kommunikationer. 13 av länets 14 
kommuner har överlåtit färdtjänsten och riksfärdtjänsten till Regionala kollektivtrafiken 
(RKM). RKM ansvarar för och beslutar om kollektivtrafikens taxor i Norrbotten. 
Egenavgiften för färdtjänst grundas på Länstrafiken i Norrbotten AB:s ordinarie 
enkelbiljettpris på buss, med ett tillägg på 75%. Egenavgiften regleras när Länstrafiken 
justerar sina biljettpriser.  
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Socialnämnden anser att vi fortsatt bör vara följsamma mot den taxa som sätts 
regionalt av RKM. 
  
Jämställdhetsanalys 
Ett införande av enhetstaxa gör ingen skillnad på kön, men kan antas ha en större 
påverkan för personer med längre pension. Kvinnors pension är dock ofta lägre än 
mäns.  
 
Beslutsunderlag 
Motion från Carl Otto Gählman (FIK) Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna  
Söderman (FIK) den 22 september 2020. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 171/20. 
Socialnämndens protokoll, § 153/21. 
Kommunstyrelsens protokoll § 183/21. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman (FIK)  
Doris Lilian Kerttu (FIK)  
Johanna Söderman (FIK) 
Socialnämnden 
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§ 207 Dnr 2021-00338 103 

Motionssvar - Förändrad flaggpolicy 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen och anta reviderad Flaggpolicy. 
 
Beskrivning av ärendet 
Den 12 april 2021, § 95, beslutade kommunfullmäktige att anta flaggpolicy för Kalix 
kommun enligt beredningens förslag med följande tillägg:  
 
- Flaggning på Finlands självständighetsdag den 6 december  
- Flaggning vid kommunfullmäktiges sammanträden 
 
I en motion den 7 juni 2021 föreslår Jimmy Väyrynen (M) och Linus Häggström (M) 
följande: 
 
”Ibland går beslut lite för fort även för ett engagerat oppositionsparti. Med denna 
motion vill vi uppmärksamma den flaggpolicy vi tagit i fullmäktige och dess brister.  
När svenska flaggan hissas i våra offentliga flaggstänger skall ej bara en flagga hissas. 
Det är skamligt och ser otroligt löjligt ut.  
 
Med hänsyn till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige: att lydelsen i flaggpolicyns 
första stycke ändras från ”Vid de tillfällen endast svenska flaggan ska hissas, hissas 
flaggan i en av flaggstängerna vid respektive byggnad” till: ”Vid de tillfällen endast 
svenska flaggan ska hissas, hissas flaggan i samtliga av flaggstängerna vid respektive 
byggnad”. 
 
Den 14 juni 2021, § 152, beslutade kommunfullmäktige att lämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beredning av ärendet 
Fastighetschef Camilla Sandin meddelar i tjänsteskrivelse den 27 augusti 2021, att  
nedanstående förändringar i beslutad flaggpolicy från den 12 april 2021 föreslås, där 
röd överstruken text tas bort och blå text med tillhörande bilder läggs till. 
 
Flaggpolicy 
Den svenska flaggan är en nationalsymbol och innehar ett symbolvärde som exempelvis 
kan manifesteras genom riksdagens beslut om allmänna flaggdagar.  
Det finns idag inget nationellt heltäckande regelverk för behandlandet av olika flaggor 
vilket föranleder att det är upp till varje enskild kommun att bestämma 
tillvägagångssättet. 
Kalix kommuns officiella flaggstänger finns vid kommunförvaltningen och Kalix Folkets 
hus. Allmän flaggning ska ske på kommunens officiella flaggstänger nedanstående 
dagar.  
 
Vid de tillfällen endast svenska flaggan ska hissas, hissas flaggan i en av stängerna 
samtliga stänger vid respektive byggnad. 
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Vid minoriteters nationaldagar samt HBTQ-dagen, där den aktuella flaggan hissas 
tillsammans med den svenska flaggan, sker flaggning i ordning enligt direktiv från 
riksarkivet nedan. 
 

    
 
Allmänna flaggdagar  
På allmänna flaggdagar ska svenska flaggor hissas på kommunens officiella flaggstänger.  
Nyårsdagen    1 januari  
Konungens namnsdag   28 januari  
Kronprinsessans namnsdag  12 mars  
Påskdagen  
Konungens födelsedag   30 april  
Första maj    1 maj  
Veterandagen   29 maj  
Pingstdagen  
Sveriges nationaldag   6 juni  
Midsommardagen   
Kronprinsessans födelsedag  14 juli  
Drottningens namnsdag   8 augusti  
Dag för val till riksdagen  
FN-dagen    24 oktober  
Gustav Adolfsdagen   6 november  
Nobeldagen    10 december  
Drottningens födelsedag   23 december  
Juldagen    25 december 
 
Minoriteters nationaldag  
I samband med de nationella minoriteternas nationaldagar ska Kalix kommun flagga med 
den aktuella flaggan tillsammans med den svenska flaggan på kommunens officiella 
flaggstänger. 
Samernas nationaldag  6 februari  
Sverigefinnarnas dag   24 februari  
Romernas dag   8 april 
Tornedalingarnas dag  15 juli  
 
Finlands självständighetsdag 6 december 
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Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 
 
Internationella kvinnodagen och HBTQ-dagen  
Den 8 mars är det internationella kvinnodagen. Då ska svenska flaggor hissas på 
kommunens officiella flaggstänger. 
Den 17 maj infaller HBTQ-dagen. Då ska regnbågsflagga tillsammans med svenska 
flaggor hissas på kommunens officiella flaggstänger. 
 
Studentavslutning  
På studentavslutningsdagen för gymnasieskolan ska svenska flaggor hissas på 
kommunens officiella flaggstänger.  
 
Dödsfall  
Vid dödsfall och begravning flaggas med svenska flaggan på halv stång vid 
kommunförvaltningen för: 
 
Ledamot i kommunfullmäktige, kommunal nämnd/styrelse och styrelse i 
kommunalägt/delägt bolag. Flaggning sker efter kontakt med anhöriga och på uppdrag 
av nämndsordförande, som ansvarar för att flaggning beställs via Infocenter. 
 
Kommunanställd. Flaggning sker efter kontakt med anhöriga och på uppdrag av den 
närmaste chefen som ansvarar för att flaggning beställs via Infocenter. 
 
Vid dessa tillfällen hissas flaggan på halv stång på dödsdagen eller dagen efter eller den 
dag dödsfallet blir känt och på begravningsdagen.  
När begravningen är över på begravningsdagen, hissas flaggan i topp.  
Infocenter ska alltid informeras om vem det flaggas för. En kort information ska även 
läggas ut på hemsidan.  
 
Övriga anläggningar 
Utöver de officiella flaggstängerna finns flaggstänger vid förskolor, skolor, äldreboenden 
och fritidsanläggningar. Dessa omfattas inte av policyns ska-krav vad gäller 
flaggningstillfällen då den svenska flaggan ska hissas. Reglerna om flaggning vid 
kommunens officiella flaggstänger kan tjäna som vägledning för kommunens skolor och 
andra anläggningar, som själva ansvarar för flaggningen. 
Den som planerar ett evenemang tar också med frågan om flaggning i sin planering. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att flagga på kommunens officiella 
flaggstänger ovanstående fastställda dagar samt vid beställning via Infocenter. 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att täcka kostnaderna för flaggning, inköp av 
flaggor, reparation av stänger och annat underhåll av de officiella flaggstängerna.  
 
Organisationsflaggor  
Flaggning med organisationsflaggor på kommunens officiella flaggstänger får inte ske.  
 
Beslut om flaggning  
Beslut om annan flaggning på kommunens officiella flaggstänger fattas av 
kommunstyrelsen, som beslutar om vidare delegation. 
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Beslutsunderlag 
Motion från Jimmy Väyrynen (M) och Linus Häggström (M) den 7 juni 2021. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 152/21.  
Fastighetschef Camilla Sandins tjänsteskrivelse den 27 augusti 2021.  
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 79/21.  
Kommunstyrelsens protokoll § 199/21. 
 
 
 
Protokollsutdrag sickas till 
Jimmy Väyrynen 
Linus Häggström  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Stab Info 
Författningssamlingen 
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§ 208 Dnr 2021-00353 103 

Motionssvar - juridisk kompentens 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman, Doris Lilian Kerttu och Johanna Söderman (Framtid i Kalix), föreslår 
i motion till fullmäktige 14 juni 2021 följande: 
 
”Ännu en gång - eller snarare - ännu flera gånger har Kalix kommun visat hela Sverige 
att man struntar fullständigt i domar från Förvaltningsrätt, Kammarrätt, Tingsrätt och 
Hovrätt! Ännu en gång - eller snarare - ännu flera gånger har Kalix kommun visat hela 
Sverige att man struntar fullständigt i Lagen om offentlig upphandling!  
 
Ännu en gång - eller snarare - ännu flera gånger har Kalix kommun visat hela Sverige 
att den företagsranking som man erhållit - bland de 10 sämsta i Sverige - är helt rätt!  
 
Ännu en gång har Förvaltningsrätten beskrivit Kalix kommuns agerande som rent 
lagtrots!  
 
Överklagande part har ännu en gång fått fullt gehör vid Förvaltningsrätten i Luleå när 
det gäller det sedan år 2016 icke-existerande avtalet, det av samtliga juridiska 
instanser utdömda försöket att kringgå LOU.  
 
Nu måste den styrande S+Mp+V-koalitionen förstå att loppet är kört, att måttet är mer 
än rågat! Kalix kommun måste tillerkännas juridisk kompetens värd namnet - den 
politiska ledningen måste inse att nuvarande organisation inte fyller kraven på de mest 
elementära kompetens- och funktionskraven!” 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2021, § 157, att lämna över motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 8 september 2021, 
att Carl Otto Gählman, Doris Lilian Kerttu och Johanna Söderman (Framtid i Kalix), 
föreslår i motion till fullmäktige 14 juni 2021 kommunen ska ”anställa kompetent 
jurist”. Motionen bör avslås. Frågan om juridisk kompetens har så sent som ifjol 
avgjorts av fullmäktige med anledning av en tidigare motion från samma parti, dnr 
2020-00311 103. Frågan har dessutom avhandlats i fullmäktige under innevarande år 
med anledning av att partiets ledamot ställt en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande, dnr 2021-00049 103. I beredningen av partiets tidigare motion framkom 
att den förändring som motionärerna eftersträvar inte är nödvändig. Läget är alltjämt 
oförändrat. Av nämnderna utsedda delegater hanterar själv uppkomna ärenden av 
juridiskt slag eller tillser vid behov att adekvat juridiskt stöd avropas från Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) eller advokatbyråer. Som ett led i den löpande 
beredningen av ärenden är nämnderna och deras förvaltningar fria att avropa sådant 
stöd.   
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Beslutsunderlag 
Motion från Johanna Söderman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Carl Otto  
Gählman (FIK) den 14 juni 2021.  
Kommunfullmäktiges protokoll, § 157/21.  
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 8 september 2021.  
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 80/21.   
Kommunstyrelsens protokoll § 200/21. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman (FIK)  
Doris Lilian Kerttu (FIK)  
Johanna Söderman (FIK) 
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§ 209 Dnr 2021-00467 103 

Interpellation - (O)trygghetsboendet Tallkronan 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellation besvarad.  
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK) har lämnat interpellation inkommen den 6 oktober 2021, 
ställd till kommunalrådet Tommy Nilsson (S), enligt följande: 
 
”Med stor förfäran läser vi kalixbor om problemen vid boendet Tallkronan. 
Interpellationens initiala frågeställningar till kommunalrådet blir enligt 
följande; 
 
● Varför kallar Kalix kommun boendet för “trygghetsboende” när det 
enligt SBO:s regler INTE får kallas just “trygghetsboende”? 
● Varför “leker” Kalix kommun med ord, trygghetsboende är en väl 
etablerad boendeform och begrepp - då tafsar man inte på det 
etablerade begreppet och säger sig ha ett “trygghetsliknande 
boende” - eller hur kommunalrådet? 
● Vem är hyresvärd - och vem skall hyresgästerna kommunicera 
med? 
● De i NSD-artikeln 6 Oktober 2021 påtalade felen/bristerna är av 
sådan art att de helt enkelt inte skall förekomma - speciellt inte i ett 
“trygghetsliknande boende”. 
● Vem bär ansvar för dessa triviala felaktigheter, är det 
felprojekterat, är det fel utfört av entreprenör, eller……..? 
● Vem skall åtgärda felaktigheterna enligt kommunalrådet? 
● Varför är felaktigheterna inte åtgärdade ännu?” 
 
Efter överläggning med presidiet har kommunfullmäktiges ordförande till kommun-
fullmäktige redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser om 
interpellationer och tillfrågar kommunfullmäktige, utan föregående överläggning om 
interpellationen får ställas och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
interpellationen får ställas. 
 
Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande, lämnar den 14 oktober 2021, 
följande svar: 
 
”Tack för interpellationen. 
● Varför kallar Kalix kommun boendet för “trygghetsboende” när det enligt SBO:s 
regler INTE får kallas just “trygghetsboende”?  
Det gör vi inte – på vår hemsida finns information om Hyreslägenheter för dig som 
är 65+ - Hyreslägenheterna är tillgänglighetsanpassade med en grundläggande 
tillgänglighetsnivå och erbjuder bland annat hiss, balkong, parkeringsplatser, tvätt- 
och diskmaskin, tillgång till gemensamhetslokal och en trivsam utemiljö. 
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● Varför “leker” Kalix kommun med ord, trygghetsboende är en väl etablerad 
boendeform och begrepp - då tafsar man inte på det etablerade begreppet och säger 
sig ha ett “trygghetsliknande boende” - eller hur kommunalrådet?  
Lägenheterna på Tallkronan är inte ett trygghetsboende utifrån det begrepp som 
Boverket formulerat utan marknadsförs av Kalix kommun som hyreslägenheter. 
 Socialnämnden har utformat kriterier för hur lägenheterna ska prioriteras. 
Generella kriterier: Hyresgästen på Tallkronan ska vara 65 år eller äldre och inte 
ha känd missbruksproblematik. Hyresgästens vård- och omsorgsbehov ska kunna 
tillfredsställas med hjälp av hemtjänstinsatser. Personliga kriterier: Ensamhet, 
otrygghet, oro och isolering. 
● Vem är hyresvärd - och vem skall hyresgästerna kommunicera med?  
Kalix kommun (Samhällsbyggnadsförvaltningen) är hyresvärd. Kommunen äger inte 
fastigheten utan blockförhyr fastigheten av staten men har totalansvar för hela 
förvaltningen.  Kalixbo är vår förvaltare av byggnaden och det är dit hyresgästerna 
ska vända sig med sina frågor, klagomål och önskemål gällande bostaden. 
Även värdinnan kan vid månadsmöten med de boende samla ihop gemensamma 
förslag till förbättringar som kan framföras till Kalixbo eller 
Samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning. 
 
● De i NSD-artikeln 6 Oktober 2021 påtalade felen/bristerna är av sådan art att de 
helt enkelt inte skall förekomma - speciellt inte i ett “trygghetsliknande boende”.  
Lägenheterna är utformade med dagens normala standard som till stor del svarar 
mot benämningen ”trygghetsboende” men inte helt. De flesta äldre klarar sig bra 
hela livet med den standarden. Normal standard idag har breda dörrar, trösklar 
saknas eller är anpassade. I badrummen finns handtag monterade i duschen osv. 
Genom att tvättmaskin och torkmöjligheter finns i lägenheten underlättas moment 
som kan vara tunga och riskfyllda som äldre. Om den enskilde får behov av 
ytterligare åtgärder har denne möjlighet att få hjälp att avhjälpa hindret med hjälp 
av arbetsterapeut. Arbetsterapeuten tar betalt för besöket, vilket har varit ett av 
klagomålen. Bedöms åtgärden som en bostadsanpassningsåtgärd ges bidrag för den 
men inte för arbetsterapeutens besök. Det kan vara större och mindre typer av 
bostadsanpassningar. Dessa anpassningar är behovsprövade efter den enskildes 
behov. Det kan vara små saker som att sätta en timer till spisen om minnet börjar 
svikta till stora insatser som att ordna ett anpassat kök till en rullstolsburen.  
 
● Vem bär ansvar för dessa triviala felaktigheter, är det felprojekterat, är det fel 
utfört av entreprenör, eller……..?  
De påpekade bristerna som du Carl-Otto beskriver som  triviala är inte brister rent 
tekniskt. Däremot upplevs de som brister och ansträngande av de äldre och därför 
har klagomålen tagits på allvar och åtgärder har delvis vidtagits.  
 
● Vem skall åtgärda felaktigheterna enligt kommunalrådet? ● Varför är 
felaktigheterna inte åtgärdade ännu?  
Av de förbättringsåtgärder som önskats har de flesta åtgärdats. De brister som 
gäller enskild persons förutsättningar hanteras separat och leder inte till generella 
åtgärder. Det vi framför allt har tillhandahållit/erbjuder är bänkmodell av 
mikrovågsugnar. Gällande bostadsanpassning har det varit trösklar och spisvakter.” 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
75(86) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-18 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Carl Otto Gählman (FIK) den 6 oktober 2021. 
Svar från Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande den 14 oktober 2021. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman 
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§ 210 Dnr 2021-00468 103 

Interpellation - Korpralsvägen, Fätåvägen, Mellanvägen, 
Kärleksstigen mfl 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellation besvarad.  
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK) har lämnat interpellation inkommen den 6 oktober 2021, 
ställd till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stig Karlsson (S), enligt följande: 
 
”När kommunens gatu- och vägnät förfaller år efter år medan kalixbor 
inkluderande ett antal politiker reagerar på förfallet - och inget konkret 
görs - ja, då tål frågan att tas upp ännu en gång. 
 
Problemet - som vi i Framtid i Kalix ser det - är att här ställer kalixborna 
berättigade krav på gator och vägars framkomlighet - ja, just det 
framkomlighet. Vissa gator är i så dåligt skick att det är med risk för att 
skada bilen som man kör på dessa. 
 
Framtid i Kalix vill framhålla att visst förstår kalixborna att kommunens 
pengar inte räcker “till allt” men när kraven på långa vägar inte står i 
samklang med de beslut som tjänstepersonerna “effektuerar” - då är det 
politikens ansvar att gripa in! Det är politiken som har ansvaret för 
skattemedlens brukande - och då gäller det för ansvariga politiker att 
peka med hela handen - nu gör vi detta! 
 
Eller vad säger Du Stig Karlsson, Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande? 
 
Efter överläggning med presidiet har kommunfullmäktiges ordförande till kommun-
fullmäktige redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser om 
interpellationer och tillfrågar kommunfullmäktige, utan föregående överläggning om 
interpellationen får ställas och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
interpellationen får ställas. 
 
Stig Karlssons (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, lämnar den 11 oktober 
2021, följande svar: 
 
”Behovet att upprusta kommunens vägar uppgår till cirka 200 miljoner kr. 
 
Satsningarna har ökat senaste åren till 5 miljoner kr åren 2018-2021, sammanlagt 
20 miljoner under perioden. 2022 ökas denna satsning till 10 miljoner kr enligt KF 
beslut i Juni 2021. 
 
Under 2021 har cirka 30.000 m2 beläggning gjorts, fördelat på både Kalix och byar. 
 
Gatuunderhållsplan uppdateras efter inventering i år, varefter prioritering sker.” 
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Beslutsunderlag 
Interpellation från Carl Otto Gählman (FIK) den 6 oktober 2021. 
Svar från Stig Karlsson(S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande den 11 oktober 
2021. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman 
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§ 211 Dnr 2021-00435 103 

Motion - tomma hus 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Inga-Lis Samuelsson (C), föreslår i motion den 14 september 2021, följande: 
 
”Anm Med Tomma Hus förstås hus utanför Kalix tätort med ägare folkbokförda 
utanför kommunen och som används sporadiskt eller inte alls. En del kan vara rena 
ödehus. 
 
I många kommuner i Sverige arbetar man nu med att kartlägga dessa hus i syfte att 
se om de kan komma till försäljning. Då kan husen räddas med ny inflyttning till 
kommunerna. Närmaste exempel är projektet ”Hej Hemby” gemensamt för Pajala 
och Övertorneå kommuner. 
 
Vi anser att Kalix kommun snarast bör starta ett likande projekt. Detta inte minst för 
att bidra till inflyttning med anledning av de stora industriprojekt som planeras och 
pågår i länet. Med fortsatta satsningar på persontransporter på järnväg kan pendling 
ske från grannkommuner. Men också för att gjuta liv i småorter och i 
landsbygdsområden. T ex skulle det hårt drabbade Morjärvsområdet kunna väckas 
till liv igen. Givetvis är en inventering av Tomma Hus en startpunkt. Kommunen 
måste finansiera denna men också vara beredd att satsa resurser för att stödja i 
arbetet med de ibland komplicerade frågor som finns vid fastighetsförsäljningar. I 
det nämnda Tornedalsprojektet involverades banker och fastighetsförmedlare, men 
kommunerna höll i trådarna. 
 
Centerpartiet i Kalix föreslår: 
- att Kalix kommun snarast startar projektet här benämnt Tomma Hus” 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Inga-Lis Samuelsson (C). 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 212 Dnr 2021-00455 103 

Motion - införande av äldreombudsman 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till socialnämnden för beredning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Susanne Darengren (Oberoende), föreslår i motion den 17 oktober 2021, följande: 
”Införande av Äldreombudsman  
  
I 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. 
  
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. Då många 
äldre saknar tillgång till dator och internet så kan äldreombudsmannen förenkla för 
dessa.  
 
Man ska som orolig anhörig på annan ort ha möjlighet att komma i kontakt med  
äldreombudsmannen om behov finns. 
  
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige att besluta: 
  
-Att utreda möjligheterna att inrätta en äldreombudsman som komplement till befintlig 
verksamhet i Kalix kommun.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Susanne Darengren (Oberoende). 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialnämnden  
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§ 213 Dnr 2021-00487 103 

Motion - förändrad och förbättrad habilitetsersättning 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till socialnämnden för beredning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Rickard Mohss (L), föreslår i motion inkommen den 14 oktober 2021, följande: 
”Den så kallade habiliteringsersättningen är ett frivilligt åtagande för kommunerna 
och ges till personer som är berättigade till insatsen daglig verksamhet inom ramen 
för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
 
Daglig verksamhet syftar till att människor med funktionsnedsättningar ska få vara 
delaktiga i samhället. Daglig verksamhet fungerar också som en inkörsport till 
arbetsmarknaden för den som kan arbeta. Daglig verksamhet ska ge en meningsfull 
sysselsättning utifrån personens specifika förutsättningar. Insatsen kan innehålla 
både aktiviteter med habilitering och mer produktionsinriktade uppgifter. Utbildning 
räknas dock inte som en daglig verksamhet. 
 
Habiliteringsersättningen ska i sin tur fungera som en uppmuntran för den som 
deltar i daglig verksamhet. Habiliteringsersättningen är frivillig för kommunerna. 
 
I Kalix är ersättningen åtta kronor/timme, men om individen väljer att studera 
någon timme i  veckan förlorar de ersättningen för den tiden, vilket har lett till att en 
del tackar nej till att studier. Det här är väldigt olyckligt. Samtidigt som kommunen 
önskar att fler studerar för att bredda sina kunskaper och utveckla sina förmågor, 
motverkar vi det genom att dra in ersättning om så sker. 
 
Det finns kommuner som räknar utbildning som en kompetensutvecklande aktivitet 
och ersätter deltagarna med summa liknande habiliteringsersättningen. 
Liberalerna vill att ersättning motsvarande habiliteringsersättning även skall utgå då 
individer studerar, och inte bara när de deltar i daglig verksamhet inom ramen för 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
 
Därför föreslår Liberalerna att: 
Socialnämnden snarast utreder möjligheterna att ersättning (motsvarande 
habiliteringsersättning) skall utgå även för studier till personer som är berättigade till 
insatsen daglig verksamhet inom ramen för lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS).” 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Rickard Mohss (L). 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialnämnden  
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§ 214 Dnr 2021-00488 103 

Motion - motionsspår 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till fritids- och kulturnämnden för 
beredning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman, Doris Lilian Kerttu och Johanna Söderman (FIK), föreslår i motion 
den 18 oktober 2021 följande: 
 
”Rammelbergets elljus-/motionspår - Kalix gamla stolthet! Men visst - vi 
har nu också nya fina spår vid skidstadion i Djuptjärn. 
 
När vi nu har dessa två anläggningar - för det är väl inte så att det är 
nedlagt? - så breddar detta inte bara utbudet i Kalix och dess 
attraktivitet, det gör allt detta för en verkligt låg kostnad - om det bara 
underhålls. Sedvanligt underhåll! 
 
Skogsmullar, barn och ungdomar, hurtbullar av olika kategorier, 
orienterare, rena motionärer samt träningsgrupper i många olika sporter 
- många är de som kan ha nytta av det “gamla” elljusspåret. Och 
vintertid - pista det för gående! 
 
Framid i Kalix motion lyder därför som följer; 
● Kalixborna behöver och har nytta av det “gamla elljusspåret”, ge 
det bara sedvanligt underhåll, klipp och röj - för det behövs 
verkligen! Helt enkelt - en ytterst kostnadseffektiv breddning av 
kommunens utbud. 

Beslutsunderlag 
Motion från Carl Otto Gählman, Doris Lilian Kerttu och Johanna Söderman (FIK) 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Fritids- och kulturnämnden  
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§ 215 Dnr 2021-00489 103 

Motion - framtida enkäter från socialförvaltningen  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till socialnämnden för beredning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman, Doris Lilian Kerttu och Johanna Söderman (FIK), föreslår i motion 
den 18 oktober 2021 följande: 
 
”Det är ett mycket bra initiativ som socialförvaltningen visar på när man 
till samtliga 65+are i kommunen i somras skickade ut enkät med frågor 
om ensamhet (enkäten ligger som bilaga till denna motion). 
 
Tyvärr - måste vi representanter för Framtid i Kalix säga - var frågorna 
rent tautologiska! I princip var det en och samma fråga som ställdes i 
olika skepnader! Det är vid alla typer av enkäter viktigt att 
frågeställningarna upplevs som både relevanta och intressanta - inte kan 
uppfattas som ett test på om enkätens mottagare drabbats av 
demenssjukdom! 
 
Enkäten borde därför ha innehållit frågeställningar om ex-vis; 
● föreningstillhörighet 
● fysiska aktiviteter 
● ekonomi 
● kosthållning 
● politiskt engagemang (naturligtvis rent allmän frågeställning!)) 
● nätverk 
● etc, etc 
 
Se´n var det i del 3 av enkäten en fråga om att “känna fysisk närhet till 
någon annan”. Om man nu tänker på frågans reella/intensiva 
tolkning och innebörd - hur hade enkätutformarna tänkt sig lösa denna 
frågeställning? Med andra ord - denna fråga borde inte ha ställts! 
Framtid i Kalix representanter tror heller inte att detta enbart är en fråga 
för socialförvaltningen/-nämnden utan här behöver flera krafter hjälpas 
åt, bland annat kommunens många driftiga föreningar, pensionärsråd 
och pensionärsorganisationer. 
 
Frågan om de äldres ekonomi är av yttersta vikt - är det sämre ekonomi 
som gör att man eventuellt isolerar sig och inte deltar i olika aktiviteter? 
Även boendet kan tyvärr påverkas negativt av den enskildes 
pensionsnivå. 
 
● Andemeningen med denna motion är att det nästa gång som det 
är aktuellt att göra en enkät så är det viktigt att den utformas på 
sätt så att den ger en helhetsbild av den verkliga situationen för 
enskilda pensionärer. 
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Beslutsunderlag 
Motion från Carl Otto Gählman, Doris Lilian Kerttu och Johanna Söderman (FIK) 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialnämnden  
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§ 216 Dnr 2021-00490  

Motion - skatepark 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till fritids- och kulturnämnden för 
beredning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Tomas Johsund (L) föreslår i motion den 18 oktober 2021 följande: 
 
”Kalix har en mångfald av möjligheter för dem som vill röra sig och idrotta. Här finns 
fantastiska skidspår för elitåkare, likväl som för motionärer, vi har ishall, bandybana, 
simhall och utomhusbad, ridhus och en liten välbesök skidbacke. Alla ungdomar vill 
dock inte alltid syssla med de sportaktiviteter som erbjuds vid kommunens 
anläggningar. Många är intresserade av skaterelaterade sporter. Sporten ökar i hela 
världen och finns nu även på det officiella OS-programmet.  
 
Vid en titt ut över de orter i Sverige som har skateparker så kan man ofta se en 
sprudlande aktivitet av människor, både killar och tjejer. Vi vet också att det är 
viktigt att våra ungdomar är ute och rör på sig, stillasittandet och skärmtittandet har 
haft negativa effekter på folkhälsan. 
 
Vi vill gärna att en ev skatepark i Kalix skall vara centralt placerad. Därför föreslår vi 
att man skulle kunna anlägga en sådan på strandängarna, där det redan 
förekommer många andra aktiviteter om somrarna. 
 
Vi tror inte att det skulle bli så dyrt att anlägga och underhålla en skatepark med 
ramper. 
 
Liberalerna föreslår alltså: 
 
-att kommunen utreder möjligheten att anlägga en skatepark vid strandängarna.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Tomas Johsund (L) den 18 oktober 2021. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Fritids- och kulturnämnden 
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§ 217 Dnr 2021-00491 103 

Motion - återvinning anytime 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Tomas Johsund (L) föreslår i motion den 18 oktober 2021 följande: 
 
I Kalix har vi en väl fungerande deponi. Vi som besöker den för att lämna in vårt 
sorterade avfall tror jag håller med om detta påstående. Det finns dock utrymme för 
förbättringar. Vi liberaler motionerade t.ex. om utökade öppettider för några år 
sedan. En motion som inte gick igenom i KF. 
Vi liberaler gillar valfrihet. Vi anser att det är viktigt att människor i större 
utsträckning har möjlighet att lämna sitt avfall vid deponin när de har möjlighet. 
T.ex. på helger och kvällar. 
Det är viktigt att vi tänker på vår miljö och att återvinnandet i samhället ökar. NU 
ÄR DET MÖJLIGT ATT GENOMFÖRA! 
I t.ex. Piteå kommun har man infört systemet ”Återvinning Anytime” som möjliggör 
att kommunmedborgare kan lämna in sitt avfall när de vill. Det har blivit en succé! 
 
Liberalerna i Kalix föreslår därför att: 
 
Kalix kommun utreder möjligheten att införa ”Återvinning Anytime” på kommunens 
deponianläggning.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Tomas Johsund (L) den 18 oktober 2021. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 218   

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

 
Beskrivning av ärendet  
Nedanstående meddelanden föreligger:  
 
1    Dnr 2021-00364 
Förvaltningsrätten i Luleå har den 21 juni 2021, beslutat lämna över mål 1144-21 till 
annan förvaltningsrätt. 
 
2    Dnr 2021-00387 
Förvaltningsrätten i Luleå har den 1 juli 2021, beslutat att avskriva mål nr 1199-21 
från vidare handläggning. 
 
3    Dnr 2021-00383 
Förvaltningsrätten i Umeå har den 16 september 2021 beslutat upphäva överklagat 
beslut i kommunfullmäktige den 14 juni 2021, § 146, mål nr 1116-21. 
 
4    Dnr 2021-00450 
Protokoll från länsstyrelsen den 13 september 2021, inspektion hos 
överförmyndaren i Kalix kommun. 
 
5    Dnr 2021-00452 
Förvaltningsrätten i Luleå dom den 29 september 2021, i mål nr 1152-21, där 
kommunfullmäktiges beslut den 14 juni 2021, § 124 och 126, överklagats. 
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  
 
6    Dnr 2021-00453 
Förvaltningsrätten i Luleå dom den 29 september 2021, i mål nr 1240-21, där 
kommunfullmäktiges beslut den 28 juni 2021, § 161, överklagats. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet.  
 
7    Dnr 2021-00469 
Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande rapport/statistik över 
persontrafiken på Haparandabanan. 
 
 


