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 TILLKÄNNAGIVANDE 
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Organ Kommunstyrelsen  
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§ 1   

Informationer  
Vid dagens sammanträde lämnas följande information: 

-  Clas Norlin, Söderberg & Partner informerar om borgensavgiftsmodellen. 
 

- Hållbarhetsstrateg Maria Eriksson ang regional utvärdering av miljömålen. 
 

- Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef och Reine Sundqvist, 
informationsansvarig utvärdering av Sommarfesten 2022. 

 
Informationerna föranleder inte till särskilt beslut.     
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§ 2   

Upprop 
Ordförande Susanne Andersson (S) förrättar upprop inför dagens sammanträde. 
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§ 3   

Val av justerare 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse Mikael Engren (S) och Linus Häggström (M) att justera 
dagens protokoll.  
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§ 4   

Godkännande av ärendelista 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ärendelistan till dagens sammanträde. 
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§ 5 Dnr 2022-00674 101 

Meddelanden  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandena och beslutar lägga dem till 
handlingarna.  
 
Beskrivning av ärendet  
Nedanstående meddelanden föreligger:  
 
1 Dnr 2022-00673 
Från och med 1 januari 2023 kommer en uppdaterad version av SKR:s 
kommungruppsindelning, som används för att underlätta jämförelser och 
analyser av kommuner i olika statistiska sammanhang. I den nya indelningen har  
33 kommuner (11 procent av alla kommuner) bytt kommungrupp utifrån kriterier 
som befolkningsunderlag och pendlingsmönster. 
 
2   Dnr 2022-00708 
Protokoll från RKM arbetsutskottets möte nr 6 den 29 november 2022 samt taxor 
2023.  
 
3   Dnr 2022-00710 
Från länsstyrelsen Regional utvärdering av miljömålen i Norrbottens län 2022. 
 
4   Dnr 2022-00608 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten har den 11 november 2022 meddelar justering 
mellan Region Norrbotten och kommunerna längs sträckan, dvs Luleå, Boden, Kalix 
och Haparanda kommuner.  
 
5   Dnr 2022-00720 
Fritids- och kulturnämndens sammanträdesplan för 2023. 
 
6   Dnr 2022-00452 
E-nämndens protokoll den 14 december 2022, §§ 19-26. 
 
7   Dnr 2022-00725 
Socialnämndens protokoll den 8 december 2022, § 195, återrapport Föräldrastöd – 
En bra start. 
 
8   Dnr 2022-00245 
Socialnämndens protokoll den 8 december 2022, § 214, Plan för samhällsorientering 
socialförvaltningen. 
 
9   Dnr 2023-00004 
Protokoll RKM Direktionsmöte nr 5 den 20 december 2022, §§ 75-94. 
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§ 6   

Redovisning av delegerade ärenden 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut punkterna 
1-5. 
 
Beskrivning av ärendet 
Till stab kansli har anmälts att beslut med stöd av delegation har fattats i följande 
ärenden: 
 
1  
Stab kansli meddelar att beslut fattats om remittering av framställningar och 
överlämnade av ärenden för handläggning. 
 
2  
Arbetsgivarenheten meddelar att beslut fattats om anställningar, arbetsbefrämjande 
åtgärder, förhandlingar, löneplaceringar, pensioner, avbetalningsplaner och 
tjänstledigheter.  
 
3    Dnr 2022-00527 
Kommunstyrelsens ordförande Susanne Andersson (S) har den 1 december 2022, 
med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 13.1 Beslut i brådskande ärende, 
beslutat att godkänna förslag till yttrande samt tillstyrka att Länsstyrelsen beviljar 
samtliga inkomna ansökningar renskötseltillstånd (koncessioner) i Kalix och Ängeså 
koncessionssamebyar för tiden efter 1 januari 2023. 
 
4   Dnr 2022-00711 
Ekonomichef Jeanette Larsson har den 12 december 2022, med stöd av 
kommunstyrelsens delegationsordning 7.1 Placering av nya lån som beslutats av 
fullmäktige, beslutat placera det nya lånet om 34 mkr till 2025-03-01 hos 
Kommuninvest till en fast ränta om 3,19 % (0,21 % marginal till referens). 
Offertförfrågan har skickats till två banker, endast ett svar har inkommit från 
Kommuninvest. Räntebindningstid är vald utifrån kap 8 i Kalix kommuns finanspolicy 
(beslutad av KF § 59 2022-04-11).  
 
5   Dnr 2022-00726 
Stabschef Kenneth Björnfot har med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 
punk 10.1 Upphandling och undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för 
leverans av varor och tjänster, beslutat teckna avtal med Twoday AB gällande 
direktupphandling av Ciceron Dokument- och Ärendehanteringssystem för perioden 
2023-01-01 – 2023-12-31 med möjlighet till förlängning om 2+2+2+2 år.      
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§ 7 Dnr 2022-00684 102 

Val - kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2023-
2026 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande ledamöter, ersättare, ordförande och vice 
ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott till och med 31 december 2026: 
 
Ordförande 
Susanne Andersson (S) 
 
Vice ordförande 
Mikael Engren (S) 
 
Ledamöter 
Robert Fredriksson (C) 
Sven Nordlund (MP) 
Linda Frohm (M) 
Sandra Bergström (M) 
Linus Häggström (M) 
 
Ersättare 
Nicklas Johansson (S) 
Ingela Rönnbäck (S) 
Inga-Lis Samuelsson (C) 
Kenneth Sandberg (MP) 
Joakim Lindström (M) 
Kenneth Nyström (M) 
Rickard Mohss (L) 
 
Beskrivning av ärendet 
Enligt de reglemente som gäller för kommunstyrelsen ska inom styrelsen finnas ett 
arbetsutskott, som består av sju ledamöter och sju ersättare. Dessa ska väljas av 
kommunstyrelsen bland styrelsens ledamöter och ersättare. Enligt reglementet 
väljer kommunstyrelsen för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. 
 
 
 
Protokollsutdrag 
Samtliga valda 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret      
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§ 8 Dnr 2022-00685 102 

Val - folkhälsoråd Östra Norrbotten tom 31 december 2026 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse Marianne Rönnqvist (S) som politisk representant 
och Sven Nordlund (MP) som ersättare i styrgruppen för perioden 1 januari 2023 till 
och med den 31 december 2026. 
 
Beskrivning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2017, § 150 att införa ett 
gemensamt folkhälsoråd för Östra Norrbotten fr o m 1 januari 2018 och fastställde 
handlingsplanen för det gemensamma folkhälsoarbetet för perioden 2018-2021.  
 
Bakgrunden till att bilda ett gemensamt folkhälsoråd är att hälsoläget är likartat i 
samtliga kommuner, och att genom samverkan bedöms möjligheterna till mer 
långsiktiga och effektiva hälsofrämjande och förebyggande insatser öka. Förslaget är 
också i linje med den folkhälsostrategi som är under utarbetande för Norrbotten.  
 
Kommunstyrelsen har den 8 november 2021, § 210, beslutat att Kalix kommun 
fortsatt ska delta i Folkhälsoråd Östra Norrbotten.  
 
Östra Norrbottens folkhälsorådet är en viktig länk i det folkhälso- och brottsförebyg-
gande arbetet i Östra Norrbotten. Genom rådet skapas samsyn mellan östras kom-
muner, polismyndighet, Regionen, Norrbottens kommuner. I rådet tar man hjälp av 
varandra för att hålla sig uppdaterad och för att kunna göra mer och bättre. Delta-
gandet i rådet är direkt kopplat till Kalix kommuns målarbete gällande hållbar ut-
veckling, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. 
 
Under 2023 förväntas lagen om kommunalt brottsförebyggande arbete träda ikraft. 
Kalix kommun arbetar redan i samarbete med bland annat polismyndigheten genom 
medborgarlöften och kommunen ingår i östras samverkans råd samt utför 
trygghetsvandringar/undersökningar och arbetar förebyggande med bland annat 
ANDTS frågor. Nya lagen kommer bevakas av och vara del av Östra Norrbottens 
folkhälsoråds arbetsområde de kommande åren.  
 
I rådet finns en styr- och arbetsgrupp där utsedd politiker samt kommundirektör är 
deltagande i styrgruppen och deltagande i arbetsgruppen är Trygghets och 
preventionssamordnaren representant. I Kalix kommun träder fritid och kulturchefen 
in för kommundirektören. Ersättare på samtliga poster bör finnas. 
 
För vidare information om rådets bakgrund och framtida samarbeten ses i 
Handlingsplanen för Östra Norrbottens Folkhälsoråd samt Handlingsplans ANDTS. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Marianne Rönnqvist 
Sven Nordlund 
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Arbetsgivarenheten 
Haparanda kommun 
Överkalix kommun 
Övertorneå kommun 
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§ 9 Dnr 2022-00702 102 

Val - kontaktpolitiker för vattenfrågor t o m 2026-12-31 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse Rose-Marie Henriksson (S) till ordinarie 
kontaktpolitiker för vattenfrågor och Sven Nordlund (MP) till ersättare. 
 
Beskrivning av ärendet 
År 2000 antogs EUs ramdirektiv för vatten, och det införlivades i svensk 
lagstiftning år 2004. Målet för vattenförvaltningen är att alla vatten ska nå god 
ekologisk och kemisk status. Den nya vattenförvaltningen utgår från vattnets 
väg, d v s från avrinningsområden, och är inte bunden till administrativa 
gränser, så som kommungränser och länsgränser. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Rose-Marie Henriksson 
Sven Nordlund 
Förtroendemannaregistret 
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§ 10 Dnr 2022-00687 102 

Val ombud - IT Norrbotten AB bolagsstämma t o m 2027-04-30 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande ombud och ersättare att utöva kommunens 
rösträtt vid bolagsstämma till och med 30 april 2027 enligt nedan: 
 
IT Norrbotten AB 
Ombud: Robert Bergqvist (S) 
Ersättare: Robert Fredriksson (C) 
 
Beskrivning av ärendet 
Enligt de reglemente, som gäller för kommunstyrelsen, ska styrelsen ta till vara 
kommunens intresse vid bolags- och föreningsstämmor och andra sammanträden i de 
företa som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intressen i. Ombud jämte 
ersättare bör därför utses att utöva kommunens rösträtt vid bolagsstämma till och med 
30 april 2027. 
 
 
 
Protokollsutdrag 
Robert Bergqvist (S) 
Robert Fredriksson (C) 
IT Norrbotten AB 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 11 Dnr 2022-00688 102 

Val ombud - IUC, Industriellt Utvecklings Centrum AB 
bolagsstämma t o m 2027-04-30 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande ombud och ersättare att utöva kommunens 
rösträtt vid bolagsstämma till och med 30 april 2027 enligt nedan: 
 
IUC, Industriellt Utvecklings Centrum AB 
Ombud: Mikael Engren (S) 
Ersättare: Robert Fredriksson (C) 
 
Beskrivning av ärendet 
Enligt de reglemente, som gäller för kommunstyrelsen, ska styrelsen ta till vara 
kommunens intresse vid bolags- och föreningsstämmor och andra sammanträden i 
de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intressen i. Ombud 
jämte ersättare bör därför utses att utöva kommunens rösträtt vid bolagsstämmor 
till och med 30 april 2027. 
 
 
Protokollsutdrag  
Mikael Engren (S) 
Robert Fredriksson (C) 
IUC, Industriellt Utvecklings Centrum AB 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 12 Dnr 2022-00689 102 

Val ombud - Norrbotniabanan AB bolagsstämma t o m 2027-04-
30 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande ombud och ersättare att utöva kommunens 
rösträtt vid bolagsstämma år till och med 30 april 2027 enligt nedan: 
 
Norrbothniabanan AB 
Ombud: Stig Karlsson (S) 
Ersättare: Kenneth Sandberg (MP) 
 
Beskrivning av ärendet 
Enligt de reglemente, som gäller för kommunstyrelsen, ska styrelsen ta till vara 
kommunens intresse vid bolags- och föreningsstämmor och andra sammanträden i de 
företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intressen i. Ombud 
jämte ersättare bör därför utses att utöva kommunens rösträtt vid bolagsstämmor till 
och med 30 april 2027.  
 
 
 
Protokollsutdrag  
Stig Karlsson 
Kenneth Sandberg 
Norrbothniabanan AB 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret      
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§ 13 Dnr 2022-00690 102 

Val ombud - Filmpool Nord AB t o m 2027-04-30 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande ombud och ersättare att utöva kommunens 
rösträtt vid bolagsstämma till och med 30 april 2027 enligt nedan: 
 
Filmpool Nord AB 
Ombud: Sven Nordlund (MP) 
Ersättare: Britt-Inger Nordström (S) 
 
Beskrivning av ärendet 
Enligt de reglemente, som gäller för kommunstyrelsen, ska styrelsen ta till vara 
kommunens intresse vid bolags- och föreningsstämmor och andra sammanträden i de 
företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intressen i. Ombud 
jämte ersättare bör därför utses att utöva kommunens rösträtt vid bolagsstämmor till 
och med 30 april 2027. 
 
 
 
Protokollsutdrag 
Sven Nordlund 
Britt-Inger Nordström 
Filmpool Nord AB 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 14 Dnr 2022-00691 102 

Val ombud - Invest in Norrbotten AB t o m 2027-04-30 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande ombud och ersättare att utöva kommunens 
rösträtt vid bolagsstämma till och med 30 april 2027 enligt nedan: 
 
Invest in Norrbotten AB 
Ombud: Inga-Lis Samuelsson (C) 
Ersättare: Mikael Engren (S) 
 
Beskrivning av ärendet 
Enligt de reglemente, som gäller för kommunstyrelsen, ska styrelsen ta till vara 
kommunens intresse vid bolags- och föreningsstämmor och andra sammanträden i de 
företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intressen i. Ombud 
jämte ersättare bör därför utses att utöva kommunens rösträtt vid bolagsstämmor till 
och med 30 april 2027. 
 
 
Protokollsutdrag 
Inga-Lis Samuelsson  
Mikael Engren 
Invest in Norrbotten AB 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 15 Dnr 2022-00692 102 

Val ombud - Kalix älv ekonomisk förening bolagsstämma t o m 
2027-04-30 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande ombud och ersättare att utöva kommunens 
rösträtt vid bolagsstämma för tiden till och med 30 april 2027 enligt nedan: 
 
Kalix älv ekonomisk förening 
Ombud: Sven Nordlund (MP) 
Ersättare: Emma Sjöberg (S) 
 
Beskrivning av ärendet 
Enligt de reglemente, som gäller för kommunstyrelsen, ska styrelsen ta till vara 
kommunens intresse vid bolags- och föreningsstämmor och andra sammanträden i de 
företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intressen i. Ombud 
jämte ersättare bör därför utses att utöva kommunens rösträtt vid bolagsstämmor till 
och med 30 april 2027. 
 
 
 
Protokollsutdrag 
Sven Nordlund (MP) 
Emma Sjöberg (S) 
Kalix älv ekonomisk förening 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 16 Dnr 2022-00693 102 

Val ombud - Energikontor i Norr AB (NENET) bolagsstämma t o 
m 2027-04-30  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande ombud och ersättare att utöva kommunens 
rösträtt vid bolagsstämma till och med 30 april 2027 enligt nedan: 
 
NENETAB 
Ombud: Robert Bergqvist (S) 
Ersättare: Kenneth Sandberg (MP) 
 
Beskrivning av ärendet 
Enligt de reglemente, som gäller för kommunstyrelsen, ska styrelsen ta till vara 
kommunens intresse vid bolags- och föreningsstämmor och andra sammanträden 
i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intressen i. Ombud 
jämte ersättare bör därför utses att utöva kommunens rösträtt vid bolagsstämmor till 
och med 30 april 2027. 
 
 
 
Protokollsutdrag 
Robert Bergqvist (S) 
Kenneth Sandberg (MP) 
NENET AB 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 17 Dnr 2022-00694 102 

Val ombud - Kommuninvest ekonomisk förening bolagsstämma 
t o m 2027-04-30 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande ombud och ersättare att utöva kommunens 
rösträtt vid bolagsstämma till och med 30 april 2027 enligt nedan:  
 
Kommuninvest ekonomisk förening  
Ombud: Susanne Andersson (S) 
Ersättare: Ingela Rönnbäck (S) 
 
Beskrivning av ärendet  
Enligt de reglemente, som gäller för kommunstyrelsen, ska styrelsen ta till vara 
kommunens intresse vid bolags- och föreningsstämmor och andra sammanträden i de 
företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intressen i. Ombud jämte 
ersättare bör därför utses att utöva kommunens rösträtt vid bolagsstämmor till och 
med 30 april 2027.  
 
 
Protokollsutdrag  
Susanne Andersson (S) 
Ingela Rönnbäck (S) 
Kommuninvest ekonomisk förening  
Arbetsgivarenheten  
Förtroendemannaregistret 
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§ 18 Dnr 2022-00695 102 

Val ombud - Kalix Nya Centrum KB bolagsstämma t o m 2027-
04-30 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande ombud och ersättare att utöva kommunens 
rösträtt vid bolagsstämma till och med 30 april 2027 enligt nedan: 
 
Kalix nya centrum KB 
Ombud: Ingela Rönnbäck (S) 
Ersättare: Oscar Pekka (S) 
 
Beskrivning av ärendet 
Enligt de reglemente, som gäller för kommunstyrelsen, ska styrelsen ta till vara 
kommunens intresse vid bolags- och föreningsstämmor och andra sammanträden i de 
företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intressen i. Ombud jämte 
ersättare bör därför utses att utöva kommunens rösträtt vid bolagsstämma under år 
2027. 
 
 
 
Protokollsutdrag 
Ingela Rönnbäck (S) 
Oscar Pekka (S) 
Kalix nya centrum KB 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 19 Dnr 2022-00696 102 

Val ombud - Kalix Industrihotell AB bolagsstämma tom 2027-
04-30 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande ombud och ersättare att utöva kommunens 
rösträtt vid bolagsstämma till och med 30 april 2027 enligt nedan: 
 
Kalix Industrihotell AB 
Ombud: Ingela Rönnbäck (S) 
Ersättare: Oscar Pekka (S) 
 
Beskrivning av ärendet 
Enligt de reglemente, som gäller för kommunstyrelsen, ska styrelsen ta till vara 
kommunens intresse vid bolags- och föreningsstämmor och andra sammanträden i de 
företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intressen i. Ombud 
jämte ersättare bör därför utses att utöva kommunens rösträtt vid bolagsstämma 
under år 2027. 
 
 
 
Protokollsutdrag 
Ingela Rönnbäck (S) 
Oscar Pekka (S) 
Kalix nya centrum KB 
Kalix Industrihotell AB 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 20 Dnr 2022-00697 102 

Val - begravningsombud 2023-2026  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar nominera följande ombud till och med 31 december 2026: 
 
Ombud enligt begravningslagen 
Ombud: Robert Bergqvist (S) 
 
Beskrivning av ärendet 
Enligt SFS 1999:306 skall länsstyrelsen förordna ett eller flera ombud att granska hur 
församlingen tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska Kyrkan.  
 
 
 
Protokollsutdrag  
Robert Bergqvist (S) 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
Nederkalix församling 
Arbetsgivarenheten      
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§ 21 Dnr 2022-00699 102 

Val - Kommunalt pensionärsråd 2023-2026 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande ledamot och ersättare till kommunalt  
pensionärsråd till och med 31 december 2026: 
 
Ledamot 
Stig Karlsson (S) 
 
Ersättare 
Emma Sjöberg (S) 
 
Beskrivning av ärendet 
Enligt arbetsordningen för Kommunala pensionärsrådet, senast reviderad av 
kommunfullmäktige den 28 november 2016, § 214, är Kommunala pensionärsrådet 
organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Uppgifterna administreras av 
socialnämnden. Riksorganisation för pensionärer som genom sin lokalförening bedriver 
organiserad verksamhet inom kommunen ska vara representerad i rådet. 
 
Kommunala pensionärsrådet består av en representant för socialnämnden, tillika 
ordförande, och en representant för kommunstyrelsen. PRO:s sju pensionärsföre-
ningar utser vardera en ledamot och PRO:s Samorganisation i Kalix en ledamot. SPF 
utser två ledamöter och SPF Töre utser en ledamot samt SKPF en ledamot. För varje 
ledamot utses en personlig ersättare. Mandattiden sammanfaller med mandattiden för 
kommunstyrelsens ledamöter. 
 
 
 
Protokollsutdrag 
Stig Karlsson (S) 
Emma Sjöberg (S) 
Kommunalt pensionärsråd 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret      
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§ 22 Dnr 2022-00700 102 

Val - samverksansråd för landsbygdsfrågor 2023-2026 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utse följande ledmöter och ersättare till samverkanråd för 
landsbygdsfrågor för tiden till och med den 31 december 2026: 
 
Ledamöter 
Susanne Andersson (S) 
Robert Fredriksson (C) 
Sven Nordlund (MP) 
 
Ersättare 
Mikael Engren (S) 
Inga-Lis Samuelsson (C) 
Åse Classon (S) 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har den 24 mars 1997, beslutat om samarbetsformer mellan 
Byautvecklingsgrupperna, Kalix Bygdens Byaråd och kommunen.  
 
I samverkansrådet ingår ledamöter från kommunstyrelsen, landsbygdsansvarig 
tjänsteman och Kalixbygdens Byaråd. I samverkansrådet ingår tre ledamöter och tre 
ersättare.  
 
 
Protokollsutdrag 
Samtliga valda 
Utvecklingsenheten  
Arbetsgivarenheten 
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§ 23 Dnr 2022-00707 102 

Val - styrgrupp hållbarhet - ledamot och ersättare 2023-2026  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den  
20 februari 2023. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2021, § 132, anta förslag till ny 
organisation av Kalix kommuns hållbarhetsarbete och en ledamot och en ersättare 
från oppositionen ska ingå i styrgruppen. 
 
Ny organisation för Kalix kommuns hållbarhetsarbete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styrgrupp – ansvar Kommunstyrelsen 
 
Medverkande: 
 
Ordförande i kommunstyrelsen, fritids- och kulturnämnden, utbildningsnämnden, so-
cialnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Kommundirektör samt förvaltningschefer. 
 
Sakkunnig: Hållbarhetsstrateg 
 
Styrgruppen utser en ordförande som ansvarar för dagordning och kallelse. 
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Central arbetsgrupp – ansvar Kommunstyrelsen 
 
Medverkande: 
 
Varje nämnd/styrelsen utser en representant med intresse, kvalifikationer och tid av-
satt för sitt uppdrag att konkretisera styrgruppens inriktningsbeslut till förvaltningar-
nas arbetsgrupper samt genomföra kommungemensamma aktiviteter. 
 
Sakkunnig: Hållbarhetsstrateg 
 
Förvaltningens egen arbetsgrupp (varje nämnd ansvarar) 
Medverkande: 
Varje nämnd/styrelsen utser sin egen arbetsgrupp med representanter med intresse, 
kvalifikationer och tid avsatt för sitt uppdrag att konkretisera de övergripande målen 
samt styr- och centrala arbetsgruppens inriktningsbeslut i förvaltningarnas verksam-
heter. 
 
Sakkunnig vid behov: Hållbarhetsstrateg 
 
-Styrgruppens uppgift blir att leda det övergripande Hållbarhetsarbetet genom att ta 
fram en Hållbarhetsplan med bärighet på de övergripande målen. 
- En övergripande arbetsgrupp för hållbarhetsfrågor bildas där varje förvaltning utser 
en representant till den övergripande arbetsgruppen 
- Varje nämnd organiserar sitt hållbarhetsarbete för att konkretisera de övergripande 
målen samt styrgruppens och centrala arbetsgruppens inriktningsbeslut i förvaltning-
arnas verksamheter. Nämnden ska kunna beskriva hur verksamheterna ska bidra till 
måluppfyllelse 
- Nämndernas handlingsplaner sammanställs till ett gemensamt dokument som antas 
av kommunstyrelsen 
- Uppföljningen ska vara en del av det årliga mål- och budgetplaneringsarbetet 
- Kommunstyrelsen ansvarar för revidering och årlig uppföljning av Miljöplanen 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 132/21. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Hållbarhetsstrateg 
Kommunstyrelsen 
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§ 24 Dnr 2022-00701 102 

Styrelse Kalix Älv ekonomisk förening - nominering av ledamot 
och ersättare t o m 2027-04-30  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar nominera följande ledamot och ersättare att företräda Kalix 
kommun i styrelsen för Kalix Älv ekonomisk förening för tiden fram till och med den  
30 april 2027: 
 
Ledamot 
Britt-Inger Nordström (S) 
 
Ersättare 
Marianne Rönnqvist (S) 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 5 april 1991, § 43, beslutat anta plan för utvecklingen av turisme
vid Kalix Älv och kust samt att en ekonomisk förening bildas.  
 
 
Expedieras till  
Britt-Inger Nordström (S) 
Marianne Rönnqvist (S) 
Arbetsgivarenheten  
Förtroendemannaregistret  
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§ 25 Dnr 2022-00703 102 

Styrelse Kommuninvest ekonomisk förening -nominering av 
ledamöter t o m 2027-04-30 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar nominera Mikael Engren (S), Ingela Rönnbäck (S) och 
Linda Frohm (M) till Kommuninvest ekonomisk förenings styrelse. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommuninvest ekonomisk förening inbjuder medlemmarna att nominera en eller 
flera personer att väljas till styrelsen i Kommuninvest ekonomisk förening.  
 
Styrelsen består för närvarande av 15 ledamöter och 15 suppleanter. 
Kommunfullmäktige har den 29 november 1999, § 79, beslutat om medlemskap i 
Kommuninvest ekonomisk förening. 
 
Beslutsunderlag 
Kommuninvest ekonomisk förenings inbjudan. 
 
 
 
Protokollsutdrag 
Samtliga valda 
Kommuninvest ekonomisk förening 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 26 Dnr 2022-00735 102 

Nominering - ledamot och ersättare i Spira Mare t o m 31 
december 2026 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar nominera Åse Classon (S) som ledamot och Sven Nordlund 
(MP) som ersättare till Spira Mare t o m 31 december2026. 
 
Beskrivning av ärendet 
Leader är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början 1990-talet och den 
handlar om att man i ett område går samman och gör en plan/strategi för hur man vill 
jobba med att utveckla landsbygden ekonomiskt. Strategin genomförs genom att man 
beviljar stöd till lokala projekt som bidrar till att uppfylla målen.  
 
Kalix kommun ingår i området Leader Spira Mare. Där ingår också kommunerna 
Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn. Verksamhetens högsta styrande organ är 
LAG/Styrelsen. Styrelsens ledamöter har dels ett ansvar för den ideella föreningen, 
dels ett ansvar för beslutsprocessen kring utdelning av pengar till utvecklingsprojekt. 
Varje kommun har tre representanter var i LAG; en från föreningslivet, en 
landsbygdsföretagare och en från kommunen. 
 
Spira Mare har kopplat strategiskrivningen till den regionala utvecklingsstrategin. 
Strategin inriktar arbetet mot insatsområdena: en attraktiv landsbygd, 
entreprenörskapet på landsbygden samt ett engagerat och inkluderande civilsamhälle. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Åse Classon (S)  
Sven Nordlund (MP) 
Natalie Ruha, verksamhetsledare Spira Mare 2020 
Arbetsgivarenheten 
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§ 27 Dnr 2023-00007 101 

Utnämnande av dataskyddsombud  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar utnämna Karin Hietala till dataskyddsombud från och 
med 1 februari 2023 samt rekommendera övriga nämnder och kommunägda bolag i 
Kalix Kommun att utnämna densamma till deras respektive dataskyddsombud från 
detta datum. 
 
Beskrivning av ärendet  
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 3 januari 2023, 
att Kalix Kommun behandlar personuppgifter och behöver därför utse ett 
dataskydds-ombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen 
(GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och 
informationsinsatser. 
Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka 
att organisationen följer dataskyddsförordningen. 
Det innebär bland annat att 

 samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter 
 kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument 
 informera och ge råd inom organisationen. 

 
Dataskyddsombudet ska också 

 ge råd om konsekvensbedömningar 
 vara kontaktperson för Intergrationsmyndigheten (IMY) 
 vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen 
 samarbeta med IMY, till exempel vid inspektioner. 

 
Konsekvensbedömningar 
Dataskyddsombudet ska alltid vara inblandat om en organisation gör, eller överväger 
att göra, en konsekvensbedömning för behandling av personuppgifter. En 
konsekvensbedömning behövs om vi ska samla in personuppgifter och det finns hög 
risk för personers rättigheter och friheter. 
 
Dataskyddsombudet är inte ansvarigt 
Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer 
dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den personuppgiftsansvariga 
eller hos personuppgiftsbiträdet. Personuppgiftsansvarig får heller inte bestraffa 
dataskyddsombudet för att ha utfört sina arbetsuppgifter. 
 
Dataskyddsombudets roll 
Dataskyddsombudet ska bland annat 

 ha kunskaper om dataskyddsförordningen 
 känna organisationens kärnverksamhet, hur organisationen behandlar 

personuppgifter och veta hur organisationens informationsteknik och  
IT-säkerhet fungerar 

 ha förmåga att sprida information och etablera en dataskyddskultur inom 
organisationen. 
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Därför är också dataskyddsombudets personliga egenskaper viktiga. Ju mer komplex 
personuppgiftsbehandlingen är och ju större mängd känsliga uppgifter som 
behandlas, desto mer sakkunskap behöver dataskyddsombudet. 
 
En oberoende ställning 
Dataskyddsombudet ska kunna arbeta självständigt och oberoende, utan att bli 
påverkad av andra inom organisationen. Det är därför viktigt att dataskyddsombudet 
inte har andra arbetsuppgifter som kan krocka med rollen som dataskyddsombud. 
Det är till exempel inte lämpligt att dataskyddsombudet sitter i organisationens 
ledning eller är med och fattar strategiska beslut om kärnverksamheten som 
omfattar personuppgiftsbehandling. 
 
Rätt resurser för uppdraget 
Dataskyddsombudet ska ha resurser för att kunna utföra sina uppgifter inom 
organisationen. 
 
Nämnderna  
Kommunens nämnder och styrelsen är var för sig en offentlig myndighet och därmed 
personuppgiftsansvarig (PuA) enligt dataskyddsförordningen med skyldigheten att 
utse dataskyddsombud. De kommunägda bolagen likställs i detta avseende med 
nämnderna.  
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelse beslutar att utnämna Karin Hietala till dataskyddsombud från och 
med 1 februari 2023 samt att rekommendera övriga nämnder och kommunägda 
bolag i Kalix kommun att utnämna densamma till deras respektive dataskyddsombud 
från detta datum. 
 
Övriga nämnder och kommunägda bolag är personuppgiftsansvariga i 
dataskyddsförordningens mening. De ska därför utifrån egna verksamhetsspecifika 
behov och förutsättningar, se till att dataskyddsförordningen och övriga rättsakter 
på området följs.  
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Maria S Henrikson, kommundirektör 
Karin Hietala 
Samtliga nämnder och bolag      
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§ 28 Dnr 2022-00664 04 

Kommunövergripande internkontrollplan år 2023 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar anta kommunövergripande internkontrollplan 2023 
enligt bilaga. 
 
Sammanfattning 
Se bilaga Kommunövergripande internkontrollplan inför 2023 
 
Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 5 december 2022, att 
inför år 2022 infördes två helt nya kontrollområden; Krishantering samt 
Redovisning/hantering av moms. De finns kvar år 2023 med oförändrat 
kontrollmoment. 
 
Inför år 2023 införs Korrekt rapporterad pension som kontrollområde utifrån 
beslutad åtgärd efter en granskning på området av kommunens revisorer. 
 
Ett område tas bort efter att kontroll har skett under ett antal år: Säkerställa att 
semesteruttag följs genom att minst 20 semesterdagar plockas ut då inga större 
avvikelser noterats i denna kontroll. 
 
Kontrollmoment revideras under kontrollområdena Informationssäkerhet och 
Säkerställande att ramavtal eller upphandlingskontrakt finns och att avtalade priser 
och annat i avtalet följs.  
 
I bilagan är ändringar av kontrollområde och kontrollmoment skrivna i blå text under 
kapitel 4.  
  
Bakgrund 
Kommunstyrelsen, som har ett övergripande ansvar, utarbetar gemensamma regler 
och riktlinjer i förvaltningsövergripande frågor. Kommunstyrelsen bär därmed bland 
annat ansvaret att se över och besluta vilka kommunövergripande 
internkontrollområden som skall gälla årligen. 
 
Genom att årligen besluta om en internkontrollplan formuleras obligatoriska kontroll-
moment vilka gäller för samtliga nämnder/styrelse. Detta medför en gemensam 
standard för kommunens interna kontroll. Utöver de kommunövergripande 
obligatoriska kontrollmomenten kompletterar de olika facknämnderna sina 
internkontrollplaner med egna nämndsspecifika kontrollområden. 
 
2012-11-26 § 182 har kommunfullmäktige antagit ”Riktlinjer för internkontroll Kalix 
kommun”. Utifrån de antagna riktlinjerna har det arbetats fram kontrollområden som 
skall granskas närmare.  
Åtta kommunövergripande områden har arbetats fram, dessa områden 
anses viktiga för alla nämnder/styrelse att kontrollera: 
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Krishantering I slutet av 2019 fastställde kommunstyrelsen en mall och ett stöd för 
arbetet med krisplaner i kommunen. Under början av 2020 fördrogs dessa 
handlingar för förvaltningscheferna och de fick uppdraget att påbörja upprättandet 
av krisplaner. Under perioden fram till nu har dessa krisplaner testats i förhållandet 
till olika händelser stora som små. Kommunen har bland annat haft en brostängning 
och en pandemi som belastat verksamheterna och där aktiv krishantering har 
behövts för att hantera händelserna. Under 2023 behöver förvaltningarna arbeta 
vidare med sin krishantering och att hålla sina krisplaner aktuella och uppdaterade. 
Förvaltningarna behöver även utvärdera sin krishantering i förhållande till pandemin 
och analysera om detta kommer att medföra några justeringar av deras krisplaners 
utformning.  
 
Informationssäkerhet. Hindra information från att felaktigt läcka ut, förvanskas 
och förstöras. Rätt information ska finnas tillgänglig för rätt befattning och i rätt tid. 
Risken finns att kommunen inte kan använda information, tvingas betala skadestånd 
och tappar i förtroende om inte detta område säkerställs.  
 
Säkerställande att ramavtal eller upphandlingskontrakt finns och att 
avtalade priser och annat i avtalet följs.  

 Finns ett gällande avtal till grund för inköpet?  
 Stämmer de avtalade priserna mot fakturorna?  
 Det är av stor vikt att kunna säkerställa att verksamheterna följer 

upphandlade avtal och betalar enligt dessa, kommunens inköpsvolymer är 
stora.  

 Eftersom det är många inblandade i dessa processer dvs. allt från 
avtalsskrivande till betalning av faktura, kan det medföra svårigheter att göra 
avtalen kända och därmed svårt att verkligen säkerställa att rätt avtalade pris 
betalas till leverantören. År 2022 fokuserar kontrollen på om de avtalade 
priserna stämmer mot fakturan?  

 År 2023 sker kontroll av om fakturorna betalas i rätt tid? Kommunens 
förtroende hos leverantörer skadas och kommunen får betala 
förseningsavgifter och räntekostnader om kommunen betalar efter 
förfallodatum. 
 

Direktupphandlingar i förvaltningarna. Om olika leverantörers anbud och 
erbjudanden inte jämförs fördyras verksamheten och förtroendet för kommunen 
minskar hos framför allt lokala leverantörer. Risken finns att existerande och 
lämpliga avtal inte används eller att möjligheten till konkurrensutsättning inte 
nyttjas och att möjliga leverantörer inte kontaktas vid direktupphandling. 
 
Moms – hantering av ingående moms gällande bostäder, fordon och 
representation kontrolleras år 2023. 
 
Säkerställa att författningssamlingen genom policy-, riktlinjer samt 
regeldokument är korrekta och aktuella. I dagsläget finns det en hel del 
dokument som skall efterlevas. För att kunna efterleva dessa dokument måste de 
hela tiden granskas så att de är korrekta och uppdaterade.  
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Korrekt rapporterad pension påverkar utbetalningen till arbetstagarna då de går i 
pension. Brister i system kan leda till att felaktig pensionsgrundande lön rapporteras 
in. Felaktig rapportering är negativt ur arbetsgivarperspektivet då medarbetare får 
minskat förtroende för kommunen som arbetsgivare.  
 
Korrekt lön och arvoden ska utbetalas till arbetstagarna och de förtroendevalda. 
Brister i kunskap, rutiner och system leder till att felaktiga löner och arvoden ibland 
betalas ut. Felaktiga löner är negativt ur arbetsgivarperspektivet då medarbetare får 
minskat förtroende för kommunen som arbetsgivare. Dessutom uppstår 
merkostnader för extrautbetalningar, felaktiga löneskulder och merarbete för både 
chefer och medarbetare inom arbetsgivar- och ekonomienheten när rättelser 
behöver ske.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 5 december 2022. 
Bilaga Kommunövergripande internkontrollplan inför 2023. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 87/22. 
   
    
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
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§ 29 Dnr 2022-00555 101 

Ny organisation för kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till ny organisation för kommunstyrelsen i 
enlighet med bilaga 1.  
 
Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 5 december 
2022, Kommunstyrelsens stabsfunktion är i behov av förändring för att kunna möta 
framtidens utmaningar.  
 
Idag består staben av fyra delar: Stab Kansli, Stab Information/Reception, Stab IT 
samt Stab Upphandling. Stab Kansli leds av Kommundirektören och övriga tre delar 
av Stabschef Kenneth Björnfot. Med anledning av förestående pensionsavgång, och 
behov av stora förändringar av vårt stabsarbete, ses organisationen över. 
 
Förslaget innebär att två av Stabens delar utvecklas till egna avdelningar (IT-
enheten och Kanslienheten och en enhet införlivas under Ekonomienheten enligt 
följande: 
 
 

 
 
Till IT-enheten rekryteras en IT-chef externt. 
Till Service & Kommunikationsenheten rekryteras en Administrativ chef internt i 
gruppen. 
 
 
Samtliga enhetschefer har verksamhets-, budget- och personalansvar och ingår i 
Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp. 
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Under Ekonomienheten behålls funktionen ”Ansvarig daglig drift inköp/upphandling” 
 
Under Service & Kommunikationsenheten behålls funktionerna 
”Kommunikationsansvarig” och ”Driftsledare IT ”, ”Statsnätsansvarig” och 
”Funktionsansvarig kansli”. 
 
Funktionsansvarig för kansli delegeras att genomföra arbetsuppgifter inom: 
verksamhetsutveckling, verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning 
 
Service & Kommunikationsenheten föreslås starta upp 1 maj 2023 
Inköp/Upphandling föreslås gå över till Ekonomienheten 1 maj 2023. 
IT-enheten föreslås starta upp 1 maj 2023. 
 
Riskanalys är genomfört partsgemensamt utan påtalande av allvarlig risk. 
 
Förslaget ryms inom befintlig budget. 
 
Bilaga 1 
 

  
 
Beslutsunderlag 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 5 oktober 2022. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 87/22. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Stab IT 
Stab Kansliet 
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Näringslivsenheten 
Arbetsgivarenheten 
Ekonomienheten 
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§ 30 Dnr 2022-00676 00 

Investeringsbudget 2023 - data- och telekommunikation 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar överföra investeringsmedel med 1 700 tkr för projekt 
1027 ”Data- och telekommunikationer” från år 2022 till år 2023. 
 
Beskrivning av ärendet 
Stabschef Kenneth Björnfot meddelar i tjänsteskrivelse den 2 december 2022, att  
kommunstyrelsens investeringsmedel för bredbandsutbyggnad omfattar 2500 tkr för 
2022. Beroende på svårigheter med planering för utbyggnad av det kommunala 
förvaltningsnätet och det kommunala stadsnätet, samt att de privata aktörernas 
egna planer för utbyggnad av fiber på landsbygden har försenats. 
 
2023 kommer det att behövas fortsatta åtgärder för att skapa fler möjligheter för att 
kunna etablera bredband via fiber till landsbygden samt att förstärka och uppgradera 
de kommunala näten. 
 
Mot bakgrund av ovanstående begär Stab-IT om att kommunstyrelsen överför 1700 
tkr medel till 2023. Beräknat kvarstående medel 2022 uppgår till 1800 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Stabschef Kenneth Björnfot tjänsteskrivelse den 2 december 2022. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 89/22. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Stab IT 
Ekonomienheten      
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§ 31 Dnr 2022-00698 31 

Fortsatt samverkan inom SARETS - Samverkan Regional 
Trafikstrategi för Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyns 
kommuner 
Kommunstyrelsens belut 
Kommunstyrelsen beslutar att 
 Kalix kommun ska fortsatt delta i samverkan inom SARETS-nätverket  
 Redovisning av SARETS-samverkan görs till kommunstyrelsen årligen i mars. 
 Kommunen deltar med politisk representant i styrgruppen och ansvarig (-a) 

tjänsteperson(-er) i arbetsgruppen. Politisk representant är 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande. 

 Lämna ett bidrag av 50 000 kr för 2023 under förutsättning att även Boden, 
Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner lämnar bidrag enligt föreslagen 
fördelningsmodell. Medel fördelas från kommunstyrelsen till förfogande. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Avdelningschef teknisk försörjning Per Nilsson meddelar i tjänsteskrivelse den 
6 december 2022, att Luleå, Boden, Piteå, Älvsbyns och Kalix kommuner har sedan 
2016 ingått i ett projekt under namnet SARETS. I projektet har en regional 
trafikstrategi, Tillsammans framåt, med fokus på arbets- och studiependling tagits 
fram i samarbete med Trafikverket Region Nord, Länsstyrelsen Norrbotten, 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten och Region Norrbotten.  
 
Strategin innehåller gemensamma mål inom de fem samarbetsområdena Regionalt 
samarbete, Utvecklad kollektivtrafik, CO2-snåla transporter och klimatsmarta 
bilresor, Gemensam Mobility Management och Fysisk infrastruktur.  
 
Arbetet som bedrivs är långsiktigt och de medverkande kommunernas 
representanter i SARETS arbetsgrupp ser ett behov av fortsatt samverkan för att nå 
uppsatta mål.  
 
Förslag om fortsatt samverkan har lyfts till SARETS styrgrupp i vilken politiker från 
de medverkande kommunerna ingår. Styrgruppen ställer sig positiva till fortsatt 
samverkan.  
Haparanda har även visat intresse för att medverka vilket arbetsgrupp och styrgrupp 
är positiva till. Haparanda deltar då på samma villkor som övriga kommuner. 
Haparanda kan då beslutas gå med efter styrgruppsmöte i Februari/Mars 2023. 
 
Bakgrund 
Kommunala trafikstrategier har under senare år blivit ganska vanligt förekommande 
i Norrbotten. I takt med erfarenheterna från dessa har insikten ökat om behovet att 
hantera många frågeställningar i ett vidare perspektiv än enbart inom den egna 
kommunen. Med detta som bakgrund har ett pilotprojekt genomförts. Kommunerna 
Boden, Kalix, Luleå,  
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Piteå och Älvsbyn har i samverkan med Trafikverket Region Nord, Länsstyrelsen 
Norrbotten, Regionala kollektivtrafikmyndigheten och Region Norrbotten utarbetat 
den regionala trafikstrategin Tillsammans framåt. Trafikstrategin har fokus på 
hållbart och effektivt resande för arbete och studier.  
 
Pilotprojektet har geografiskt avgränsats till berörda kommuner med förhoppningen 
att övriga kommuner inom länet ska följa efter. Projektet har benämningen SARETS 
– Samverkan Regional Trafikstrategi. Arbetet har utförts av en arbetsgrupp 
bestående av tjänstepersoner och en politisk styrgrupp med representanter från 
kommunerna. 
 
Projektet har resulterat i en Trafikstrategi för Luleå, Boden, Kalix, Piteå och Älvsbyns 
kommuner; ”Tillsammans Framåt” (Bilaga 1).  
 
För att aktivt möta och arbeta med de utmaningar som kommunerna står inför har 
fem samarbetsområden tagits fram. Dessa ger en tydlig inriktning och prioritering 
för samarbetet. Tillsammans medverkar samarbetsområdena till att nå ett mer 
hållbart transportsystem. Fokus i SARETS Trafikstrategi är daglig arbets- och 
studiependling, vilket genomsyrar samtliga samarbetsområden och är det som 
prioriteras främst. 
 
De fem samarbetsområdena är: 

 Regionalt samarbete 
 Utvecklad kollektivtrafik 
 CO2-snåla transporter och klimatsmarta bilresor 
 Gemensam Mobility Management 
 Fysisk infrastruktur 

 
Arbetet har bedrivits enligt följande: 
 
Inom projektet finns en politisk styrgrupp och en arbetsgrupp bestående av 
tjänstepersoner inom de inblandade organisationerna. Ett årligt rullande 
ordförandeskap mellan de fem kommunerna har tillämpats under de fem åren som 
projektet har bedrivits. Piteå kommun inledde som värdkommun 2016 och även 
2017. Därefter Älvsbyn (2018), Boden (2019), Kalix (2020) och Luleå (2021-2022).  
 
Värdkommunens ansvar är att samordna och planera möten, hantera protokoll och 
andra administrativa delar, såsom ekonomihantering. 
 
Ekonomi   
Kostnader för nedlagd tid och egna resurser inom samarbetet tas av respektive part. 
Andra kostnader i samband med arbetsgruppens arbete fördelas på deltagarna efter 
överenskommelse. En fördelningsnyckel baserad på invånarantal togs fram vid 
projektets start, där kommunerna beslutat att årligen erlägga följande summor fram 
till och med 2021. 
 
Bodens kommun 100 000 kr 
Kalix kommun 50 000 kr 
Luleå kommun 150 000 kr 



 

Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
44(78) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-16 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Piteå kommun 100 000 kr 
Älvsbyns kommun 50 000 kr 
 
Ett nytt finansieringsbeslut behöver tas om ytterligare medel behöver tillföras 
projektet. Projektet föreslås tillföras investeringsmedel 2023 enligt tidigare 
finansieringsmodell. 
 
Resultat och fortsatt samverkan  
Framgångsfaktorer i SARETS-samarbetet är en gemensam grund och gemensamma 
mål för den trafikplanering som berör regionen. I många fall påverkar de åtgärder en 
enskild kommun genomför även den övriga regionen. Därför behövs en gemensam 
behovsbild utifrån de olika kommunernas förutsättningar och önskemål, och en 
gemensam syn på hur åtgärder ska prioriteras.  
 
Arbetet efter framtagningen av den gemensamma trafikstrategin har resulterat i en 
utveckling av samverkansformer som lett till en förstärkt arbetsmarknadsregion och 
ett mer hållbart transportsystem.  
 
En utvärdering av projektet gjordes av arbetsgruppen vid två tillfällen under våren 
2021. Arbetsgruppen har därefter tagit fram ett förslag till fortsatt samverkan mellan 
kommunerna, med syfte enligt nedan: 
 
SARETS-kommunerna gemensamt 

 Dialog, utbyte av erfarenheter av arbete med planer och projekt med 
koppling till målen med SARETS 

 Gemensamma aktiviteter  
 Ex. MM-åtgärder 2021/2022 (påbörjat 2021) 
 Gemensamma remissyttranden och dialog med externa parter 
 Gemensamma utbildningar 
 Dela tips på kurser, bidrag att söka, med mera 

 
Kommunerna tillsammans med övriga aktörer inom SARETS 

 Projekt 
 Ex. ÅKERbär (ny kollektivtrafikkarta i länet) under ledning av RKM (påbörjat 

våren 2021) 
 Uppföljning  
 Ex. Nyckeltal kollektivtrafiken under ledning av kommunerna/Länstrafiken 

(pågående årligen) 
 
Styrgruppen för SARETS har under 2021 beslutat att värdskapet ska förlängas från 
ett år till två år för att få en bättre kontinuitet i arbetet. Detta innebär att Luleå 
kommuns pågående värdskap fortsätter till och med mars 2023.  
 
En ny verksamhetsplan är under framtagande för 2023 och beslutas på 
styrgruppsmöte Februari 2023. Gällande verksamhetsplan för 2022 kan ses i bilaga 
2. Verksamhetsberättelse för 2022 är även under framtagande. 
Verksamhetsberättelsen för 2021 kan ses i bilaga 3. 
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Utökad samverkan 
Styrgruppen och arbetsgruppen är positiva till utökad samverkan (ta in fler 
kommuner) och har tillsammans beslutat att Haparanda ska ges möjlighet gå med 
under 2023. 
 
Utökad samverkan sker även i form av en utökad arbetsgrupp, där arbetsgruppen 
tillsammans med Trafikverket, RKM, Region Norrbotten, Länstrafiken och 
Länsstyrelsen ingår. Den utökade arbetsgruppen träffas en eller ett par gånger varje 
år. 
    
Beslutsunderlag  
Avdelningschef teknisk försörjning Per Nilsson tjänsteskrivelse den 6 december 
2022. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Per Nilsson, avd chef teknisk försörjning 
Ekonomienheten      
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§ 32 Dnr 2022-00683  

Medfinansiering till flygbilsprojektet 2023 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, att år 2023 bidra med 100 000 kr till flygbilsprojektet.  
Medel fördelas från kommunstyrelsen till förfogande.  
 
Beskrivning av ärendet 
Avdelningschef teknisk försörjning Per Nilsson meddelar i tjänsteskrivelse den 
6 december 2022 att kommunstyrelsen har i dnr 2018-00286, tidigare beslutat att 
från 2019 bidra med 100 000 kr per år under perioden 4 april 2019 – 3 april 2023  
till flygbilsprojektet. Beslutet gäller under förutsättning att övriga parter bidrar till 
trafiken enligt föreslagen fördelningsmodell, se bilaga 1. 
 
Med anledning av att Trafikverket fattat beslut om finansiering för hela året 2023 har 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten ställt en fråga till övriga parter om beslut för 
hela 2023. Kalix kommun behöver därför förtydliga tidigare beslut att avse hela 
2023. 
 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten och Länstrafiken i Norrbotten vill tillsammans 
med Trafikverket förbättra möjligheten att resa kollektivt till och från Luleå Airport. 
Ett gemensamt förslag på anslutningstrafik med bil under en försöksperiod har 
därför utformats. Kommuner utan egen flygtrafik kan få förbättrad tillgänglighet om 
anslutningarna till relativt närliggande flygplatser förbättras. I första hand i de norra 
delarna av landet där avstånden till exempelvis Stockholm är långa.  
Försöket har pågått sedan 2016. Haparanda, Jokkmokk, Älvsbyn och Övertorneå 
kommuner har deltagit i projektet. Sedan 2019 har även Kalix deltagit. 
 
Projektet syftar som ovan nämnt att förbättra möjligheten att resa kollektivt. Om 
Kalix kommun inför i sina riktlinjer för resande att anställda om möjligt väljer flygbil i 
stället för reguljär flygtaxi finns möjlighet att bespara resekostnader som reducerar 
den totala kostnaden för kommunen. 
 
Beslutsunderlag  
Avdelningschef teknisk försörjning Per Nilsson tjänsteskrivelse den 6 december 
2022. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Per Nilsson, avd chef teknisk försörjning 
Ekonomienheten  
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§ 33 Dnr 2022-00592 00 

Förslag till organisation och innehåll inflyttningsservice och 
landsbygdsutveckling  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta föreslagen organisation för införande av en funktion 
för inflyttningsservice och landsbygdsutveckling under näringslivsenheten. 
 
Medel är anslagna i budget 2023, plan 2024-2025 i enlighet med tidigare beslut i 
kommunstyrelsen den 3 oktober 2022, § 177. 
 
Beskrivning av ärendet 
Näringslivschef Birgitta M Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 25 november 2022, 
att kommunstyrelsen beslutade den 3 oktober 22 § 177 att upphäva beslut om 
inrättande av Stjärnenhet för inflyttning, arbete och integration. Kommunstyrelsen 
beslutade anslå 800 tkr fr o m 2023 för arbete med att skapa en inflyttningsservice. 
Organisation och innehåll ska antas vid kommunstyrelsens sammanträde den  
5 december 2022.  
 
Beredning 
Beredningen har genomfört en omfattande omvärldsbevakning för att skapa en 
inflyttningsservice som kan bidra till Kalix kommuns utveckling. I de uppdrag som 
formuleras för kommande mandatperiod betonas också vikten av att utveckla hela 
Kalix vilket också samstämmer med andra kommuner som genomfört särskilda 
satsningar på ökad inflyttning kombinerat med en tydlig landsbygdsutveckling.  
 
Varför en inflyttningsservice? 
Det är mycket som ska falla på plats när man flyttar till en annan ort. En 
inflyttningslots hjälper människor som ska ta en ny anställning att komma över 
tröskeln för att kunna tacka ja och flytta till Kalix. Det kan röra frågor som jobb till 
medflyttare, boende, skola och barnomsorg.  
 
Inflyttaren ska få hjälp med praktiska frågor kring bostadsmarknad, rekryterings- 
och bemanningsföretag, utbildningsanordnare och fritidssysselsättningar och 
dessutom få möjlighet att upptäcka Kalix. Om inflyttningslotsen inte har svaret på en 
gång tar denne reda på det och återkommer med svar eller lotsar personen vidare 
till rätt person eller myndighet så snart som möjligt. Flyttar en person till Kalix från 
ett annat land så guidar inflyttningslotsen också i processen med kontakterna till 
myndigheter för att få till exempel uppehållstillstånd.  
 
Inflyttningslotsen kommer också att jobba med aktiviteter som är kopplade till 
kommunens marknadsföringsplan för att främja inflyttning (se bilaga). 
 
Landsbygdsutveckling, vad innebär det? 
Den andra delen i uppdraget är att arbeta med landsbygdsutveckling. En 
landsbygdsutvecklare fungerar kort och gott som en stödfunktion för utvecklingen av 
landsbygderna. Rollen som landsbygdsutvecklare varierar mycket.  
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En hållbar landsbygdsutveckling förutsätter bred samverkan och utveckling från ett 
lokalt perspektiv. Gärna i egen regi av lokala utvecklingsgrupper, t.ex. byalag, 
föreningar eller intresseföreningar som arbetar för sin bygds utveckling och bästa. 
Närhet och delaktighet är viktiga framgångsfaktorer. Vi ska erbjuda stöd i lokal 
utveckling med t.ex. tips och rådgivning vid projektansökningar, olika 
mötesarrangemang och förmedling av erfarenheter, kontakter och nätverk.  
 
Vi är på väg ut i medborgardialog i byarna och vill hitta nya samverkansformer som 
lockar alla åldrar att fundera över hur vi i framtiden ska utveckla attraktiva byar. Vi 
ska också ta fram en ny serviceplan och utveckla varuhemsändningen, allt för att 
underlätta människors vardag om man bor en bit från centralorten. 
 
Nuläge 
Idag är det Näringslivsenheten och Stab Info som gemensamt arbetar med 
inflyttning och att göra Kalix Kommun till en attraktiv ort att flytta till. 
Näringslivsenheten har tagit fram strategidokument, nu senast ”Marknadsföringsplan 
för inflyttning” (se bilaga) och nu är det dags att sjösätta det stora arbetet. Våra 
kommunikatörers tjänster under Stab Info är delvis dedikerade till och finansierade 
av Näringslivsenheten för att täcka behov av bl a informationsinsatser som stöd för 
de lokala företagen, t ex #viärkalix. Vi har även stöd av en kommunikationsbyrå för 
det strategiska och praktiska arbetet.  
 
Vi ser också behov av att kunna samverka med andra aktörer för att säkra 
kompetensförsörjningen, förutom kommunen och företagen: Regionen, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan mfl för att kunna bredda arbetsutbudet och 
därmed kunna locka medföljande. 
 
Landsbygdsutveckling har inte kunnat ges utrymme av den omfattning som beskrivs 
ovan men vi ser att de planerade nya insatserna ökar behovet. Kalix landsbygd ska 
vara en attraktiv plats för boende, näringsliv, föreningar och besökare. Här ska 
hållbar tillväxt, god livskvalitet och samverkan mellan landsbygdsaktörer vara i fokus 
 
Exempel på vad inflyttarservice/landsbygdsutvecklaren kan hjälpa till med 

 Information om vad man bör tänka på innan flytten. 

 Kontakter till kommunens hela organisation som exempelvis barnomsorg och 
skola. 

 Kontakter för att hitta nytt boende: hus, lägenhet, bostadsrätt, lediga tomter 

 Kontakter med arbetsgivare.      
 

 Kontakter till olika föreningar och information om bredden av aktiviteter. 

 Allmän rådgivning. 

 Tips och stöd inför olika projektansökningar. 

 Förmedling av kontakter och nätverk. 
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 Uppbyggande av nätverk. 

 Se bilagan ”Marknadsföringsplan för inflyttning” för fler idéer. 

Organisation - Näringslivsenheten 

 
 
Förslag till beslut 
Beredningen föreslår Kommunstyrelsen besluta att införa en funktion för 
inflyttningsservice som kombinerar uppdraget med landsbygdsutveckling. 
Funktionen placeras i Näringslivsenheten.   
 
Beslutsunderlag 
Näringslivschef Birgitta M Larssons tjänsteskrivelse den 25 november 2022. 
Bilaga marknadsföringsplan. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 88/22. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Näringslivsenheten      
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§ 34 Dnr 2022-00728 101 

Försäljning fastighet Hemvägen 10 Töre, del av fastigheten 
4:21  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ge sitt medgivande till att Stiftelsen Kalixbostäder säljer 
fastigheten Hemvägen 10, Töre del av fastighet 4:21. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Jeanette Larsson, meddelar i tjänsteskrivelse den 28 december 2022, 
att Stiftelsen Kalixbostäder har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen i 
Kalix kommun registrerad den 20 december 2022 där stiftelsen önskar få 
kommunstyrelsens medgivande till försäljning av fastigheten Hemvägen 10, Töre del 
av fastighet 4:21 (se bifogad skrivelse i ärendet). Stiftelsen Kalixbostäders styrelse 
beslutade den 13 december 2022 § 121 om försäljning av fastigheten Hemvägen 10, 
Töre del av fastighet 4:21 till Töre Djurklinik AB. Försäljningsförfarandet har enligt 
skrivelsen skett via förfrågan. 
 
Kommunfullmäktige i Kalix tog den 25 november 2019, § 221, beslut om nuvarande 
stadgar för Stiftelsen Kalixbostäder. Paragraf 17 fastställer att kommunstyrelsen 
måste ge sitt medgivande till stiftelsen när de vill försälja en fastighet: 
 
§ 17 
Stiftelsen äger endast efter medgivande av kommunstyrelsen rätt att avhända sig 
fastighet eller tomträtt. 
 
Beslutsunderlag 
Stiftelsen Kalixbo skrivelse den 20 december 2022. 
Ekonomichef Jeanette Larsson, tjänsteskrivelse den 28 december 2022. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Stiftelsen Kalixbo 
Ekonomienheten      
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§ 35 Dnr 2022-00729 101 

Barnens Sommarfest 2023  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ge ett bidrag på 350 000 kr till fritids- och 
kulturnämnden för genomförande av Barnens Sommarfest 2023.  
 
Medel anslås från ”kommunstyrelsen till förfogande” (verksamhetskod 22011) med 
200 000 kr och 150 000 kr från Kommunstyrelsens egna verksamhetsmedel 
(verksamhetskod 10020). 
 
Redovisning av aktiviteter och ekonomiskt resultat för Barnens sommarfest 2023 
redovisas till Kommunstyrelsen senast dec 2023. 
 
Beskrivning av ärendet 
Fritids- och kulturnämnden föreslår den 12 januari 2023, § 7, att kommunstyrelsen 
beslutar ge ett bidrag på 350 000 kr till fritids- och kulturnämnden för genomförande 
av Barnens Sommarfest 2023. 
 
Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 12 januari 2023, att fritis- och 
kulturnämnden har den 12 januari 2023, § 7, beslutat begära från kommunstyrelsen 
350 000 kr i bidrag för genomförande av Barnens Sommarfest 2023. 
 
Barnens Sommarfest arrangerades första gången sommaren 2022, 8-10 juli. 
Målgruppen för arrangemanget var som det antyder i namnet, barnen. Det var ett 
inträdesfritt arrangemang. Artistuppträdande av Bamse och Lova, piratshow och sång 
av Annika Herlitz, röstrollen som snödrottningen Elsa i de svenskspråkiga versionerna 
av Disneys filmer Frost. Samtidigt var Axels tivoli på plats. Totalt var det ca 8 000 
besökare, allt enligt tivoliägarnas uppskattning. Kostnad, exklusive lönekostnader, 
landade på 90 324 kronor. Hela arrangemanget blev en stor succé. 
 
Planering för Barnens Sommarfest 2023, 21-22 juli, är redan påbörjad. Artister är 
kontaktade i form av Mumintrollet, Arne Alligator & Djungeltrumman, Bamse och 
Paddington. En budget för detta finns avsatt. Avtalet med Arne Alligator & 
Djungeltrumman är påskrivet. Axels tivoli är bokad. 
 
För att få utveckling av Barnens Sommarfest, riktad mot en bredare målgrupp – barn, 
unga och vuxna, så planeras för att få en nationellt känd artist som uppträder på en 
av kvällarna. Dessutom kommer vi att erbjuda musiker från länet möjlighet att 
uppträda kvällstid. Fortfarande ett arrangemang med gratis inträde. 
 
Fritids- och kulturförvaltningens scen kommer att användas, dock kommer ljud att 
behöva inhyras och eventuellt ljudtekniker samt vissa omkostnader som t ex bärhjälp, 
polistillstånd tillkommer. Tanken är att arrangemanget ska vara i centrala Kalix, någon 
gata och/eller området kommer troligen behöva stängas av. 
En budget på 150 000 kr finns redan idag men det kommer att, eftersom inget inträde 
kommer att tas, behövas tillskjutas medel för artisten/artisterna, ljudet och 
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oförutsedda utgifter om detta ska gå att genomföra. En summa på 350 000 kr ska 
med dagens priser räcka till detta. 
 
Fritids- och kulturnämnden har sökt intressenter för Kalix Sommarfest via 
Koncessionsupphandling enligt uppdrag från kommunfullmäktige, beslut 2021-11-29. 
En entreprenör visade intresse där summan för genomförande blev mycket högre än 
tänkt budget och då avbröts upphandlingen av fritids- och kulturnämnden. Ingen Kalix 
Sommarfest är planerad för 2023 i dagsläget. 
 
Beredning 
Fritid- och kulturnämndens förslag om att Barnens sommarfest 2023 utökas med ett 
kvällsarrangemang för alla åldrar och att det erbjuds kostnadsfritt, utan inträde, är 
ett bra initiativ. I dessa tider när många upplever en ökad oro och kraftigt försämrad 
ekonomi kan detta upplevas som mycket positivt. Beredningen förslår därför att 
kommunstyrelsen tillstyrker bidragsansökan för att genomföra en kostnadsfri 
sommarfest för alla åldrar enligt det upplägg som beskrivs. 
 
Beredningens förslag till beslut 
Beredningen föreslår, att kommunstyrelsen beslutar ge ett bidrag på 350 000 kr till 
fritids- och kulturnämnden för genomförande av Barnens Sommarfest 2023.  
 
Medel anslås från ”kommunstyrelsen till förfogande” (verksamhetskod 22011) med 
200 000 kr och 150 000 kr från Kommunstyrelsens egna verksamhetsmedel 
(verksamhetskod 10020). 
 
Redovisning av aktiviteter och ekonomiskt resultat för Barnens sommarfest 2023 
redovisas till Kommunstyrelsen senast dec 2023. 
 
Ajournering 
Kl 11.15-11.20. 
 
Beslutsunderlag 
Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck tjänsteskrivelse 4 januari 2023. 
Fritids- och kulturnämndens protokoll § 7/23. 
Kommundirektör Maria S Henriksson tjänsteskrivelse 12 januari 2023. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Fritids- och kulturnämnden 
Ekonomienheten      
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§ 36 Dnr 2022-00730 04 

Revidering av Kalix kommuns borgensavgifter för befintligt 
borgensåtagande till Kalix Industrihotell AB i enlighet med 
antagen finanspolicy  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar revidera tidigare 
tillämpad borgensavgift för befintligt borgensåtagande till Kalix Industrihotell AB till 
att följa Kalix kommuns Finanspolicy. Från och med år 2023 fastställs en aktuell och 
marknadsmässig borgensavgift årligen och debiteras i slutet på året.  
 
Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Jeanette Larsson, meddelar i tjänsteskrivelse den 28 december 2022, 
att kommunfullmäktige har den 10 maj 2010, § 48, beslutat att såsom för egen 
skuld ingå borgen för Kalix Industrihotell AB:s (KIAB) låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 154 000 000 SEK, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Den 11 juni 2012 § 112 beslutade fullmäktige att bevilja en utökning av 
den kommunala borgen med 8 000 000 SEK, totalt 162 000 000 SEK. 
 
Kalix kommuns borgenspolicy antogs av fullmäktige § 177 den 2013-11-25. I 
borgenspolicyns kapitel 4 står det: För borgensåtaganden avseende kommunens hel- 
eller delägda dotterbolag/-stiftelse utgår en årlig borgensavgift enligt gällande 
finanspolicy av ingående aktuell kapitalskuld. 
 
I närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten, som utgjorde bilaga till den 
finanspolicy (KF 2009-05-11 § 74) som gällde vid tiden för borgensbeslutet till Kalix 
Industrihotell AB finns en fast borgensavgift beslutad: ”Borgensavgift erläggs årligen 
av de kommunala bolagen/stiftelserna som erhållit borgen med 0,15 % av ingående 
aktuell kapitalskuld.” Denna procentsats har därmed tillämpats såsom borgensavgift 
gällande kommunens samtliga borgensåtaganden. 
 
I september 2021 publicerade Kommuninvest, tillsammans med Sveriges 
Allmännytta och Sveriges kommuner och regioner, Ny vägledning om borgensavgifter för 
kommunala bostadsbolag (vägledningen anses även gälla övriga bolag som kommunen borgar för 
lån till) och då aktualiserades frågan återigen om vad som utgör en marknadsmässig 
borgensavgift. När kommunen går i borgen för de lån ett bolag har får bolaget en 
ekonomisk fördel i förhållande till motsvarande bolag utan kommunal borgen. För att 
kompensera – och säkra neutrala konkurrensförhållanden – ska kommunen ta ut en 
borgensavgift, som motsvarar denna fördel. Detta innebär, enligt konkurrens- och 
statsstödsregler samt allbolagen, att avgiften ska vara marknadsmässig. Ett annat 
skäl till en marknadsmässig borgensavgift, men att avgiften inte heller får vara för 
hög, är att det inte heller får ske otillåten värdeöverföring mellan bolaget och 
kommunen.  
 
Den 21 september 2022 beslutade ekonomichefen genom delegationsbeslut (dnr 
2022–00544) att teckna avtal med Söderberg & Partners (S&P) gällande tjänst för 
beräkning av och råd kring marknadsmässiga avgifter för kommunens 
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borgensåtaganden. S&P har med hjälp av sin framtagna modell beräknat en 
marknadsmässig borgensavgift för Kalix Industrihotell AB, f.n. beräknas den till 0,78 
% (se bilagor från Söderberg & Partners), vilket kan jämföras med tidigare 0,15 % 
enligt ovan. Nivå på borgensavgift att debitera i slutet på år 2023 beräknas efter 
årsbokslut 2022 är klart. Nu framräknad nivå kan ses som ett riktmärke om framtida 
nivå. 
 
Kommunfullmäktige beslutade om nu gällande finanspolicy § 59 den 2022-04-11. 
Kapitel 9 behandlar Borgen och sista stycket i det kapitlet lyder: 
”Avgift skall erläggas vid kommunal borgen. Beslut om borgensavgiftens storlek ska 
fattas i anslutning till varje enskild upplåning. När kommunfullmäktige fattar beslut 
om en borgensram, generell borgen, till ett kommunalt bolag fattas även beslut om 
att en marknadsmässig borgensavgift ska erläggas. Kommunfullmäktige delegerar 
vidare till kommunstyrelsen att löpande fastställa nya avgifter vid tecknande av ny 
borgen inom borgensramen. Avgifterna ska bestämmas på ett sådant sätt att 
konkurrensneutralitet uppnås gentemot andra aktörer på marknaden som inte har 
möjlighet till kommunal borgen.” 
 
Tillsvidare föreslås borgensavgiften revideras årligen för en hanterbar administrativ 
börda och för att ge planeringsförutsättningar, därmed frångås ovan text i 
finanspolicyn på den punkten i förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichef Jeanette Larsson, tjänsteskrivelse den 28 december 2022. 
Marginalrapport och borgensavgifter. 
Kommunfullmäktiges protokoll § 48/10 och § 112/12. 
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§ 37 Dnr 2022-00731 04 

Revidering av Kalix kommuns borgensavgifter för befintligt 
borgensåtagande till Kalix Nya Centrum KB i enlighet med 
antagen finanspolicy  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar revidera tidigare 
beslutad borgensavgift för befintligt borgensåtagande till Kalix Nya Centrum KB till 
att följa Kalix kommuns Finanspolicy. Från och med år 2023 fastställs en aktuell och 
marknadsmässig borgensavgift årligen och debiteras i slutet på året. Därigenom 
upphävs beslutspunkten gällande borgensavgift 0,15 % i KF § 62 2017-04-10. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Jeanette Larsson, meddelar i tjänsteskrivelse den 28 december 2022, 
att kommunfullmäktige beslutade, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalix 
Nya Centrum KB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om  
145 000 000 SEK, jämte därpå löpande ränta och kostnader, den 10 april år 2017 § 
62. 
 
Kalix kommuns borgenspolicy antogs av fullmäktige § 177 den 2013-11-25.  I 
borgenspolicyns kapitel 4 står det: För borgensåtaganden avseende kommunens hel- 
eller delägda dotterbolag/-stiftelse utgår en årlig borgensavgift enligt gällande 
finanspolicy av ingående aktuell kapitalskuld. 
 
I närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten, som utgjorde bilaga till den 
finanspolicy (KF 2009-05-11 § 74) som gällde vid tiden för borgensbeslutet till Kalix 
Nya Centrum KB, finns en fast borgensavgift beslutad: ”Borgensavgift erläggs 
årligen av de kommunala bolagen/stiftelserna som erhållit borgen med 0,15 % av 
ingående aktuell kapitalskuld.” 
 
Utifrån ovan policys finns nedan beslutspunkter: 
I beslut om kommunens borgensåtagande skall följande regleras:  
beslutets giltighet;  
borgensåtagandets löptid;  
 uppgift om låntagare/gäldenär för vilken förpliktelsen ställs;  
 uppgift om för vilket objekt eller vilken investering borgensåtagandet utställs;  
 typ av borgen;  
 typ av lån och lånets omfattning samt uppgift om eventuell amorteringsplan;  
 beloppsbegränsning för borgensåtagandet;  
 storleken på borgensavgiften;  
 tidsbegränsning för borgensåtagandet; 
 
Storleken på borgensavgiften har därmed bestämts till 0,15 % i fullmäktiges beslut 
om borgen till bolaget (se § 62 2017-04-10) utifrån då gällande finanspolicy. 
 
I september 2021 publicerade Kommuninvest, tillsammans med Sveriges 
Allmännytta och Sveriges kommuner och regioner, Ny vägledning om borgensavgifter för 
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kommunala bostadsbolag (vägledningen anses även gälla övriga bolag som kommunen borgar för 
lån till) och då aktualiserades frågan återigen om vad som utgör en marknadsmässig 
borgensavgift. När kommunen går i borgen för de lån ett bolag har får bolaget en 
ekonomisk fördel i förhållande till motsvarande bolag utan kommunal borgen. För att 
kompensera – och säkra neutrala konkurrensförhållanden – ska kommunen ta ut en 
borgensavgift, som motsvarar denna fördel. Detta innebär, enligt konkurrens- och 
statsstödsregler samt allbolagen, att avgiften ska vara marknadsmässig. Ett annat 
skäl till en marknadsmässig borgensavgift, men att avgiften inte heller får vara för 
hög, är att det inte heller får ske otillåten värdeöverföring mellan bolaget och 
kommunen.  
 
Den 21 september 2022 beslutade ekonomichefen genom delegationsbeslut (dnr 
2022–00544) att teckna avtal med Söderberg & Partners (S&P) gällande tjänst för 
beräkning av och råd kring marknadsmässiga avgifter för kommunens 
borgensåtaganden. S&P har med hjälp av sin framtagna modell beräknat en 
marknadsmässig borgensavgift för Kalix Nya Centrum KB, f.n. beräknas den till 0,69 
% (se bilagor från Söderberg & Partners), vilket kan jämföras med tidigare 0,15 % 
enligt ovan. Nivå på borgensavgift att debitera i slutet på år 2023 beräknas efter 
årsbokslut 2022 är klart. Nu framräknad nivå kan ses som ett riktmärke om framtida 
nivå. 
 
Kommunfullmäktige beslutade om nu gällande finanspolicy § 59 den 2022-04-11. 
Kapitel 9 behandlar Borgen och sista stycket i det kapitlet lyder: 
”Avgift skall erläggas vid kommunal borgen. Beslut om borgensavgiftens storlek ska 
fattas i anslutning till varje enskild upplåning. När kommunfullmäktige fattar beslut 
om en borgensram, generell borgen, till ett kommunalt bolag fattas även beslut om 
att en marknadsmässig borgensavgift ska erläggas. Kommunfullmäktige delegerar 
vidare till kommunstyrelsen att löpande fastställa nya avgifter vid tecknande av ny 
borgen inom borgensramen. Avgifterna ska bestämmas på ett sådant sätt att 
konkurrensneutralitet uppnås gentemot andra aktörer på marknaden som inte har 
möjlighet till kommunal borgen.” 
 
Tillsvidare föreslås borgensavgiften revideras årligen för en hanterbar administrativ 
börda och för att ge planeringsförutsättningar, därmed frångås ovan text i 
finanspolicyn på den punkten i förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichef Jeanette Larsson, tjänsteskrivelse den 28 december 2022. 
Marginalrapport och borgensavgifter. 
Kommunfullmäktiges protokoll § 62/17. 
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§ 38 Dnr 2022-00732 04 

Revidering av Kalix kommuns borgensavgifter för befintligt 
borgensåtagande till Stiftelsen Kalixbostäder i enlighet med 
antagen finanspolicy  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar revidera tidigare 
beslutad borgensavgift för befintligt borgensåtagande till Stiftelsen Kalixbostäder till 
att följa Kalix kommuns Finanspolicy. Från och med år 2023 fastställs en aktuell och 
marknadsmässig borgensavgift årligen och debiteras i slutet på året. Därigenom 
upphävs beslutspunkten gällande borgensavgift 0,15 % i KF § 196 2018-11-26. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Jeanette Larsson, meddelar i tjänsteskrivelse den 28 december 2022, 
kommunfullmäktige beslutade om en generell kommunal borgen om högst 430 
miljoner kronor till Stiftelsen Kalixbostäder § 91 den 2011-06-07. Den 2018-11-26 § 
196 omformulerade fullmäktige borgensåtagandet och utökade den generella borgen 
med 200 miljoner kronor.  
 
Kalix kommuns borgenspolicy antogs av fullmäktige § 177 den 2013-11-25.  I 
borgenspolicyns kapitel 4 står det: För borgensåtaganden avseende kommunens hel- 
eller delägda dotterbolag/-stiftelse utgår en årlig borgensavgift enligt gällande 
finanspolicy av ingående aktuell kapitalskuld. 
 
I närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten som utgjorde bilaga till den 
finanspolicy (KF 2009-05-11 § 74) som gällde vid tiden för borgensbeslutet till 
Stiftelsen Kalixbostäder finns en fast borgensavgift beslutad: ”Borgensavgift erläggs 
årligen av de kommunala bolagen/stiftelserna som erhållit borgen med 0,15 % av 
ingående aktuell kapitalskuld.” 
 
Utifrån ovan policys finns nedan beslutspunkter: 
I beslut om kommunens borgensåtagande skall följande regleras:  
beslutets giltighet;  
borgensåtagandets löptid;  
 uppgift om låntagare/gäldenär för vilken förpliktelsen ställs;  
 uppgift om för vilket objekt eller vilken investering borgensåtagandet utställs;  
 typ av borgen;  
 typ av lån och lånets omfattning samt uppgift om eventuell amorteringsplan;  
 beloppsbegränsning för borgensåtagandet;  
 storleken på borgensavgiften;  
 tidsbegränsning för borgensåtagandet; 
 
Storleken på borgensavgiften har därmed bestämts till 0,15 % i fullmäktiges beslut 
om borgen till stiftelsen (se § 196 2018-11-26) utifrån då gällande finanspolicy. 
 
I september 2021 publicerade Kommuninvest, tillsammans med Sveriges 
Allmännytta och Sveriges kommuner och regioner, Ny vägledning om borgensavgifter för 
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kommunala bostadsbolag (vägledningen anses även gälla övriga bolag som kommunen borgar för 
lån till) och då aktualiserades frågan återigen om vad som utgör en marknadsmässig 
borgensavgift. När kommunen går i borgen för de lån ett bolag har får bolaget en 
ekonomisk fördel i förhållande till motsvarande bolag utan kommunal borgen. För att 
kompensera – och säkra neutrala konkurrensförhållanden – ska kommunen ta ut en 
borgensavgift, som motsvarar denna fördel. Detta innebär, enligt konkurrens- och 
statsstödsregler samt allbolagen, att avgiften ska vara marknadsmässig. Ett annat 
skäl till en marknadsmässig borgensavgift, men att avgiften inte heller får vara för 
hög, är att det inte heller får ske otillåten värdeöverföring mellan bolaget och 
kommunen.  
 
Den 21 september 2022 beslutade ekonomichefen genom delegationsbeslut (dnr 
2022–00544) att teckna avtal med Söderberg & Partners (S&P) gällande tjänst för 
beräkning av och råd kring marknadsmässiga avgifter för kommunens 
borgensåtaganden. S&P har med hjälp av sin framtagna modell beräknat en 
marknadsmässig borgensavgift för Stiftelsen Kalixbostäder, f.n. beräknas den till 
0,52 % (se bilagor från Söderberg & Partners), vilket kan jämföras med tidigare 
0,15 % enligt ovan. Nivå på borgensavgift att debitera i slutet på år 2023 beräknas 
efter årsbokslut 2022 är klart. Men nu framräknad nivå kan ses som ett riktmärke 
om framtida nivå. 
 
Kommunfullmäktige beslutade om nu gällande finanspolicy § 59 den 2022-04-11. 
Kapitel 9 behandlar Borgen och sista stycket i det kapitlet lyder: 
”Avgift skall erläggas vid kommunal borgen. Beslut om borgensavgiftens storlek ska 
fattas i anslutning till varje enskild upplåning. När kommunfullmäktige fattar beslut 
om en borgensram, generell borgen, till ett kommunalt bolag fattas även beslut om 
att en marknadsmässig borgensavgift ska erläggas. Kommunfullmäktige delegerar 
vidare till kommunstyrelsen att löpande fastställa nya avgifter vid tecknande av ny 
borgen inom borgensramen. Avgifterna ska bestämmas på ett sådant sätt att 
konkurrensneutralitet uppnås gentemot andra aktörer på marknaden som inte har 
möjlighet till kommunal borgen.” 
 
Tillsvidare föreslås borgensavgiften revideras årligen för en hanterbar administrativ 
börda och för att ge planeringsförutsättningar, därmed frångås ovan text i 
finanspolicyn på den punkten i förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichef Jeanette Larsson, tjänsteskrivelse den 28 december 2022. 
Marginalrapport och borgensavgifter. 
Kommunfullmäktiges protokoll § 196/18.      
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§ 39 Dnr 2022-00733 04 

Revidering av Kalix kommuns borgensavgifter för befintligt 
borgensåtagande till Kalix Brandstation i enlighet med antagen 
finanspolicy  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar revidera tidigare 
beslutad borgensavgift för befintligt borgensåtagande till Brandstationen Kalix 21:1 
AB till att följa Kalix kommuns Finanspolicy. Från och med år 2023 fastställs en 
aktuell och marknadsmässig borgensavgift årligen och debiteras i slutet på året. 
Därigenom upphävs beslutspunkten gällande borgensavgift 0,15 % i KF § 7 2020-
02-03. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Jeanette Larsson, meddelar i tjänsteskrivelse den 28 december 2022, 
kommunfullmäktige beslutade att såsom för egen skuld teckna borgen för Brandstationen Kal
21:1 AB’s låneförpliktelser med maximalt 15 000 000 SEK jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, den 3 februari 2020 § 7. 
 
Kalix kommuns borgenspolicy antogs av fullmäktige § 177 den 2013-11-25. I 
borgenspolicyns kapitel 4 står det: För borgensåtaganden avseende kommunens hel- 
eller delägda dotterbolag/-stiftelse utgår en årlig borgensavgift enligt gällande 
finanspolicy av ingående aktuell kapitalskuld. 
 
I närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten, som utgjorde bilaga till den 
finanspolicy (KF 2009-05-11 § 74) som gällde vid tiden för borgensbeslutet till 
Brandstationen Kalix 21:1 AB, finns en fast borgensavgift beslutad: ”Borgensavgift 
erläggs årligen av de kommunala bolagen/stiftelserna som erhållit borgen med 0,15 
% av ingående aktuell kapitalskuld.” 
 
Utifrån ovan policys finns nedan beslutspunkter: 
I beslut om kommunens borgensåtagande skall följande regleras:  
beslutets giltighet;  
borgensåtagandets löptid;  
 uppgift om låntagare/gäldenär för vilken förpliktelsen ställs;  
 uppgift om för vilket objekt eller vilken investering borgensåtagandet utställs;  
 typ av borgen;  
 typ av lån och lånets omfattning samt uppgift om eventuell amorteringsplan;  
 beloppsbegränsning för borgensåtagandet;  
 storleken på borgensavgiften;  
 tidsbegränsning för borgensåtagandet; 
 
Storleken på borgensavgiften har därmed bestämts till 0,15 % i fullmäktiges beslut 
om borgen till bolaget (se § 7 2020-02-03) utifrån då gällande finanspolicy. 
 
I september 2021 publicerade Kommuninvest, tillsammans med Sveriges 
Allmännytta och Sveriges kommuner och regioner, Ny vägledning om borgensavgifter för 



 

Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
60(78) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-16 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

kommunala bostadsbolag (vägledningen anses även gälla övriga bolag som kommunen borgar för 
lån till) och då aktualiserades frågan återigen om vad som utgör en marknadsmässig 
borgensavgift. När kommunen går i borgen för de lån ett bolag har får bolaget en 
ekonomisk fördel i förhållande till motsvarande bolag utan kommunal borgen. För att 
kompensera – och säkra neutrala konkurrensförhållanden – ska kommunen ta ut en 
borgensavgift, som motsvarar denna fördel. Detta innebär, enligt konkurrens- och 
statsstödsregler samt allbolagen, att avgiften ska vara marknadsmässig. Ett annat 
skäl till en marknadsmässig borgensavgift, men att avgiften inte heller får vara för 
hög, är att det inte heller får ske otillåten värdeöverföring mellan bolaget och 
kommunen.  
 
Den 21 september 2022 beslutade ekonomichefen genom delegationsbeslut (dnr 
2022–00544) att teckna avtal med Söderberg & Partners (S&P) gällande tjänst för 
beräkning av och råd kring marknadsmässiga avgifter för kommunens 
borgensåtaganden. S&P har med hjälp av sin framtagna modell beräknat en 
marknadsmässig borgensavgift för Brandstationen Kalix 21:1 AB, f.n. beräknas den 
till 0,74 % (se bilagor från Söderberg & Partners), vilket kan jämföras med tidigare 
0,15 % enligt ovan. Nivå på borgensavgift att debitera i slutet på år 2023 beräknas 
efter årsbokslut 2022 är klart. Nu framräknad nivå kan ses som ett riktmärke om 
framtida nivå. 
 
Kommunfullmäktige beslutade om nu gällande finanspolicy § 59 den 2022-04-11. 
Kapitel 9 behandlar Borgen och sista stycket i det kapitlet lyder: 
”Avgift skall erläggas vid kommunal borgen. Beslut om borgensavgiftens storlek ska 
fattas i anslutning till varje enskild upplåning. När kommunfullmäktige fattar beslut 
om en borgensram, generell borgen, till ett kommunalt bolag fattas även beslut om 
att en marknadsmässig borgensavgift ska erläggas. Kommunfullmäktige delegerar 
vidare till kommunstyrelsen att löpande fastställa nya avgifter vid tecknande av ny 
borgen inom borgensramen. Avgifterna ska bestämmas på ett sådant sätt att 
konkurrensneutralitet uppnås gentemot andra aktörer på marknaden som inte har 
möjlighet till kommunal borgen.” 
 
Tillsvidare föreslås borgensavgiften revideras årligen för en hanterbar administrativ 
börda och för att ge planeringsförutsättningar, därmed frångås ovan text i 
finanspolicyn på den punkten i förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichef Jeanette Larsson, tjänsteskrivelse den 28 december 2022. 
Marginalrapport och borgensavgifter. 
Kommunfullmäktiges protokoll § 7/20. 
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§ 40 Dnr 2022-00629 04 

Nytt aktieägaravtal Investeringar i Norrbotten 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till nytt 
aktieägaravtal för Investeringar i Norrbotten AB, med skillnaden från tidigare avtal 
att det nya avtalet saknar tidsbegränsning. 
 
Reservation 
Carl Otto Gählman (FIK) reserverar sig mot beslutet enligt följande: 
”Här blandas friskt – Invest i Norrbotten och Investeringar i Norrbotten. De står till 
och med under samma flik – sammanblandning. Sen skall organisationsnummer 
tydligt framgå i samtliga handlingar. Det reviderade aktieägaravtalet för 
”Investeringar i Norrbotten” skall inte tillställas aktieägarna/avtalsparter i detta 
miserabla skick. (se underlag ks 16/1-22) Vad har vi tagit beslut på och om???” 
 
Beskrivning av ärendet  
Ekonomichef Jeanette Larsson, meddelar i tjänsteskrivelse den 28 december 2022, 
Att det aktieägaravtal som reglerar ägarnas förhållande till varandra för bolaget 
Investeringar i Norrbotten AB har löpt ut 30 december 2020. I det utgångna avtalet, 
nionde paragrafen fanns en avtalstid, förslaget är att ta bort tidsbegränsningen och 
denna paragraf. Regionfullmäktige Region Norrbotten har beslutat att anta det 
reviderade aktieägaravtalet för Investeringar i Norrbotten. 
 
Fullmäktige beslutade senast den 15 oktober 2018 § 142 om ett nytt aktieägaravtal 
och erbjudande om delägande i Investeringar i Norrbotten AB och det är detta avtal 
som har löpt ut enligt föregående stycke. 
 
I Aktieägaravtalets första paragraf, andra stycket redogörs för ägarfördelningen där 
Region Norrbotten äger 75,8 %, Luleå, Piteå och Bodens kommun äger 3,4 % 
vardera och övriga norrbottniska kommuner äger 1,4 % vardera, inklusive Kalix. 
Totalt äger kommunerna 24,2 % av aktierna. 
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§ 41 Dnr 2022-00679 101 

Avvecklande av Utvecklingsutskott under Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avveckla 
utvecklingsutskottet samt föra in utvecklingsutskottets frågor under 
kommunstyrelsens arbets- och personalutskott. 
 
Kommunstyrelsens reglemente och reglemente för Kalix kommuns näringslivsråd 
samt kommunstyrelsens delegationsordning ska revideras för att fullfölja beslutet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott har den 12 december 2022, gett 
kommundirektören i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag och 
konsekvensbeskrivning av att avskaffa utvecklingsutskottet.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har den 16 juni 2014, § 119, Dnr 2014-00381 101, beslutat bilda 
ett utvecklingsutskott under kommunstyrelsen, med fem ordinarie ledamöter och fem 
ersättare.  
 
Utvecklingsutskottet skall bereda och besluta i ärenden som syftar till måluppfyllelse 
inom främst tillväxtperspektivet och medborgarperspektivet samt ärenden av 
utvecklingskaraktär. 
 
Motiveringen till att inrätta ett utvecklingsutskott beskrevs enligt nedan: 
 
”Den politiska styrningen av Kalix kommuns utvecklingsfrågor behöver justeras mot 
bakgrund av nya utmaningar och behov. Utvecklingsenheten ansvarar för det 
operativa arbetet med utvecklings- och näringslivsfrågor. Enskilda aktiviteter och 
projekt som tangerar utvecklingsenhetens uppdrag genomförs emellertid av andra 
aktörer än utvecklingsenheten.  
 
Därför föreligger det ett stort behov av ökad politiskt insyn i och samordning av dessa 
aktiviteter. Externfinansierade projekt har en komplex finansiell struktur där den 
ekonomiska risken många gånger är betydande och svårbedömd vilket ökar behovet 
av politiskt styrning och uppföljning. Detta behov förstärks dessutom av 
omständigheten att Kalix kommun står inför en ny programperiod för EU:s program 
för åren 2014-2020. 
 
Förfrågningar om kommunens medverkan både i egna och externa projekt kommer 
sannolikt att öka. Det är viktigt att kommande projektengagemang bidrar till 
måluppfyllelse och fördelas på ett optimalt sätt mellan de av kommunstyrelsen 
prioriterade tillväxt-områden. Dessutom är det viktigt att tillse att projektengage-
mangen ligger i linje med den lokala tillväxtstrategi som för närvarande håller på att 
utarbetas.  
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Jämte dessa behov behöver även tillgängligheten till utvecklingsenheten för externa 
intressenter öka. Som ett led i detta kommer verksamheten att förläggas till lokaler 
utanför kommunens förvaltningsbyggnad. Risken att kommunikationen mellan 
kommunstyrelsen och utvecklingsenheten försvagas av lokalbytet kan förebyggas ge-
nom inrättandet av ett utvecklingsutskott. 
  
För att bemöta behoven av ökad styrning, samordning och uppföljning av utvecklingsin-
satser bör ett utvecklingsutskott bildas under kommunstyrelsen, förslagsvis fem ordi-
narie ledamöter och fem ersättare. Inom ramen för kommunstyrelsens reglemente 
bereder och beslutar utskottet i ärenden syftar till måluppfyllelse främst inom tillväxt- 
och medborgarperspektivet och av utvecklingskaraktär.” 
 
Styrdokument som berör Utvecklingsutskottet och som behöver revideras vid en 
avveckling 
 

 Kommunstyrelsens reglemente (KF 2018-11-26) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utvecklingsutskottets delegation  
Kommunstyrelsens delegationsordning (KS 2022-10-03) 
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 Reglemente för Kalix kommuns Näringslivsråd (Inrättat av KF 2021-04-
12) 

 
Rådets sammansättning: 
 
Näringslivsrådet är knutet till kommunstyrelsens utvecklingsutskott.  
 
Näringslivsrådets sammansättning beslutas av kommunstyrelsens utvecklingsutskott 
och väljs för varje ny mandatperiod, föreningen kan byta representant under 
mandatperioden genom att till Utvecklingsutskottet inkomma med ny nominering 
som sedan beslutar om antagande. 
 
Till näringslivsrådet utses som kommunens representanter:  
Kommunstyrelsens ordförande, Utbildningsnämndens ordförande, 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Utvecklingsutskottets ordinarie ledamöter 
samt Kalixföretagarna, Företagarna Töre, Företagarna Kalix och Business by Women 
ska vara representerade. 
 
Rådets ordförande utses av Näringslivsrådet bland näringslivets representanter och 
vice ordförande utses bland de kommunala representanterna.  
 

 Utvecklingsutskottets ekonomi (KS Budget 2023, plan 2024-2025) 
 
Utvecklingsutskottet beslutar bl a om fördelning av ”KS till förfogande”. Dessa medel 
har ett budgetanslag på 2,3 mkr per år. Där ingår medfinansiering av olika projekt, 
se bifogad bilaga 1 detaljer. För 2023 är utrymmet helt intecknat. U 
 
 
 
 
 
I Kalix kommun …. 
 
Beredning 
För att genomföra en avveckling av utvecklingsutskottet behöver följande beslut 
fattas: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avveckla utvecklingsutskottet, därmed behöver 
kommunstyrelsens reglemente revideras gällande:  Utskott § 24  
 
Kommunfullmäktige beslutar därefter om revidering av reglemente för Kalix 
kommuns näringslivsråd. 
 
Kommunstyrelsens har sedan att själv besluta om revidering av 
kommunstyrelsens delegationsordning till den del som tidigare delegerats till 
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utvecklingsutskottet och som nu ska delegeras till kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avveckla 
utvecklingsutskottet samt föra in utvecklingsutskottets frågor under 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott. 
 
Kommunstyrelsens reglemente och reglemente för Kalix kommuns näringslivsråd 
och kommunstyrelsens delegationsordning ska revideras för att fullfölja beslutet.      
 
 



 

Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
66(78) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-16 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 42 Dnr 2022-00680 101 

Kommunstyrelsens reglemente - revidering 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta nytt reglemente för 
kommunstyrelsen i enlighet med bifogad bilaga. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 12 december 
2022, att kommunstyrelsens arbets- och personalutskott har den 12 december 
2022, gett kommundirektören i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag och 
konsekvensbeskrivning av att avskaffa utvecklingsutskottet och som en följd av 
detta ska kommunstyrelsens reglemente revideras enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Kommundirektör Maria S Henriksson tjänsteskrivelse den 12 december 2022. 
Förslag till reglemente. 
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§ 43 Dnr 2022-00681 101 

Reglemente för Kalix kommuns Näringslivsråd - revidering 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta nytt reglemente för 
näringslivsrådet i enlighet med bifogad bilaga. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 12 december 
2022, att kommunstyrelsens arbets- och personalutskott har den 12 december 
2022, gett kommundirektören i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag och 
konsekvensbeskrivning av att avskaffa utvecklingsutskottet och som en följd av 
detta ska näringslivsrådets reglemente revideras enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Kommundirektör Maria S Henriksson tjänsteskrivelse den 12 december 2022. 
Förslag till reglemente. 
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§ 44 Dnr 2022-00546 00 

Uppföljning av personalpolitiska programmet  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar lägga redovisningen med 
godkännande till handlingarna. 
 
Beskrivning av ärendet 
HR-chef Åsa Mohss meddelar i tjänsteskrivelse den 14 november 2022, att 
uppföljning av det personalpolitiska programmet ska utgå från programmets vision, 
värdegrund samt de fem strategiområdena. Styrelsen, nämnderna och bolagen ska 
årligen redovisa till kommunfullmäktige hur programmet följs. Erfarenheter ska 
användas i syfte att utveckla en lärande organisation. Regelbundna brukar- och 
medarbetarundersökningar utgör viktiga led i programmets uppföljning.  
 
Sammanfattning av insatser/åtgärder 
Övergripande insatser samt Kommunledningsförvaltningen, Samhällsbyggnads-
förvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och Fritids- och 
kulturförvaltningen 
 

 Värdegrund – det finns ett arbetsmaterial som cheferna ska använda på 
arbetsplatsträffar och arbetet fortgår ute i alla verksamheter. UTB planerar 
att uppdatera deras värdegrundsarbete under kommande läsår.  

 
 Vision – Visionen genomsyrar all verksamhet på alla nivåer. Ny vision för 

kommunen har beslutats och kommer att finnas med till 2030. – Kalix, den 
lugna, trygga Sverigedrömmen för alla. En attraktiv, jämställd och hållbar 
kommun. Den implementeras på alla verksamhetsnivåer. Nya mål och 
indikatorer har tagits fram för att matcha den nya visionen. 

 Socialförvaltningen har under året arbetat med en attraktiv och jämställd 
förvaltning. De ska visa omtänksamhet och gott bemötande till andra 
människor. Det är en viktig värdegrundspelare för Socialförvaltningen när 
dom arbetar med och för andra människor inom den kommunala 
socialtjänsten. 

 
 Arbetsmiljö – Ett aktivt arbetsmiljöarbete samt rutiner finns i 

organisationen. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) finns i 
ledningssystemet Stratsys. En arbetsmiljöutbildning har genomförts under 
hösten för nya chefer samt skyddsombud. Ett strukturerat och etablerat 
arbetssätt gällande rehabilitering finns i organisationen. En övergripande 
medarbetarenkät har genomförts. Upplägget och frågorna är nytt för i år och 
HME-frågor har lagts till.  Riktade arbetsmiljökartläggningar med stöd av FHV 
genomförs i arbetsgrupper vid behov. SBF - En av de större satsningarna 
inom den fysiska arbetsmiljön är den pågående ombyggnationen av 
räddningstjänstens lokaler i Kalix i enlighet med konceptet friska brandmän. 
Ett led i att förhindra att räddningstjänstens  
medarbetare utsätts för farliga ämnen under sitt arbete. Detta innebär att 
smittade kläder och utrustning hålls åtskilda från rena inom olika områden på 
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stationen och tvättas i speciella barriärtvättmaskiner. Utifrån tilldelade 
investeringsmedel 2022 är arbetsbelastning för medarbetare som ska driva 
projekten ett område som följts upp genom bland annat kontinuerliga 
projektmöten. För att hantera situationen har externa resurser nyttjats i form 
av projekterings- och projektledare för de större projekten parallellt med att 
rekrytering av projektledare pågår. Andra områden som haft en ansträngd 
arbetsmiljö under året p.g.a. covid-19 är kost- och lokalvårdsenheten med en 
rad tillkommande moment samt personal inom bygg- och miljöavdelningen 
med utökade kontroller. Det innebär att det finns arbetsuppgifter som till del 
inte blivit utförda. Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar kontinuerligt till 
nämnden statusen på dessa områden. På UTB:s skyddskommittéer bjuds 
Samhällsbyggnadsförvaltningen in för att de i direkt dialog med dem ska lösa 
aktuella lokalfrågor. UTB har hösten 2021 ingått i ett projekt tillsammans 
med Karolinska institutet, gällande OSA (organisatorisk och social 
arbetsmiljö). Det arbetet löper på sitt andra och sista år nu. 
Utbildningsförvaltningen har haft en inspektion av Arbetsmiljöverket, 
inspektionen avslutades i juni 2022. 

 
 Medarbetarskap – Ingår och är en stor del i värdegrundsarbetet. Ett av 

Friskvårdssatsningens mål är förbättrad hälsa och ökad nöjdhet bland våra 
medarbetare. En digital föreläsning gällande hälsa och medarbetarskap har 
genomförts.  

 
 Chef- och ledarskap – Utbildningar inom ledarskap genomförs kontinuerligt 

för att stärka våra chefer i sin roll. Kalix kommuns ledarintroduktionsprogram 
har genomförts för nya chefer. Chefer inom Utbildningsförvaltningen 
genomgår den statliga rektorsutbildningen. För närvarande går 4 rektorer 
utbildningen. Utbildningen är obligatorisk för alla rektorer. I dagsläget har de 
2 nya rektorer som kommer att söka in på utbildningen våren 2023. 
Socialförvaltningen har genomfört och fortsätter genomföra en 
ledarskapssatsning där alla chefer ska gå en utbildning i det nära och 
personliga ledarskapet. En ledningsstrategi som bygger på PPP är framtagen. 

 
 Kompetensförsörjning – kompetensförsörjningsplanen utgör grunden och 

planeringen framåt. Förvaltningarna deltar i nätverk och har 
erfarenhetsutbyte med andra kommuner. SBF - Gällande 
kompetensutveckling är det en av aktiviteterna i förvaltningens 
verksamhetsplan, där respektive avdelning identifierar behovet samt tar fram 
en plan över utbildning/fortbildning. Personal deltar fortlöpande vid behov på 
kurser och konferenser.  

 
Utbildningsförvaltningen stöttar blivande lärare i deras utbildning, deltar i nätverk 
och har precis skrivit avtal med Teach for Sweden samt en  
överenskommelse med Norrbottens kommuner om AIL som dock har blivit 
uppskjutet. De arbetar även i en partsgemensam arbetsgrupp med HOK-21 och 
dessa 4 punkter: - Arbetsmiljö - Arbetsorganisation - Arbetstider – Lönebildning. 
Inom ramen för det arbetet har en kompetensförsörjningsplan tagits fram, i 
samverkan med arbetstagarparterna. Det finns en plan för kompetensutveckling, 
frågan lyfts i framtagen rutin vartannat är under medarbetarsamtalet. 
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Socialförvaltningen arbetar med att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi för att 
aktivt arbeta med personal- och kompetensförsörjningen på ett hållbart och 
långsiktigt sätt. För att kunna arbeta mer strategiskt med frågan har en 
kompetensförsörjningsstrateg anställts. 
 

 Lön och utveckling – Medarbetarsamtal och lönekriteriesamtal genomförs 
årligen. En Lönepolicy finns som verksamheterna följer. Lönekartläggning 
genomförs årligen där åtgärder genomförs vid behov. Riktade satsningar har 
genomförts där behov funnits.  

 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon påverkan 
på kommunens jämställdhetsmål 
 
Beslutsunderlag 
HR-chef Åsa Mohss tjänsteskrivelse den 14 november 2022.  
Protokollsutdrag socialnämnden § 171/22. 
Protokollsutdrag utbildningsnämnden § 105/22. 
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden § 114/22. 
Protokollsutdrag fritids- och kulturnämnden § 71/22. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 91/22. 
      
 
 



 

Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
71(78) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-16 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 45 Dnr 2022-00734 101 

Förslag till ägardirektiv för IT Norrbotten  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till 
ägardirektiv för IT-Norrbotten i enlighet med bifogad skrivelse.  
 
Beskrivning av ärendet 
Regionala utvecklingsnämnden har överlämnat förslag till ägardirektiv för IT-
Norrbotten. Kommunstyrelsen ser inga behov avseende förändringar i det förslag 
som är inlämnat 
 
Beslutsunderlag 
Stabschef Kenneth Björnfot tjänsteskrivelse den 3 januari 2023. 
Förslag ägardirektiv. 
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§ 46 Dnr 2022-00384 103 

Motionssvar - Motorgård för ungdomar 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kristina Karlsson (SD), föreslår i motion den 10 maj 2022, följande: 
 
”Det finns många barn och ungdomar som idrottar i Kalix. Fotboll, bandy, hockey, 
simmar, rider, skidar mm. Och det är mycket bra. Finns även Frizon att kunna hänga 
på med deras olika aktiviteter. Men då har vi också barn och ungdomar som inte är 
intresserade, vill eller kan idrotta av olika skäl, eller vistas på Frizon. Vi måste även 
ta hänsyn till dem lika väl som de som håller på med idrott. Där kommer en 
motorgård in. Som ni säkert alla har märkt finns det många epor i Kalix nu. Finns ett 
stort intresse av just bilar och teknik. Tror att det skulle uppskattas av dessa 
motorintresserade barn och ungdomarna om det skulle finnas en samlingsplats för 
dem. Med en lokal som det går att ta in 1 eller 2 epor att kunna meka med. Likaså 
en fikahörna som de kan samlas vid och samtala och umgås. På det viset får de en 
lokal att känna sig välkomna som barn och ungdomar har in om andra aktiviteter. 
Det är viktigt att se till allas olika intressen och lärande för livet. Motorer är inte allt 
utan det tillkommer teknik i ett och samma.  
 
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:  
-Att Kalix kommun ser över lämplig lokal för en sådan verksamhet som passar för 
detta ändamål.  
-Att hjälpa till för att få igång en fungerande verksamhet.” 
 
Kommunfullmäktige har den 13 juni 2022, § 120, beslutat lämna motionen till 
fritids- och kulturnämnden för beredning. 
 
Fritids- och kulturnämnden meddelar den 8 december 2022, § 87, föreningslivet har 
stor betydelse för Kalix kommun. Det bidrar till att göra livet i kommunen mer 
attraktivt samtidigt som det stärker folkhälsan och kommunens varumärke. 
 
Våra föreningar berikar och fostrar barn och ungdomar med sin verksamhet. 
Dessutom hjälper de till med att bevara och förmedla vetskapen om det lokala 
kulturarvet. 
 
Fritids- och kulturnämndens uppdrag preciseras i Reglemente för Fritids- och 
kulturnämnden antaget av kommunfullmäktige 19 juni 2017 § 108: 
 
”Fritids- och kulturnämnden fullgör kommunens uppgifter inom fritids- och 
kulturverksamhetens område samt övriga uppgifter, som enligt lag ska fullgöras av 
den kommunala nämnden för biblioteksverksamheten.” 
 
Detta uppdrag innebär bland annat att fritids- och kulturnämnden inom ramen för 
givna resurser ska stötta och hjälpa det lokala föreningslivet. Det sker rent konkret 
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genom ekonomiskt stöd till allmännyttiga ideella föreningar, organisationer och 
stiftelser som bedriver kultur- eller fritidsverksamhet.  
 
För att erhålla föreningsstöd ska nedanstående förutsättningar vara uppfyllda: 

• Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd. 
• Föreningen ska ha valt styrelse och antagit stadgar som är godkända av 

riksorganisationen eller kommunen. 
• Föreningen ska ha minst 10 sammankomster med minst 5 deltagare per 

sammankomst. 
• Föreningen ska bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina 

medlemmar i kommunen. 
• Föreningen ska vara öppen för alla som önskar stödja föreningens ändamål 

och syfte. 
• Föreningen ska ha medlemsregister och uppta medlemsavgifter eller att 

medlemmarna på annat sätt finansierar verksamheten. 
 
Föreningsstödet fördelas årligen via ett ansökningsförfarande där föreningarna ska 
lämna in verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget, värdegrundsplan, 
stadgar och protokoll från sitt senaste konstituerande styrelsemöte. 
Idrottsföreningar ska dessutom redovisa antal aktiva deltagare 7–20 år och 
föreningar med samlingslokaler ska redovisa antalet nyttjandetillfällen. 
 
En del av dessa föreningar bedriver sin verksamhet i egna anläggningar och andra 
hyr lokaler eller träningshallar för sin verksamhet i kommunala anläggningar.  
 
Fritids- och kulturnämndens roll gentemot föreningslivet är i första hand att vara 
möjliggörare för att stimulera föreningslivet, inte att skapa det.  
 
Finns det unga eller äldre som vill utveckla en verksamhet i form av en motorgård så 
kan man bilda en förening för att utöva sin hobby och får då ta del av samma stöd 
som andra föreningar i kommunen. Om det finns ett intresse av att bilda en förening 
runt sitt intresse/sin hobby så kommer fritids- och kulturförvaltningen att stötta 
verksamheten enligt samma regelverk och på samma sätt som övriga föreningslivet. 
Om det blir aktuellt så kan vi även i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden 
försöka hjälpa en sådan förening att hitta lämplig lokal för sin verksamhet. 
 
Fritids- och kulturnämnden bedriver en öppen verksamhet i kommunal regi för 
ungdomar från klass 7 upp till 19 år. Fritidsgården Frizon är en social mötesplats 
som erbjuder en trygg och modern verksamhet under tillsyn av engagerad personal.  
Verksamheten finns i Kalix Folkets hus.  
 
Verksamheten är aktivitetsbaserad och ungdomarna har själv stort inflytande på 
dess innehåll. På Frizon är alla välkomna oavsett om de kommer gående, cyklande, 
på moped eller med a-traktor. 
 
Fritids- och kulturnämnden ser inte en motorgård för ungdomar med intresse av a-
traktorer som en prioriterad verksamhet som bör bedrivas i kommunal regi. 
Nämnden har inte heller tagit del av några önskemål om en sådan från ungdomar. 
Anställning av ny personal skulle vara nödvändigt för en sådan verksamhet. 
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Budgetförutsättningar för detta saknas i nuläget och finns inte heller med i 
nämndens prioriteringsunderlag för kommande år. Fritids- och kulturnämnden 
föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Motion. 
Kommunfullmäktiges protokoll § 120/22. 
Fritids- och kulturnämndens protokoll § 87/22.      
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§ 47 Dnr 2022-00415 103 

Motionssvar - kommunens bildarkiv 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 
 
Reservation 
Carl Otto Gählman (FIK) reserverar sig mot beslutet enligt följande: 
”Reservation gällande att kontakter skulle ha tagits med Kalix Forskarförening. Det 
är inte med sanningen överensstämmande att fortlöpande kontakter hållits (enl f d 
ordf Britt-Inger Nordström vid mötet 16/1). Kontakter har inte etablerats under de 
senaste fem (5) åren.” 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman, Johanna Söderman, Doris Lilian Kerttu (FIK) föreslår i motion 
den 10 juni 2022, följande: 
 
”Att ta hand om - och att rädda - Kalix historia i form av bland annat gamla 
bruksföremål och foton är en för kommunen grannlaga uppgift. Enligt Framtid i Kalix 
sköts detta bäst och effektivast av intresseorganisation med ett “brinnande” 
specialintresse. 
 
● Framtid i Kalix anser därför att företrädare för Fritids- och 
Kulturnämnden bör ta kontakt med Kalix Forskarförening för att 
efterhöra deras möjligheter att ta hand om och digitalisera fotoarkivet - 
och naturligtvis överenskomma vilken avgäld som skall utges. 
 
Framtid i Kalix har inte satt sig in i de många detaljfrågor som kan uppkomma, men 
detaljfrågorna löses i samförstånd enklast och bäst mellan ingående parter. En 
annan parameter i detta ärende är de i jämförelse med andra kommuners bildarkiv 
nuvarande höga priserna för tjänster kopplade till bildarkivet. Dessa priser bör gå att 
“pressa” betydligt.” 
 
Kommunfullmäktige har den 13 juni 2022, § 12, beslutat lämna motionen till fritids- 
och kulturnämnden för beredning. 
 
Fritids- och kulturnämnden meddelar den 8 december 2022, § 89, att förvaltningen 
har haft kontakter med Kalix Forskarförening rörande bildarkivet, det saknas 
budgetförutsättningar för ett sådant samarbete fritids- och kulturnämnden föreslår 
att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen 
 
Beslutsunderlag 
Motion. 
Kommunfullmäktiges protokoll § 128/22. 
Fritids- och kulturnämndens protokoll § 89/22. 
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§ 48 Dnr 2022-00226 103 

Motionssvar - Locka unga till vårdyrket 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslår motionen enligt 
motionärens förslag - att Kalix kommun från och med år 2023 erbjuder fast 
anställning till elever som lämnar vård- och omsorgsprogrammet med godkända 
betyg och då är anställningsbara som behöriga undersköterskor. 
 
Beskrivning av ärendet 
Inga-Lis Samuelsson (C) föreslår i motion den 8 april 2022, följande: 
”Många kommuner har svårt att locka ungdomar till vårdyrket, så även Kalix 
kommun. 
Det är svårt att rekrytera behörig personal både till boenden och hemtjänst. Något 
måste göras för att trygga omsorgen för våra medborgare som har rätt till en trygg 
och säker omvårdnad. 
Med en trygg och säker omvårdnad menar Centerpartiet i Kalix att samtlig personal 
ska ha adekvat utbildning, vilket innebär minst undersköterska. 
Vid vår gymnasieskola, Furuhedsskolan, har vi programmet vård och omsorg där vi 
erbjuder 18 platser. Platser som inte fylls. Preliminärt antagna inför kommande läsår 
är 11 elever. Vi ser att något måste göras för att locka våra ungdomar att satsa på 
vårdyrket där programmet vård och omsorg är ett första steg. I förlängningen kan 
det leda till att vidareutbilda sig till sjuksköterska och vidare till någon specialistin-
riktning. Möjligheterna är många samtidigt som behovet av anställningsbara killar 
och tjejer är stort inom ovan nämnda yrken i vår kommun. 
Ett steg på vägen, en morot, kan vara att Kalix kommun erbjuder fast anställning till 
de som lämnar gymnasieskolans vård och omsorgsprogram med godkända betyg. 
Det är en enkel åtgärd som inte kostar Kalix kommun något annat än de resurser 
som behövs för att marknadsföra satsningen, en mycket ringa kostnad för en åtgärd 
som skulle kunna leda till att fler väljer vårdyrket och att kommunen då också kan 
trygga sin personalförsörjning. 
 
Centerpartiet i Kalix föreslår: 
- att Kalix kommun från och med år 2023 erbjuder fast anställning till elever som 
lämnar vård- och omsorgsprogrammet med godkända betyg och då är 
anställningsbara som behöriga undersköterskor.” 

Kommunfullmäktige har den 11 april 2022, § 80, beslutat lämna motionen till 
socialnämnden för beredning. 
 
Socialnämnden meddelar den 8 december 2022, § 209, att nämnden delar 
motionärens uppfattning om att vi behöver attrahera och rekrytera fler kompetenta 
medarbetare till vår verksamhet för att klara framtida personalförsörjning.  
Kompetensförsörjning är för oss, likväl som för andra verksamheter, en stor utma-
ning och viktig fråga att arbeta med. SKR uppger att om 10 år kommer 44 procent 
fler vara över 80 år jämfört med idag, medan den arbetsföra befolkningen mellan 20 
- 64 år bara ökar med sex (6) procent under samma period. I Kalix ser vi den demo-
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grafiska utmaningen med färre barn, ungdomar och medborgare i arbetsför ålder, 
totalt från idag till år 2040 förutspås kommunen utifrån framtidsprognosen få cirka 
1450 färre medborgare och det är därför av viktigt att jobba aktivt med att attrahera 
och rekrytera fler medarbetare med adekvat utbildning till verksamheten. Via stats-
bidraget "Hållbart arbetslivs" har socialförvaltningen tilldelats resurser för att arbeta 
med kompetensförsörjningsfrågor. Socialnämnden ser dock att det är av yttersta 
vikt att följa Kalix Kommuns rekryteringspolicy (bilaga) och tillhörande anvisningar i 
chefshandboken. Rekryteringsprocessen säkerställer att vi följer gällande lagstiftning 
och att kandidaten uppfyller anställningskraven för tjänsten; 
 

 Utbildning  
 Erfarenhet  
 Personliga egenskaper  
 Goda referenser  
 Personlig lämplighet (utdrag ur belastningsregistret). 

 
Vid nyanställning tillämpar arbetsgivaren provanställning.  
Socialnämnden kan inte erbjuda alla en fast anställning enbart grundat på godkända 
betyg utan den tilltänkta nyanställda måste också uppfylla övriga anställningskrav 
enligt kommunens framtagna rekryteringsprocess och övriga anställningskrav för 
tjänsten.  
 
Socialnämnden föreslår därmed att kommunfullmäktige avslår motionen enligt 
motionärens förslag - att Kalix kommun från och med år 2023 erbjuder fast 
anställning till elever som lämnar vård- och omsorgsprogrammet med godkända 
betyg och då är anställningsbara som behöriga undersköterskor.  
 
Jämställdhetsanalys  
Socialförvaltningens verksamheter är idag kvinnodominerade, för att klara 
framtidens kompetensförsörjning är det viktigt att attrahera både kvinnor och män 
till arbete inom hälso- och sjukvården. Dels för att säkra bemanning av 
verksamheterna, dels för att skapa en mer jämställd arbetsmiljö. 
 
Beslutsunderlag 
Motion. 
Kommunfullmäktiges protokoll § 80/22. 
Socialnämndens protokoll § 209/22. 
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§ 49   

Genomgång/utbildning av arbetsgivarenheten gällande 
övergång till digital hantering av tjänstgöringsrapporter 
Representanter från arbetsgivarenheten informerar ledamöterna och ersättarna om 
övergången till digital hantering av arvoden.  
      
 
 


