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Plats och tid Folkets Hus, Bergön, måndagen den 14 juni 2021 kl 09:00-20:35 

Magnus Mörtling (S), ordf 
Maud Lundbäck (S) 
Irma Spårman (M) 
Tommy Nilsson (S) 
Jan Nilsson (S) 
Sven Nordlund (MP) 
Katarina Burman (V) 
Viktoria Wikström (S) 
Stig Karlsson (S) 
Linda Frohm (M) 
Jimmy Väyrynen (M) 
Sandra Bergström (M) 
Linus Häggström (M) 
Mats Andersson (M) 
Jan Johansson (M), § 111-130 
Sara Cave (M) 
Carl Otto Gählman (FIK) 

 

  Mika Räisänen (KXP), § 121-158 
   Bertil Sandström (SD) 
   Kristina Karlsson (SD) 
   Rickard Mohss (L) 
   Tomas Johsund (L) 
   Kurt-Åke Andersson (C) 
   Inga-Lis Samuelsson (C) 
   Anette Wernersson (S) 
   Joakim Paavola (S) 
   Susanne Andersson (S) 
   Thomas Hasselborg (S) 
   Britt-Inger Nordström (S) tjgör för  
   Ellinor Söderlund (S) 
   Erling Lundh (S) tjgör för  
   Anna-Lena Larsson (S) 
   Gerd Strand (V) tjgör för Lauri Korpela (V) 
   Birgitta Evling (M) tjgör för  
   Catarina Nordin (M) 
   Ulla Granström (S) tjgör för  
   Camilla Engström Degerlund (S) 
      

Erik Söderlund(S) tjgör för  
Lennart Nyman (S) 
Britt-Marie Vikström (S) tjgör för Ulrika 
Rönnqvist Paavola (S) 
Ethel Björkman (S) tjgör för Adam Dahlberg 
(S), § 111-130 
Bo Goding (V) tjgör för Carina Strand (V) 
Henrik Eriksson (C) tjgör för Stefan Granström 
(C) 
Susanne Martinsson (S) tjgör för Bertil 
Sundqvist (S) 
Martin Östling (MP) tjgör för Maria Nilsson (MP), 
§ 121-158 
 
Närvarande ersättare 
Christian Frohm (M) 
Anders Nordqvist (M) 
Monica Ljung (M) 
Doris Lilian Kerttu (FIK) 

 
  
Övriga närvarande 

 
 
 
Ajournering 

Helena Landström, nämndsekreterare 
Maria Kruukka Olsson, nämndsekreterare 
Maria S Henriksson, kommundirektör 
Jeanette Larsson, ekonomichef 
 
§ 113, Kl 09:20-09:25, § 120, kl 10:00-10:07, § 122 Kl: 13:45-14:00,  
§ 123 kl 14:08-14:15, § 124 kl 15:20-15:35, 15:37-15:42,  
§ 126 kl 16:55-17:00, § 135, Kl 17:50-17:55,  
§ 149 Kl 19:40-19:45, 20:05-20:10 

Justerare Jan Nilsson (S) och Jimmy Väyrynen (M) 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, torsdag 17 juni 2021 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 111-158 
 Maria Kruukka-Olsson  

 Ordförande 

  

 Magnus Mörtling  

 Justerare 

  

 Jan Nilsson                                   Jimmy Väyrynen  
 
 TILLKÄNNAGIVANDE 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-06-14 

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-17 Datum då anslaget tas ned 2021-07-09 

Förvaringsplats för protokollet Stab kansli 
 

Underskrift 
  

 Maria Kruukka-Olsson  
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§ 111   

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



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(92) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-14 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 112   

Val av justerare 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse Jan Nilsson (S) och Jimmy Väyrynen (M) som justerare 
av dagens protokoll.  
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§ 113   

Godkännande av tillkännagivande 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna tillkännagivandet med följande  
kompletteringar: 
 

- Punkt 17 (Ny detaljplan för del av Kalix golfbana (Vallen 7:54 och Grytnäs 1:178) 
utgår då ärendet stannade i kommunstyrelsen. 

 
- Punkt 24 (Rapport tillfällig beredning, målbild - framtida politisk organisation och 

politiska arvoden) utgår då ärendet stannade i kommunstyrelsen. 
 

Ajournering  
Kl 09:20-09:25. 
 
Kommunfullmäktige förklarar sig därefter lagligen kallade. 
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§ 114 Dnr 2021-00091 102 

Val ledamot (S) - socialnämnden t o m 2022-12-31  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till kommunfullmäktigesammanträdet 
den 18 oktober 2021.  
 
Reservation 
Carl Otto Gählman (FIK) sig mot beslutet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 12 april 2021, § 77, beviljat  
Ritva Persson (S) befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i socialnämnden 
varpå ny ersättare i socialnämnden bör utses. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialnämnden 
Kommunfullmäktige 
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§ 115 Dnr 2021-00216 102 

Avsägelse politiskt uppdrag (V) - ledamot i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Lauri Korpela (V) befrielse från 
förtroendeuppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Beskrivning av ärendet 
Lauri Korpela (V) har den 23 april 2021, begärt befrielse från politiskt  
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Lauri Korpela 
Länsstyrelsen 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 116 Dnr 2021-00217 102 

Avsägelse politiskt uppdrag (V) - ersättare kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Lauri Korpela (V) befrielse från 
förtroendeuppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Lauri Korpela (V) har den 23 april 2021, begärt befrielse från politiskt  
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.  
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Lauri Korpela 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 117 Dnr 2021-00329  

Val ersättare (V) - kommunstyrelsen t o m 2022-12-31 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 18 oktober 2021. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde, den 14 juni 2021, beviljat Lauri 
Korpela (V) befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i kommunstyrelsen 
varpå ny ersättare i kommunstyrelsen bör utses. 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 118 Dnr 2021-00087 102 

Val ersättare (S) - fritids- och kulturnämnden t o m 2022-12-31 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 18 oktober 2021. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 8 februari 2021, § 10, beviljat Johan Lindbäck (S) 
befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i fritids- och kulturnämnden varpå ny 
ersättare i fritids- och kulturnämnden bör utses. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 119 Dnr 2021-00230 04 

Prognosrapport kommunen januari-april 2021 (Helårsprognos) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att åtgärder i form av återhållsamhet där möjlighet finns 
ska vidtas för samtliga nämnder och styrelsen. Försiktighet med nya åtaganden ska 
vidtagas för fritids- och kulturnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar därefter godkänna helårsprognos 2021. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 7 maj 2021, att 
kommunfullmäktige har den 9 februari 2015, § 38, beslutat övergå från att göra två 
delårsrapporter per år till att årligen genomföra en delårsrapport per den sista augusti 
samt en helårsprognos per den sista april. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichef Jeanette Larsson tjänsteskrivelse den 7 maj 2021. 
Kommunstyrelsens Helårsprognos. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 33/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 108/21. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Ekonomienheten 
Samtliga nämnder 
Kalix Industrihotell AB Kalix 
Nya Centrum KB  
Stiftelsen Kalixbo  
Brandstationen i Kalix AB 
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§ 120 Dnr 2021-00153 04 

Budget 2022 - ekonomisk plan 2023-2024, skattesats 2022, 
utgiftstak 2022 inkl vision och övergripande mål  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

 anta budget med ekonomisk plan, vilken även innehåller mål för god  
ekonomisk hushållning, för år 2022 samt plan 2023-2024. 

 om behov finns, lånefinansiera investeringarna i VA för år 2022 med  
25,0 mkr samt investeringar i fastigheter med 29,75 mkr för år 2022. 

 fastställa skattesatsen år 2022 till 22,55 öre per krona (22,55 %). 
 anta utgiftstak på 99,5 % för år 2022. 

 
Reservation 
Irma Spårman (M), Linda Frohm (M), Jimmy Väyrynen (M), Birgitta Evling (M), Sandra 
Bergström (M), Linus Häggström (M), Mats Andersson (M), Jan Johansson (M), Sara 
Cave, Carl Otto Gählman (FIK), Mika Räisänen (KXP), Rickard Mohss (L) , Tomas 
Johsund (L), Kurt-Åke Andersson (C), Henrik Eriksson (C) och Inga-Lis Samuelsson 
(C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Linda Frohms yrkande. 
 
Sammanfattning 
Bilaga Budgetförslag 2022 Ekonomisk plan 2023-2024 
 
Beskrivning av ärendet 
Jeanette Larsson, ekonomichef meddelar i tjänsteskrivelse den 17 maj 2021, att enligt 
kommunallagen 11 kap 5 § skall kommunen upprätta en budget för nästkommande 
kalenderår (budgetår) samt enligt 6 § skall även budgeten innehålla en plan för 
ekonomin för en period av tre år. Budgetåret skall därvid alltid vara periodens första 
år. Enligt 11 kap 1 § skall även kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet.  
 
Förslag fördelning av nettobudget samt investeringsbudget 2022 enligt följande, 
förslaget bygger på en skattesats på 22,55 % samt ett utgiftstak på 99,5 %: 
 
   Nettobudget  Investeringsbudget 
Kommunstyrelsen     82 781 tkr              5 300 tkr 
Utbildningsnämnden   384 664 tkr              5 200 tkr 
Samhällsbyggnadsnämnden    96 884 tkr            78 900 tkr 
Fritids- och kulturnämnden    45 953 tkr              1 900 tkr 
Socialnämnden   479 207 tkr              4 100 tkr 
Lönepotter*, kvarstående 2020-2021       7 322 tkr 
 
Pensionskostnader     28 600 tkr 
Avskrivningar*      
Finansnetto        3 600 tkr 
 
VA-försörjning                               25 000 tkr 
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*Fr o m år 2022 ingår budget för kapitaltjänst och löneökning innevarande år (2022) i 
nämndsramarna. Avskrivningsbudgeten är totalt 62 411 tkr, och ytterligare 10 290 tkr 
har fördelats till nämnderna för att täcka internräntan. Då det är första året 
fördelningen av avskrivningsbudget inträffar till nämnderna så kan omfördelning 
behöva ske av detta budgetutrymme under året, budgetutrymmet för avskrivningar 
per nämnd (fördelning per nämnd framgår av bilaga) tilldelas därmed endast för 
avskrivningskostnader. 
 
Totalt tilldelad kompensation för löneökningar i kommunen är 20 688 tkr. 
 
Att notera; lånebehovet beräknas till totalt 54 750 tkr, varav VA och renhållning utgör 
25 000 tkr. Beslut om långfristig upplåning bör därför beslutas i samband med att 
ovan förslag antas såsom Kalix kommuns budget år 2022. 
 
Yrkanden 
Tommy Nilsson (S): Bifall till majoritetens förslag till budget (S), (V) och (MP) tillika 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Linda Frohm (M): Bifall till oppositionens förslag till budget (M), (L) och C). 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer propositionsordning på Tommy Nilsson (S) och Linda Frohms (M) 
skilda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Tommy Nilssons 
yrkande. 
 
Votering begärs. Kommunfullmäktige beslutar bifalla följande voteringsordning: 
 
Votering 
JA-röst: Bifall till Tommy Nilssons (S) yrkande. 
NEJ-röst: Bifall till Linda Frohms (C) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Med 21 JA-röster och 16 NEJ-röster och 2 som avstår från att rösta beslutar  
Kommunfullmäktige i enlighet med Tommy Nilssons yrkande, tillika kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Ajournering 
Kl 10:00-10:07 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 17 maj 2021. 
Budget (S), (V) och (MP). 
Budget (M), (C) och (L). 
Kommunstyrelsens protokoll, § 109/21.      
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga nämnder 
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Ekonomienheten 
Kalix Industrihotell AB Kalix 
Nya Centrum KB  
Stiftelsen Kalixbo  
Brandstationen i Kalix AB 
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§ 121 Dnr 2021-00303 04 

Budget 2022 - kommunrevisorerna 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja revisorerna budget med 1 260 000 kr för år 2022.  
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 15 juni 2020, § 82, beviljat kommunrevisorerna budget 
med 1 260 000 kr kr för år 2021.  
 
Kommunrevisorerna har vid sammanträde den 18 maj 2021, § 2, lämnat förslag till 
budget med 1 260 000 kr för kommunrevisionen år 2022 enligt följande: Arvoden (inkl 
PO), övriga kostnader, utbildningar 350 000 kr. Revisionsbiträde 910 000 kr.  
 
Beredningsförslag  
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet den 24 maj 2021 och föreslår, att 
kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunrevisorerna budget med 1 260 000 kr för 
år 2022.  
 
Beslutsunderlag  
Revisorernas sammanträdesprotokoll 18 maj 2021.  
Kommunfullmäktiges presidiums förslag 24 maj 2021. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Kommunrevisorerna  
Ekonomienheten 
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§ 122 Dnr 2021-00266 00 

Lokalnyttjande - Lokalbanken (rapport) 2021 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 18 oktober 2021. 
 
Reservation 
Jimmy Väyrynen (M), Linda Frohm (M), Birgitta Evling (M), Sara Cave (M), Sandra 
Bergström (M), Mats Andersson (M), Irma Spårman (M), Jan Johansson (M), Linus 
Häggström (M), Henrik Eriksson (C), Inga-Lis Samuelsson (C), Kurt-Åke Andersson 
(C), Rickard Mohss (L), Tomas Johsund (L), Mika Räisänen (KXP), Carl Otto Gählman 
(FIK), Bertil Sandström (SD) och Kristina Karlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Linda Frohms (M) yrkande. 
 
Beskrivning av ärendet 
Camilla Sandin, fastighetschef meddelar i tjänsteskrivelse den 10 maj 2021, att Kalix 
kommun har beslutat att följa upp antagen plan för effektivt lokalnyttjande – 
Lokalbanken. Det ska göras två gånger per år, maj och december. I revideringen av 
internhyresriktlinjerna föreslås att planen ska följas upp med ett annat tidsintervall så 
att en av uppföljningarna anpassas till budgetprocessen. Förslaget är uppföljning i 
februari eller senast april samt november. Syftet med uppföljningen är att kartlägga 
Kalix kommuns behov av lokaler för kommunens olika verksamheter, effektiviteten av 
lokalnyttjande samt att se till att vi står rustade för framtiden genom långsiktiga 
utvecklingsplaner. Inför uppföljningen träffas lokalgruppen för att kartlägga 
nämndernas behov, gå igenom lokaler i lokalbanken, initiera eventuella 
utredningsuppdrag, gemensamt väga behov och kostnadseffektivitet samt konse-
kvensbeskriva eventuella förslag till förändrat nyttjande.  
 
Beslut skall även fattas årligen om vilka lokaler som ska föras över till lokalbanken och 
hyresvärden ska då i kommande budget kompenseras för tillkommande kostnader. För 
att en lokal ska kunna föras över i lokalbanken ska alla steg i processen vara klara.  
 
Uppsagda lokaler hanteras enligt följande strategi:  
 
1. Inventering av externt inhyrda lokaler med målsättning att, om kontraktstid, 
hyreskostnad och den tomma lokalens förutsättningar i övrigt är lämplig, föra in 
verksamhet i egna lokaler  
2. Lokalbehov hos möjliga externa hyresgäster undersöks, framförallt där delar av 
fastigheter är tomma  
3. Åtgärder görs för minimering av driftkostnader, exempelvis temperatursänkning  
4. Försök görs att sälja den aktuella fastigheten  
5. Kallställning  
6. Rivning  
 
De lokaler som ej medges säljas, kallställas eller rivas enligt ovan tillför 
lokalbanken. 
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Bedömning av nuvarande och framtida behov av lokaler för varje förvaltning 
Utbildningsförvaltningen; Planen, att riva Innanbäckens f.d. förskola, kommer 
verkställas när finansiering om ca 600 tkr har säkerställts. 
 
Gällande F-huset vid Furuhedsskolan beslutade kommunfullmäktige den  
23 november 2020 att ge samhällsbyggnadsnämnden, i samråd med 
utbildningsnämnden, i uppdrag att ta fram ett underlag med risk- och 
konsekvensbeskrivning för att sedan återkomma till kommunfullmäktige i juni 2021 
för beslut. Utbildningsnämnden har tagit ett inriktningsbeslut att nyttja hela F-huset 
vid Furuhedsskolan för utbildningsändamål genom att flytta in Vuxenutbildningen från 
Folkets hus samt Vård- och omsorgsprogrammet från Furuhedsskolans H-hus i 
lokalen. Den invändiga ombyggnationen har därmed flyttas fram. Det som pågår är 
omläggning av yttertak vilket har slutbesiktats i april 2021. 
 
Utbildningsförvaltningen nyttjar nedanstående ytor i Folkets hus för utbildningsändamål: 

 
Gul yta: 100 % utbildning. 
Grön yta: gemensamt nyttjande med socialförvaltningen till uppskattningsvis hälften. 
Lila yta: gemensamt nyttjande med övriga verksamheter i Folkets hus till 
uppskattningsvis hälften. 
Turkos yta: gemensamt nyttjande med övriga verksamheter i Folkets hus till 
uppskattningsvis 25 %. 
 
PLAN 1 Gul yta 740 m²  Nyttjas helt av UTB 
PLAN 3 Gul yta 262 m²  Nyttjas helt av UTB 
 Grön yta  164 m²  Gemensamt nyttjande 
 Lila yta 141 m²  Gemensamt nyttjande 
 Turkos yta 590 m²  Gemensamt nyttjande 
 SUMMA 1 897 m² BRA-yta 
 
Vid en flytt av Vuxenutbildningen till F-huset blir ca 1 000 m² i Folkets hus helt 
friställda. Om ingen annan hyresgäst har behov av lokalerna behöver dem föras till 
lokalbanken med ett tillägg på ca 370 tkr exkl. kapitalkostnad enligt ny framräknad 
internhyra. Nuvarande internhyra exkl. kapitalkostnad är 311 tkr. 
 
Om beslutet blir att bygga om och nyttja F-huset till utbildning i enlighet med 
inriktningsbeslutet ökar internhyran med ca 870 tkr enligt sammanställning nedan, 
utan justering av ny framräknad internhyra gällande driftkostnad.  
I utbildningsnämndens beslut den 23 april 2021 föreslås att ett tak byggs över 
byggplanen utomhus i samband med ombyggnationen. Det taket beräknas kosta 
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mellan 3,5 – 5,0 mkr beroende på storlek och utförande. Kostnaden ingår inte i den 
ursprungliga kostnadsbedömningen. 
 
INTERNHYRA INKL. KAPITALKOSTNAD VID NYTTJANDE AV HELA F-HUSET FÖR UTBILDNING
Yta, BRA m² inkl. Särskolan 6 250                         m²

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

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

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

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

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

Projektering
Konsulter, SBF, FoK, 
KRF FFU

Granskningshandling

Upphandling Upphandlingsenheten
Publicering och 
räkningstid

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

Anbud
Upphandlingsenheten/
SBF Utvärdering

Anbud SBN Antagande 24

Anbud
Upphandlingsenheten/
SBF Beställningsskrivelse 6

Kontrollplan Kontrollansvarig
Startmöte Entreprenör/SBF/FoK

Tekniskt samråd
BoM samt 
Entreprenör/SBF

Byggstart

JULI AUGUSTI SEPTEMBER

TIDPLAN - BJÖRKNÄS RIDHUS

FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI

7 veckor

10 veckor
10 veckor

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

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

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

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

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

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

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

uppmana dem som nyttjar DeDU att svara (ta hjälp av 
informationsenheten) 
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- Sammanställa resultatet en gång per termin med uppgift om 
svarsfrekvens till nyttjare och nämnd.  

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

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

TOMMA LOKALER PER 2021-05-10
LOKAL TOTAL YTA, BRA m² HYRESBEFRIAD FRÅN UPPSAGD KOMMENTR
Fattenborg                          179,0    Ingen internhyra erläggs.
Insikten                          354,0    2015-06-01 2015-12-09 Plan att nyttja till klubblokaler.
Karlsborgs gymnastiklokal                          744,0    2016-05-01 2015-10-26 Inväntar besked om att verkställa avveckling.
Grytnäs förskola                          632,0    2019-11-01 2018-05-14 Försäljning pågår.
SUMMA                      1 909,0     
 
TOMMA LOKALDELAR PER 2021-05-10
LOKAL TOTAL YTA, BRA m² NYTTJAD YTA EJ NYTTJAD YTA KOMMENTAR
Gammelgårdens skola (förskola)                      1 251,0                307,5                     623,5    Internhyra utb.
Gammelgårdens skola (gymnastik)             253,0    Ingår i lokalbanken enligt beslut i kf sept 2017.
Gammelgårdens skola (kök)                67,5    
Pålänge skola, plan 2 (förskola)                      1 153,0                223,0                     335,0    Internhyra utb, medgivande Pålänge fria förskola.
Pålänge skola, plan 2 (gymnastik)             322,0    Ingår i lokalbanken enligt beslut i kf sept 2017.
Pålänge skola, plan 2 (matsal och entré)             102,0    Nyttjas med ingen hyra erläggs.
Pålänge skola, plan 1
Pålänge skola, plan 3             171,0    Del hyrs ut till extern hyresgäst.
Vitvattnets skola (förskola)                          628,0                305,0                     323,0    Del hyrs ut till extern hyresgäst.
SUMMA                      3 032,0             1 751,0                  1 281,5     
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SÅLDA FASTIGHETER 2017-2019 YTA, BRA
Risöns förskola (Bagarbacken) 224                            m²
Risöns skola 1 497                        m²
Furuhedsskolan, del av hus F (till Sbo) 1 886                        m²
Karlsborgs förskola 237                            m²
Töre busstation 376                            m²
Morjärvs förskola 153                            m²
SUMMA 4 373                        m²  
Inga fastigheter är sålda efter 2019. 
 
Kommunstyrelsen har den 24 maj 2021, § 112, föreslagit, att kommunfullmäktige beslutar 
godkänna redovisningen av Lokalbanken. 
 
Yrkanden 
Tommy Nilsson (S): Ärendet bordläggs. 
Linda Frohm (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna redovisningen av 
lokalbanken. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nilssons (S) yrkande om bordläggning för röstning. 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Tommy Nilssons yrkande. 
 
Ajournering 
Kl: 13:45-14:00 
 
Beslutsunderlag 
Camilla Sandin, fastighetschef tjänsteskrivelse den 10 maj 2021. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 112/21. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Fastighetschef Camilla Sandin 
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§ 123 Dnr 2021-00205 00 

Riktlinjer internhyra - revidering 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde 
den 18 oktober 2021. 
 
Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 30 mars 2021, § 59, att kommunfullmäk-
tige har den 18 juni 2018, § 86, beslutat anta reviderat förslag till Internhyresriktlin-
jer. Dessa är åter i behov av revidering och hyran i behov av justering. Förslaget om-
fattar både den text som reglerar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst, gräns-
dragningslistan samt förändring av hyra och hur hyran föreslås revideras. 
 
Den 3 november 2020 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att godkänna 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till utkast av reviderade riktlinjer, 
med förslag att börja gälla från 1 januari 2022.  
 
Nämnden beslutade att skicka internhyresförslaget på remiss till övriga nämnder, att 
komma in med synpunkter till samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 26 februari 
2021 för redovisning och beslut i samhällsbyggnadsnämnden i mars 2021, 
kommunstyrelsen 25 maj 2021 och kommunfullmäktige 14 juni 2021. 
 
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens förslag till 
revidering av riktlinjer för internhyran, utifrån följande: 
Röd överstruken text tas bort, blå text som läggs till är förvaltningens förslag 
till revidering och grön text är övriga förvaltningars förslag till revidering efter 
remissomgång som är lagt till/justerad efter analys av förvaltningen. 
Vidare föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att samhällsbyggnadsnämnden 
tar med i budgetarbetet inför 2022 att internhyran behöver höjas med 
3,9 mkr och att kommunfullmäktiges beslut om fördelning av budgetramar till 
nämnderna tar ökningen av internhyran i beaktande. De reviderade riktlinjerna 
föreslås börja gälla från 1 januari 2022. 
 
Jämställdhetsanalys 
Beslutet berör samtliga. Ingen individbaserad statistik finns som är relevant 
och det finns inga analyserade skillnader. 
 
Kommunstyrelsen föreslår den 24 maj 2021, § 110, att kommunfullmäktige beslutar 
godkänna förslag till riktlinjer för internhyran, att börja gälla från 1 januari 2022 samt att 
tidigare internhyresregler upphör att gälla. 
 
I riktlinjerna på sid 10, 8.2 skall punkt 4 få följande lydelse: Försök görs att sälja den aktuella 
fastigheten, i första hand skall erbjudande gå till kommunala bolagen och Stiftelsen Kalixbo. 
 
Yrkanden 
Tommy Nilsson (S): Ärendet bordläggs. 
Jimmy Väyrynen (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nilssons (S) yrkande om bordläggning för röstning och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Tommy Nilssons yrkande. 
 
Votering begärs. Kommunfullmäktige beslutar bifalla följande voteringsordning: 
 
Votering 
JA-röst: Bifall till Tommy Nilssons (S) yrkande. 
NEJ-röst: Avslag till Tommy Nilssons yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Med 22 JA-röster och 17 NEJ-röster och 1 som avstår från att rösta beslutar  
kommunfullmäktige i enlighet med Tommy Nilssons yrkande om bordläggning. 
 
Ajournering 
Kl 14:08-14.15 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 23 mars 2021. 
Förslag till riktlinjer för internhyran. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 59/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 110/21. 

 

 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 124 Dnr 2019-00545 101 

Lokalutredning Furuhedsskolan  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen enligt 
minoritetsåterremiss enligt följande:  
 
Återremiss pga ändrat fokus från hemtjänst till Komvux. Planerar för ”mjuka” 
utbildningar i verkstadslokaler – ej kostnadseffektivt. Ej tagit hänsyn till 
”samarbetspartnern” Företagarna! Tydligt inriktningsbeslut för alternativ användning 
av lokaler som friställs. Förslag på lokaler för privata utförare. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Reservation 
Carl Otto Gählman (FIK) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade den 19 mars 2021 § 63 att skicka det reviderade 
förslaget till lokalutredningen gällande F-huset vid Furuhedsskolan på remiss till 
berörda verksamheter, Kalixföretagarna samt Samhällsbyggnadsnämnden. 
På grund av en snäv tidsplan för slutförande av lokalutredningen och 
kommande beslut i Kommunfullmäktige juni 2021 har remisstiden varit 
begränsad till senast den 31 mars 2021. 
 
Remissvar har inkommit från Samhällsbyggnadsnämnden, Vård- och 
omsorgsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Industritekniska pro-
grammet, El- och energiprogrammet, Vuxenutbildningen samt Kalixföretagarna. Svar 
på inkomna remissvar har getts vilka biläggs som underlag för kommande beslut. 
 
Utbildningsnämnden föreslår den 23 april 2021, § 83, att kommunfullmäktige ger 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra utbildningsnämndens 
förslag som innebär att Vuxenutbildningen och Vård- och omsorgsprogrammet flyttar 
till F-huset. Därmed anses de föreslagna ytorna vara tillräckliga för de aktuella 
programmen. I inkomna remissvar finns förslag som skulle kunna minska kostnader 
genom att inte riva brandväggar etc, de förslagen önskar Utbildningsnämnden att 
byggnadskunniga tittar på samt att tillse att Särskolans vilrum och arbetsrum säkras. 
Utbildningsnämnden föreslår vidare att tak byggs över byggplanen utomhus i 
samband med ombyggnationen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår den 24 maj 2021, § 113, att kommunfullmäktige beslutar 
ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra ombyggnation av F-huset på 
Furuhedsskolan enligt utbildningsnämndens förslag. Ombyggnationen skall 
genomföras effektivt och i nära samverkan med de verksamheter som ska nyttja 
lokalerna. Kommunstyrelsen föreslår därefter att kommunfullmäktige beslutar att 
samhällsbyggnadsnämnden ska säkerställa att tak uppförs över byggplanen utomhus 
samtidigt som ombyggnationen av befintlig fastighet genomförs. Vidare skall vilorum 
och arbetsrum i särskolans lokaler säkerställas. 
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Yrkanden 
Sven Nordlund (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.  
Carl Otto Gählman (FIK): Återremiss enligt följande:  
Återremiss pga ändrat fokus från hemtjänst till Komvux. Planerar för ”mjuka” 
utbildningar i verkstadslokaler – ej kostnadseffektivt. Ej tagit hänsyn till 
”samarbetspartnern” Företagarna! Tydligt inriktningsbeslut för alternativ användning 
av lokaler som friställs. Förslag på lokaler för privata utförare. 
 
Ordförande ställer Carl Otto Gählman (FIK) yrkande om återremiss för röstning och 
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 
 
Votering begärs. Kommunfullmäktige beslutar bifalla följande voteringsordning: 
 
Votering 
JA-röst: Bifall till Carl Otto Gählmans (FIK) yrkande om återremiss. 
NEJ-röst: Avslag till Carl Otto Gählmans (FIK) yrkande om återremiss 
 
Omröstningsresultat 
Med 18 JA-röster och 22 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige återremittera  
ärendet till kommunstyrelsen enligt minoritetsåterremiss. 
 
Yrkande 
Tommy Nilsson (S): Ärendet skall omedelbart justeras så att ärendet kan arbetas 
vidare med direkt.  
 
Ordförande ställer Tommy Nilssons (S) yrkande för röstning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska direktjusteras. 
 
Ajournering 
Kl 15:20-15:35, 15:37-15:42 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-04-14 § 55. 
Utbildningsnämndens protokoll 2021-03-19 § 63. 
Förslag till ombyggnation av F-huset vid Furuhedsskolan. 
Remissvar - Samhällsbyggnadsnämnden. 
Remissvar - Vård- och omsorgsprogrammet. 
Remissvar - Gymnasieprogrammen Industritekniska, Bygg- och 
anläggning, El- och energi. 
Remissvar - Alternativt ritningsförslag från Industritekniska, Bygg- och 
anläggning, El- och energi. 
Remissvar - Kalixföretagarna. 
Remissvar - Vuxenutbildningen. 
Remissvar från elever i berörda program. 
Svar på remiss till Vård- och omsorgsprogrammet 
Svar på remiss till gymnasieprogrammen Industritekniska, Bygg- och 
anläggning, El- och energi. 
Svar på remiss till Kalixföretagarna. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
31(92) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-14 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Svar på remiss till vuxenutbildningen. 
Behovsinventering Bygg- och anläggning. 
Behovsinventering Industri. 
Behovsinventering El- och energi. 
Behovsinventering Fordons- och transport. 
Behovsinventering VVS. 
Stjärnkvistutredningen 2020-08-27. 
Utbildningsnämndens protokoll § 83/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 113/21. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
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§ 125 Dnr 2021-00309 101 

Område för golfverksamhet Linnébanan  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar reducera angivet område i upphandlingsunderlaget med 
del av fastigheten Kalix Grytnäs 1:178 samt del av fastigheten Kalix Vallen 7:54 enligt 
bifogad karta för kommande utveckling av besöksnäring i kommunen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef meddelar i tjänsteskrivelse den 18 maj 
2021, att kommunfullmäktige beslutar 23 november 2020 § 200, ge fritids- och 
kulturnämnden i uppdrag, att upphandla drift av Kalix Golfbana fr o m 2021. Som en 
följd av detta beslutar fritids- och kulturnämnden 18 februari 2021 § 17 ge fritids- och 
kulturchef, Karl-Göran Lindbäck, i uppdrag att genomföra upphandlingen.  
 
Ett upphandlingsunderlag tas fram med stöd av advokatbyrån Foyen och annonseras 
ut 12 maj 2021 under rubriken Upphandling av tjänstekoncession avseende driften av 
Linnébanan i Kalix med, med sista datum att lämna anbud 2021-06-07. 
 
I upphandlingsunderlaget under rubriken Koncessions- och fastighetvillkor 1.1 
specificeras området som kan användas för golfverksamhet, café- och 
butiksverksamhet samt uthyrning av camping- och uppställningsplatser.  
 
I upphandlingsunderlaget, samma dokument punkt 1.6 anges även att angivna ytor 
inom Objektet genom beslut av Kalix kommun kan komma att erhålla förändrat 
ändamål. Sådan förändring ska dock inte påverka möjligheten att bedriva ovan 
angivna verksamheter inom Objektet inom ramen för denna koncession eller 
Koncessionshavarens rådighet över Objektet. 
 
Kalix kommun önskar med hänvisning till ovanstående reducera angivet område i 
upphandlingsunderlaget med del av fastigheten Kalix Grytnäs 1:178 samt del av 
fastigheten Kalix Vallen 7:54 enligt bifogad karta för kommande utveckling av 
besöksnäring i kommunen. 
 
Fritids- och kulturnämnden meddelar att Britt-Inger Nordström (S), fritids- och 
kulturnämndens ordförande har den 19 maj 2021, enligt nämndens 
delegationsordning 6.7 beslut i brådskande ärende, beslutat rekommendera 
kommunstyrelsen föreslå, att kommunfullmäktige reducerar angivet område i 
upphandlingsunderlaget med del av fastigheten Kalix Grytnäs 1:178 samt del av 
fastigheten Kalix Vallen 7:54 enligt bifogad karta för kommande utveckling av 
besöksnäring i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef tjänsteskrivelse den 18 maj 2021. 
Fritids- och kulturnämndens beslut i brådskande ärende den 19 maj 2021. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 106/21.  
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Protokollsutdrag skickas till 
Fritids- och kulturnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Näringslivschef Birgitta M Larsson 
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§ 126 Dnr 2021-00308 101 

Nybyggnation av tillgänglighetsbana Kalix Rolfs 8:2  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen enligt 
minoritetsåterremiss enligt följande:  
 
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att återkomma med ett genomarbetat 
underlag för genomförande av tillgänglighetsdelarna. Dessa ska även budgeteras in 
och tidsättas för genomförande. Intresseorganisationer ska få komma in med 
yttranden. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Reservation 
Carl Otto Gählman (FIK) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef meddelar i tjänsteskrivelse den 18 maj 
2021, att Kalix Skidklubb har ansökt stöd, 7 700 tkr, från Allmänna arvsfonden till att 
anlägga en tillgänglighetsbana på Kalix Rolfs 8:2. Den 19 februari 2020 beslutade 
Allmänna arvsfonden att bevilja stöd på 3 982 tkr för att anlägga tillgänglighetsbanan.  
 
Det är en 3 km lång asfalterad bana som följer det befintliga motionsspåret. Del av 
motionsspåret asfalteras med en bredd på maximalt 3,5 m, belägen inom Kalix Rolfs 
8:2, för att under barmarksäsongen användas som tillgänglighetsbana/rullskidbana. 
 
Det unika med anläggningen är att man samlar människor med olika förutsättningar 
inom samma anläggning. Genom att tillgängliggöra hela området så att kan alla delta. 
Antingen som utövare och nyttjare av anläggningen eller som anhöriga som vill vara 
en del i de aktivas liv. För de som inte vill, eller har möjlighet att nyttja anläggningen 
idrottsligt så erbjuder de planerade kringaktiviteterna ändå möjlighet att vistas i 
området. Tillgänglighetsbanan blir navet i anläggningen. Längst efter banan planeras 
olika aktivitetsytor för de olika målgrupperna att anordnas. 
 
Nedan beskrivs de olika aktiviteterna som finns eller planeras i området samt varför 
nybyggnation är nödvändigt: 
 

 Tillgänglighetsbana, steg 1: en asfalterad slinga på ca 3 km anläggs för att de 
olika aktivitetsytorna ska göras lättillgängliga för alla. Del av motionsspåret 
asfalteras. Kostnad 7 700 tkr. 

 
 Grillplats med vindskydd: finns idag vid Djuptjärnen. Platsen anpassas även för 

personer med funktionsnedsättning. 
 

 Fiskeplats: anläggs vid Djuptjärnen i nära anslutning till tillgänglighetsbanan. 
Platsen anpassas för personer med funktionsnedsättning. Nytt trädäck med 
räcke byggs nära tjärnen för att rullstolsbundna, även personer med rullator, 
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ska kunna komma nära vattnet och kunna fiska direkt från rullstolen. Planeras i 
ett senare stadium. 

 
 Utegym: anläggs i anslutning till tillgänglighetsbanan. Platsen anpassas för 

personer med funktionsnedsättning. Delar av utegymmet kan anläggas på flera 
ställen efter banan. Planeras i ett senare stadium. 

 
 Rullskidbana: vissa tider kan delar av tillgänglighetsbanan användas till 

rullskidåkning. Skyltning och schemaläggning genomförs. Idag bedrivs 
rullskidåkning på trafikerade vägar och cykelbanor vilket inte är att 
rekommendera av säkerhetsskäl, absolut inte för barn och ungdomar. 
Möjligheterna för skidintresserade barn och ungdomar, även vuxna, att åka 
förbättras genom att verksamheten kan erbjudas hela året. 

 
 Inlines: vissa tider kan delar av tillgänglighetsbanan användas till 

inlinesåkning. Skyltning och schemaläggning genomförs. 
 

 Handikappidrott: vissa tider kan delar av tillgänglighetsbanan användas till 
handikappidrott. 

 
 Discgolfbanan: delar av den befintliga banan med 18 hål görs tillgänglig för fler 

personer. Här finns planer för att göra en 9-hålsbana som görs tillgänglig för 
alla. 

 
 Skidspår: möjliggör anläggning av konstsnöspår tidigare under säsongen. Ett 

hårt material under snön gör att skidspåren får bättre kvalité tidigt på 
säsongen. Ännu större nytta får Kalix kommuns av investeringen i 
konstsnöanläggningen som gjorts tidigare. Motionärer och aktiva kan idka 
friskvård och träning ännu tidigare på säsongen. 
 

 Friluftsliv: möjligheten att idka friluftsliv ökar för alla. Friskvård, friluftsliv och 
folkhälsa går hand i hand. 
 

Att anlägga en tillgänglighetsbana medför både nyskapande och utvecklande av 
verksamheten jämfört med den verksamhet vi bedriver idag. Där flera olika aktiviteter 
samlas kan man dra nytta av varandra. Den ska vara anpassad för att kunna erbjuda 
aktiviteter året runt. Genom samplanering av hur anläggningen ska användas så kan 
olika verksamheter samverka på ett bra sätt. Idag finns ingen liknande anläggning i 
området dit familjer kan förlägga träning under barmarksäsongens lediga dagar. Flera 
vinster finns med en sådan anläggning och tillgängligheten, säkerheten och 
naturupplevelsen är viktiga parametrar att beakta för att göra anläggningen unik. Från 
ett nav med en liten stadion och tillhörande klubbstuga utgår en tillgänglighetsbana i 
slingor med varierande kupering. Längsmed slingan är de olika aktivitetsstationerna 
utplacerade, en del finns redan idag och andra planeras inom en snar framtid. Målet är 
att alla åldersgrupper och personer med olika rörelseförmåga snabbt ska hitta 
lämpliga slingor och aktiviteter som erbjuder både utmaningar och naturupplevelser. 
Genom att anlägga aktivitetsytor, efter den asfalterade banan, som kan nyttjas av alla 
suddas gränser ut mellan idrott och övriga aktiviteter. Det bidrar till att öka 
tillgängligheten till livslång rörelse för alla.    
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Kostnaden att anlägga en 3 km lång asfalterad bana är 7 700 tkr. Allmänna 
arvsfonden har gett ett stöd på 3 982 tkr och Riksidrottsförbundet har gett ett stöd på 
600 tkr. Dessutom kan Kalix Skidklubb satsa 375 tkr. Då saknas 2 743 tkr för att 
kunna färdigställa den asfalterade banan. Om banan görs kortare och blir i och med 
detta billigare kommer Allmänna arvsfondens beviljade stöd att minska. Rekvireringen 
av stödet måste ske senast 2021-08-31. Då måste också en ekonomisk plan finnas för 
det återstående beloppet, 2 743 tkr, annars dras stödet tillbaks av Allmänna 
arvsfonden. 
 
Kalix Skidklubb har nyttjanderätt att anlägga en asfalterad del av motionsspåret i 
Djuptjärn, belägen inom Kalix Rolfs 8:2, för att under barmarksperioden användas för  
tillgänglighetsbana/rullskidbana. Banan skall vara tillgänglig för allmänheten. Det 
åligger skidklubben att ombesörja skötsel, reparation, och underhåll av 
tillgänglighetsbanan/rullskidbanan under barmarksperioden. Nyttjanderättsavtalet är 
på 12 år. 
 
Beredningens förslag  
Beredningen föreslår att fritids- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta att Kalix kommun köper del av den planerade tillgänglighetsbanan på Kalix 
Rolfs 8:2 av Kalix Skidklubb för maximalt 2 743 tkr. 
 
För att få ihop kostnaden för tillgänglighetsbanan fattas 2 743 tkr, om inte det finns 
en ekonomisk plan innan stödet, 3 982 tkr, från Allmänna Arvsfonden senast ska 
rekvireras 2021-08-31 av Kalix Skidklubb medför det att beslutet om stöd ej 
godkänns. Stödet, 600 tkr, från Riksidrottsförbundet faller även den. Beviljade belopp 
från båda dessa dras in. Kalix Skidklubbs insats för att möjliggöra en asfalterad bana 
är, förutom ideella insatser, 375 tkr. 
  
Beräkning i tkr: 7 700 – 3 982 – 600 - 375 = 2 743. 
 
Fritids- och kulturnämnden meddelar att Britt-Inger Nordström (S), fritids- och 
kulturnämndens ordförande har den 19 maj 2021, enligt nämndens 
delegationsordning 6.7 beslut i brådskande ärende, beslutat rekommendera 
kommunstyrelsen föreslå, att kommunfullmäktige beslutar att Kalix kommun köper del 
av den planerade tillgänglighetsbanan på Kalix Rolfs 8:2, Djuptjärnsområdet, av Kalix 
Skidklubb för maximalt 2 743 tkr. 
 
Kommunstyrelsen har den 24 maj 2021, § 122, beslutat föreslå att kommunfullmäk-
tige beslutar att Kalix kommun köper tillgänglighetsbanan på Kalix Rolfs 8:2, av Kalix 
Skidklubb för maximalt 2 743 tkr under förutsättning att ärendet behandlas av fritids 
–och kulturnämnden med tillhörande risk – och konsekvensanalys.  
 
Kommunstyrelsen föreslår vidare, att kommunfullmäktige beslutar omfördela 
investeringsmedel från samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för fastighet 
2021. Dessa medel återläggs 2022. 
 
Fritids- och kulturnämnden meddelar den 3 juni 2021, § 61, att Kalix Skidklubb har 
ansökt stöd, 7 700 tkr, från Allmänna arvsfonden till att anlägga en tillgänglighetsbana 
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på Kalix Rolfs 8:2. Den 19 februari 2020 beslutade Allmänna arvsfonden att bevilja 
stöd på 3 982 tkr för att anlägga tillgänglighetsbanan.  
 
Det är en 3 km lång asfalterad bana som följer det befintliga motionsspåret. Del av 
motionsspåret asfalteras med en bredd på maximalt 3,5 m, belägen inom Kalix Rolfs 
8:2, för att under barmarksäsongen användas som tillgänglighetsbana/rullskidbana. 
 
Det unika med anläggningen är att man samlar människor med olika förutsättningar 
inom samma anläggning. Genom att tillgängliggöra hela området så att kan alla delta. 
 
Antingen som utövare och nyttjare av anläggningen eller som anhöriga som vill vara 
en del i de aktivas liv. För de som inte vill, eller har möjlighet att nyttja anläggningen 
idrottsligt så erbjuder de planerade kringaktiviteterna ändå möjlighet att vistas i 
området. Tillgänglighetsbanan blir navet i anläggningen. Längst efter banan planeras 
olika aktivitetsytor för de olika målgrupperna att anordnas. 
 
Nedan beskrivs de olika aktiviteterna som finns eller som kommer att föreslås som 
investeringar i området samt varför nybyggnation är nödvändigt: 
 
• Tillgänglighetsbana, steg 1: en asfalterad slinga på ca 3 km anläggs för att de olika 
aktivitetsytorna ska göras lättillgängliga för alla. Del av motionsspåret asfalteras. 
Kostnad 7 700 tkr. 
 
• Grillplats med vindskydd: finns idag vid Djuptjärnen. Platsen anpassas även för 
personer med funktionsnedsättning. Anläggning av hårdare yta från 
tillgänglighetsbanan till grillplatsen. Investeringsönskemål till budgetberedningen. 
Uppskattad kostnad: 50 tkr. 
 
• Fiskeplats: anläggs vid Djuptjärnen i nära anslutning till tillgänglighetsbanan. 
Anläggning av hårdare yta från tillgänglighetsbanan till fiskeplatsen. Platsen anpassas 
för personer med funktionsnedsättning. Nytt trädäck med räcke byggs nära tjärnen för 
att rullstolsbundna, även personer med rullator, ska kunna komma nära vattnet och 
kunna fiska direkt från rullstolen. Planeras i ett senare stadium. Investeringsönskemål 
till budgetberedningen. Uppskattat kostnad: 100 tkr. 
 
• Utegym: anläggs i anslutning till tillgänglighetsbanan. Platsen anpassas för personer 
med funktionsnedsättning. Delar av utegymmet kan anläggas på flera ställen efter 
banan. Planeras i ett senare stadium. Investeringsönskemål till budgetberedningen. 
Uppskattat kostnad: 250 tkr. 
 
• Rullskidbana: vissa tider kan delar av tillgänglighetsbanan användas till 
rullskidåkning. Skyltning och schemaläggning genomförs. Idag bedrivs rullskidåkning 
på trafikerade vägar och cykelbanor vilket inte är att rekommendera av säkerhetsskäl, 
absolut inte för barn och ungdomar. Möjligheterna för skidintresserade barn och 
ungdomar, även vuxna, att åka förbättras genom att verksamheten kan erbjudas hela 
året. 
 
• Inlines: vissa tider kan delar av tillgänglighetsbanan användas till inlinesåkning. 
Skyltning och schemaläggning genomförs. 
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• Handikappidrott: vissa tider kan delar av tillgänglighetsbanan användas till 
handikappidrott. 
 
• Discgolfbanan: delar av den befintliga banan med 18 hål görs tillgänglig för fler 
personer. Här finns planer för att göra en 9-hålsbana som görs tillgänglig för alla, 
placeras i anslutning till skidstadion. Planeras i ett senare stadium. 
Investeringsönskemål till budgetberedningen. Uppskattad kostnad för 9- håls-bana: 
100 tkr. 
 
• Skidspår: möjliggör anläggning av konstsnöspår tidigare under säsongen. Ett hårt 
material under snön gör att skidspåren får bättre kvalité tidigt på säsongen. Ännu 
större nytta får Kalix kommuns av investeringen i konstsnöanläggningen som gjorts 
tidigare. Motionärer och aktiva kan idka friskvård och träning ännu tidigare på 
säsongen. 
 
• Friluftsliv: möjligheten att idka friluftsliv ökar för alla. Friskvård, friluftsliv och 
folkhälsa går hand i hand. 
 
Att anlägga en tillgänglighetsbana medför både nyskapande och utvecklande av 
verksamheten jämfört med den verksamhet vi bedriver idag. Där flera olika aktiviteter 
samlas kan man dra nytta av varandra. Den ska vara anpassad för att kunna erbjuda 
aktiviteter året runt. Genom samplanering av hur anläggningen ska användas så kan 
olika verksamheter samverka på ett bra sätt. Idag finns ingen liknande anläggning i 
området dit familjer kan förlägga träning under barmarksäsongens lediga dagar. Flera 
vinster finns med en sådan anläggning och tillgängligheten, säkerheten och 
naturupplevelsen är viktiga parametrar att beakta för att göra anläggningen unik. Från 
ett nav med ett litet stadion och tillhörande klubbstuga utgår en tillgänglighetsbana i 
slingor med varierande kupering. Längsmed slingan är de olika aktivitetsstationerna 
utplacerade, en del finns redan idag och andra planeras inom en snar framtid. Målet är 
att alla åldersgrupper och personer med olika rörelseförmåga snabbt ska hitta 
lämpliga slingor och aktiviteter som erbjuder både utmaningar och naturupplevelser. 
Genom att anlägga aktivitetsytor, efter den asfalterade banan, som kan nyttjas av alla 
suddas gränser ut mellan idrott och övriga aktiviteter. Det bidrar till att öka 
tillgängligheten till livslång rörelse för alla.    
 
Kostnaden att anlägga en 3 km lång asfalterad bana är 7 700 tkr. Allmänna 
arvsfonden har gett ett stöd på 3 982 tkr och Riksidrottsförbundet har gett ett stöd på 
600 tkr. Dessutom kan Kalix Skidklubb satsa 375 tkr. Då saknas 2 743 tkr för att 
kunna färdigställa den asfalterade banan. Om banan görs kortare och blir i och med 
detta billigare kommer Allmänna arvsfondens beviljade stöd att minska.  
 
Rekvireringen av stödet måste ske senast 2021-08-31. Då måste också en ekonomisk 
plan finnas för det återstående beloppet, 2 743 tkr, annars dras stödet tillbaks av 
Allmänna arvsfonden. 
 
Risk- och konsekvensanalys 
Kalix Skidklubb har nyttjanderätt att anlägga en asfalterad del av motionsspåret i 
Djuptjärn, belägen inom Kalix Rolfs 8:2, för att under barmarksperioden användas för 
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tillgänglighetsbana/rullskidbana. Banan skall vara tillgänglig för allmänheten. Det 
åligger skidklubben att ombesörja skötsel, reparation och underhåll av 
tillgänglighetsbanan/rullskidbanan under barmarksperioden. Nyttjanderättsavtalet är 
på 12 år. 
 
Den risk som finns för kommunen är om Kalix skidklubb lägger ner sin verksamhet. 
Konsekvensen av det blir då att Kalix kommun får ta över ansvaret att ombesörja 
skötsel, reparation och underhåll av tillgänglighetsbanan under barmarkssäsongen. 
Under vintertid har Kalix kommun, fritids- och kulturförvaltningen, ansvar för dragning 
av skidspår bl.a. på den snöbelagda tillgänglighetsbanan. Ansvaret under snö-
/vintersäsongen för anläggningen på Djuptjärnsområdet har Kalix kommun, fritids- 
och kulturförvaltningen, ensam som det är nu. 
 
Fritids- och kulturnämnden beslutar föreslå den 3 juni 2021, § 61, att 
kommunstyrelsen beslutar att Kalix kommun köper del av den planerade 
tillgänglighetsbanan på Kalix Rolfs 8:2 av Kalix Skidklubb för maximalt 2 743 tkr. 
 
För att få ihop kostnaden för tillgänglighetsbanan fattas 2 743 tkr, om inte det finns 
en ekonomisk plan innan stödet, 3 982 tkr, från Allmänna Arvsfonden senast ska 
rekvireras 2021-08-31 av Kalix Skidklubb medför det att beslutet om stöd ej 
godkänns. Stödet, 600 tkr, från Riksidrottsförbundet faller även den. Beviljade belopp 
från båda dessa dras in. Kalix Skidklubbs insats för att möjliggöra en asfalterad bana 
är, förutom ideella insatser, 375 tkr. 
  
Beräkning i tkr: 7 700 – 3 982 – 600 - 375 = 2 743. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon påverkan på 
kommunens jämställdhetsmål. 
 
Däremot påverkar det tillgängligheten, en jämlikhetsfråga, eftersom alla, framförallt 
människor med funktionsnedsättning, har större möjlighet att nyttja banan till motion 
och att idka friluftsliv. 
 
Kommunstyrelsen föreslår den 11 juni 2021, § 142, att kommunfullmäktige beslutar 
att Kalix kommun köper del av den planerade tillgänglighetsbanan på Kalix Rolfs 8:2, 
Djuptjärnsområdet, av Kalix Skidklubb för maximalt 2 743 tkr. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar omfördela 
investeringsmedel från samhällsbyggnads-nämndens investeringsbudget för fastighet 
2021. Dessa medel återläggs 2022. 
 
Yrkande 
Jan Nilsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag 
Jimmy Väyrynen (M): Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att återkomma 
med ett genomarbetat underlag för genomförande av tillgänglighetsdelarna. Dessa ska 
även budgeteras in och tidsättas för genomförande. Intresseorganisationer ska få 
komma in med yttranden. 
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Ordförande ställer Jimmy Väyrynens (M) yrkande om återremiss för röstning och 
finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet. 
 
Votering begärs. Kommunfullmäktige beslutar bifalla följande voteringsordning: 
 
Votering 
JA-röst: Avslag till Jimmy Väyrynens yrkande om återremiss 
NEJ-röst: Bifall till Jimmy Väyrynens yrkande om återremiss. 
 
Omröstningsresultat 
Med 24 JA-röster och 16 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige återremittera  
ärendet till kommunstyrelsen enligt minoritetsåterremiss. 
 
Yrkande 
Jan Nilsson (S): Ärendet skall omedelbart justeras så att ärendet kan arbetas vidare 
med direkt.  
 
Ordförande ställer Jan Nilssons (S) yrkande för röstning och finner att  
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska direktjusteras. 
 
Ajournering 
Kl. 16:55-17:00 
 
Beslutsunderlag 
Fritids- och kulturnämndens beslut i brådskande ärende den 19 maj 2021. 
Kommunstyrelsens protokoll § 122/21. 
Fritids- och kulturnämndens protokoll § 61. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 142/21. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Fritids- och kulturnämnden 
Kommunstyrelsen 
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§ 127 Dnr 2018-00382 00 

Kategoristyrning - pilotprojekt inom kategorin Fordon 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
 

- Ekonomienheten får ett utökat ansvar för att arbeta övergripande med 
ekonomiska analyser och strategier avseende kommunens fordon.  
 

- Bilpoolen avvecklas under förutsättning att behovet, efter upphandling, kan 
tillgodoses med hyrbilar.  
 

- För praktisk hantering av fordonsflottan anslås medel från resultatet med  
300 tkr till socialnämnden under pågående budgetår och ärendet överlämnas 
till budgetberedningen för budgetåret 2022.  

 
Beredning av återremissen 
Maria S Henriksson, kommundirektör, meddelar i tjänsteskrivelse den 23 april 2021, 
att kommunfullmäktige har den 12 april 2021, § 92, beslutat återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för att komplettera med uppgifter rörande central 
samordnarfunktion med tydligt mandat för alla kommunens fordon. 
 
Vid samma kommunfullmäktige, § 93 beslutades även att anta ”Riktlinjer för fordon i 
Kalix kommun” som bl a fastslår organisationen för ansvar och hantering av fordon. 
 
Kommunstyrelsen har den 22 mars 2021-03-22, beslutat avveckla den centrala 
fordonssamordnaren då projektet Kategoristyrning fordon upphörde den 1 mars 2021. 
 
Återremissen får ses som en fråga om att utreda möjligheten att inrätta en central 
samordnarfunktion under kommunstyrelsen och att denne skulle ha mandat att 
besluta för övriga förvaltningar.  
 
Vi kan konstatera att det möter lagliga hinder att tilldela en enskild person den typen 
av befogenheter som innebär beslutanderätt över nämnd, chefer och verksamhet. 
Som grund för det ska separationen mellan kommunstyrelsen och nämndernas 
självständiga roller framhållas (KL 6:1, 6:3 och 6:6).  
 
I de beslutade riktlinjerna för fordon framgår ansvar och befogenheter tydligt och de 
system som stödjer fordonshanteringen kommer att underlätta arbetet i nämnderna.  
 
På central nivå kommer stöd att kunna lämnas från ekonomienheten genom att arbeta 
övergripande med ekonomiska analyser och strategier avseende kommunens fordon.  
Ekonomienheten ansvarar för en samordnad avtalsuppföljning, och initierar till följd 
därav att riktlinjerna för fordon på detta område efterlevs av verksamheterna. 
 
Om intresse finns för att utreda hur man kommungemensamt skulle kunna arbeta 
med fordonshantering bör ett särskilt uppdrag initieras som presenterar en lösning 
som är laglig, lämplig och inte minst finansierad. Det är dock inte en fråga i detta 
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ärende utan bör väckas i vanlig ordning, såsom uppdrag eller genom 
motionsförfarande. 
 
Beredningen föreslår därför att beslut fattas i enlighet med kommunstyrelsens tidigare 
förslag: 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:  
 

- Ekonomienheten får ett utökat ansvar för att arbeta övergripande med 
ekonomiska analyser och strategier avseende kommunens fordon.  

 
- Bilpoolen avvecklas under förutsättning att behovet, efter upphandling, kan 

tillgodoses med hyrbilar.  
 

- För praktisk hantering av fordonsflottan anslås medel från resultatet med  
300 tkr till socialnämnden under pågående budgetår och ärendet överlämnas 
till budgetberedningen för budgetåret 2022.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 87/18. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 142/18. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 143/18.  
Kommunstyrelsens protokoll, § 197/20.  
Kommunfullmäktiges protokoll, § 201/20. 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 12 februari 2021. 
Protokoll 4 mars 2021 enligt MBL § 11. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 15/21. 
Kommunstyrelsens protokoll § 61/21. 
Kommunfullmäktiges protokoll § 92/21. 
Maria S Henriksson, kommundirektör tjänsteskrivelse den 23 april 2021.  
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommundirektör Maria S Henriksson 
Socialnämnden 
Ekonomienheten 
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§ 128 Dnr 2021-00254 31 

Uppdrag - framtagande av Riktlinjer för laddinfrastruktur i Kalix 
kommun 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram 
riktlinjer för laddinfrastruktur i Kalix kommun. Riktlinjerna ska fastställas av 
kommunfullmäktige i november 2021 för att kunna arbetas in i budgetarbetet för 
2022. 
 
Beskrivning av ärendet 
Maria S Henriksson, kommundirektör, meddelar i tjänsteskrivelse den 6 maj 2021, att 
kommunfullmäktige har den 16 april 2021, antagit riktlinjer för fordon i Kalix 
kommun. Fordonsriktlinjerna syftar till att styra bl a mot:  

• 100 % fossilbränslefri fordonsflotta 2030.   
• Kostnadseffektivt användande av kommunens fordon.   

 
Eldrivna fordon kommer att vara en viktig del av framtidens transportsystem inte 
minst i de kommunala verksamheterna. Elfordon kräver tillgång till laddningsplatser. 
Då omställningen till fossilfria transporter inom bla hemtjänsten kommer att gå fort i 
Kalix kommun i och med beslutet, krävs att utbyggnaden av laddinfrastruktur 
utvecklas i samma takt. 
 
Genom att ta fram riktlinjer för laddinfrastruktur visar Kalix kommun hur vi kan bidra 
till en gynnsam utveckling. Den strategiska planen ska göra så att Kalix kommun går i 
spetsen för att bli en hållbar kommun. Laddstationer ökar dessutom kommunens 
attraktivitet i stort och de ställen de placeras i synnerhet.  
 
En arbetsplats som erbjuder laddning för sin personal blir en attraktivare arbetsplats 
och ett besöksmål blir på samma sätt ett attraktivare besöksmål.  
 
Syftet med riktlinjerna är att ta ställning till var och i vilken takt laddinfrastrukturen 
ska byggas ut. Den skall även ge vägledning till hur avgifter ska tas ut. 
 
Riktlinjerna ska skilja på dels publika laddare, som Snabbladdare som en nod i en 
korridorsstruktur eller Destinationsladdare, dels arbetsplatsladdare eller verksam-
hetsladdare.  
 
Snabbladdare är stora och effekthöga laddare som är en del av en regional ladd-
infrastruktur som kommunen inte själv sätter upp utan genomförs av en kommersiell 
aktör men där vi kan samverka för att finna en lämplig placering. 
 
Destinationsladdare är också publika laddstationer där laddning sker vid ett 
besöksmål. Dessa kan även tillhandahållas av privata aktörer men då Kalix kommun 
saknar sådana stora aktörer kan vi underlätta övergången till elbilar genom att sätta 
destinationsladdare på större kommunala besöksmål samt centrumbildningar.  
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Kommunens stationer bör vara relativt spridda i kommunen geografiskt. Dessa ska 
tydligt signalera kommunens miljöengagemang och vision ”att leva livet på den gröna 
sidan”. 
 
Arbetsplatsladdare riktar sig till anställda på kommunen. 
Icke publika laddstolpar kan sättas upp vid större kommunala arbetsplatser.  
En schablonkostnad för att använda sig av en laddstolpe kan tas ut för att täcka 
elförbrukning och del av anläggningskostnaden. Vid nyinvestering bör verklig 
förbrukning kunna mätas och debiteras. 
 
Några ställningstagande för uppdraget: 
 
Publik laddning på privat mark  
- Kalix kommun etablerar inga snabbladdare. Vi litar på att marknaden etablerar 

snabbladdare kommersiellt intressanta lägen.  
- Privata aktörers etablering av laddningsplatser ska uppmuntras genom att 

kommunen informerar berörda.  
 
Publik laddning på kommunal mark 
- Möjlighet att etablera laddningsplatser på mark som ägs av kommun ska erbjudas 

privata aktörer där vi finner det lämpligt 
- Vid nyanläggning eller ombyggnad av parkeringsplatser förbereds för separat 

eldragning till laddningsplatser 
- Kommunen etablerar destinationsladdare på större kommunala besöksmål och 

centrumbildningar. Laddning vid kommuns arbetsplatser 
 
Laddningsplatser för kommunens anställda etableras i en takt som följer den 
allmänna utvecklingen av laddningsbara fordon i kommunen.  
- Till en början prioriteras de största parkeringarna.  
 
Implementering och tillämpning 
En tidsplan för anläggning av laddstolpar tas fram av samhällsbyggnadsförvaltningen 
i samarbete med berörda nämnder/styrelsen. 
 
Planen ska sträcka sig över åren 2022-2025 och årligen beaktas i budgetarbetet. 
 
Uppföljning av arbetet sker via målet om att det miljövänliga resandet ska öka i 
kommunen. Resultatet av arbetet borde vara att andelen elbilar i den geografiska 
kommunen ökar.  
 
Genom att följa upp elförbrukningen kan det översättas till den mängd koldioxid som 
skulle ha släppts ut om dessa fordon tankats med fossila bränslen. Genom att 
analysera elförbrukningen kan också ställningstaganden förändras vid uppföljning av 
riktlinjerna. 
 
Möjlighet för anställda att ladda sin bil 
Idag finns endast ett fåtal förfrågningar om möjlighet från personal att ladda sin el-
/hybridbil på sin arbetsplats. Idag tillämpas en muntlig princip att den anställde ska 
ha minst 2,5 mil till arbetsstället och att avgift tas ut efter mätning av förbrukning.  
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Kommunstyrelsens- arbets- och personalutskott bör fastställa att anställda i Kalix 
kommun som pendlar och har ett avstånd till arbetet som överstiger 2,5 mil har: 
 
- Möjlighet för personal att ladda sin bil på arbetsstället där så är möjligt.  
- Debitering ska ske efter verklig förbrukning. 
- Avgiften för parkering med laddningsmöjlighet är samma som för övriga 

parkeringsplatser med motorvärmare dvs 210 kr per månad, avgiften tas ut 
genom avdrag på lönen.  

- Elförbrukningen debiteras månadsvis av det administrerande bolaget, ex Incharge  
- Den elförbrukning som ingår i avgiften för parkeringar med motorvärmare utgör 

ca 30 kr/månad. Den avgiften motsvarar anläggningskostnaden för parkering med 
laddstolpar, övergången till ny infrastruktur ska dock kostnadsmässigt slås ut på 
hela beståndet. 

 
Kalix kommun har ett samarbete med Incharge för debitering och 24 timmars support. 
Resecenter är i drift och Strandägarna är på gång. Ett stort antal laddare är 
förberedda för mätning/debitering så det sker samtidigt som monteringen. Vi avropar 
dessa via HBV/SKL avtalet och taxan sätts enligt självkostnadsprincipen. 
 
Beredningen tror att det är viktigt att som arbetsgivare underlätta ett aktivt val av 
mer miljövänliga fordon. Detta förslås beslutas separat för att kunna tillämpas 
snarast möjligt i avvaktan på att helhetsgrepp tas i riktlinjerna för laddinfrastruktur i 
Kalix kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Maria S Henriksson, kommundirektör tjänsteskrivelse 6 maj 2021. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 45/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 116/21. 
 
 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommundirektör Maria S Henriksson 
Ekonomienheten 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Stab kansli 
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§ 129 Dnr 2020-00432 101 

Miljöplan - nämndernas uppföljning av handlingsplan  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna uppföljningen av Miljöplanen och lägga den till 
handlingarna. 
 
Beskrivning av ärendet 
Maria S Henriksson, kommundirektör meddelar i tjänsteskrivelse den 23 april 2021, 
att kommunfullmäktige har den 12 april 2021, § 94, beslutat återremittera ärendet 
med anledning av att kommunstyrelsens uppföljning saknades i underlaget. Underla-
get har nu kompletterats med detta och ärendet kan tas upp till behandling. 
 
Syftet med Kalix kommuns Miljöplan är att med utgångspunkt i antagen miljöpolicy få 
ett långsiktigt och hållbart miljöarbete i kommunen. Miljöplanen presenterar vilka åt-
gärder som krävs i Kalix kommun för att skapa rätt förutsättningar för att skapa ett 
attraktivt Kalix så att fler väljer att flytta till och stanna i Kalix. Planen vänder sig så-
väl till alla verksamheter inom kommunen som till verksamheter utanför, samverkan 
med andra aktörer och idéburna organisationer är nödvändigt för att lyckas.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-26 att förlänga nuvarande mål och miljöplan 
fram till det nya övergripande målarbetet är klart. I de nya målen ska särskilt arbetas 
med miljöfaktorer och där det är möjligt ta med dessa som kriterier vid nya upphand-
lingar. Nya riktlinjer ska tas fram i syfte att öka den politiska styrningen av upphand-
lingar och Agenda 2030 ska implementeras i politiska beslut och i verksamhetens ak-
tiviteter. 
 
Beskrivning av ärendet 
Nu gällande Miljöplan prioriterar fyra områden: 
 
Mål 1: Kunskap och utbildning    
Mål 2: Livsmedel och inköp    
Mål 3: Energi     
Mål 4: God livsmiljö    
 
Varje förvaltning arbetar utifrån miljöplanens målsättningar. En representant från 
varje förvaltning har utsetts som ansvarig för miljöarbetet i arbetsgruppen som träffas 
minst en gång per år. Miljöplanen pekar ut inriktningen och varje nämnd har tagit 
fram en handlingsplan som beskriver hur verksamheterna ska bidra. Handlingsplaner-
na har sammanställts och antagits av Kommunstyrelsen och följs upp årligen. Ansva-
ret för revidering och uppföljning ligger på kommunstyrelsen. 
 
Uppföljningen visar att det pågår ett medvetet arbete i förvaltningen för att förverkliga 
miljöplanens mål. Nämnderna har valt att inte delredovisa sitt arbete utan anger att 
arbetet pågår och avser nå måluppfyllelse innan programperiodens slut. En samman-
ställd redovisning är sammanställd i bilaga 1. 
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Beslutsunderlag 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 10 mars 2021. 
Bilaga sammanställningen av nämndernas och styrelsens uppföljning. 
Kommunstyrelsens protokoll § 63/21. 
Kommunfullmäktiges protokoll § 94/21. 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 23 april 2021. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 114/21. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommundirektör Maria S Henriksson 
Samtliga nämnder 
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§ 130 Dnr 2021-00285 14 

Kalix Utvecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv 2016-
2020 - förlängning med ett år 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar förlänga Utvecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv 
2016-2020, med ett år. 
 
Beskrivning av ärendet 
Peder Nilsson, utvecklingsansvarig, meddelar i tjänsteskrivelse den 17 maj 2021, att 
rubricerat utvecklingsprogram löpte ut 2020 och har legat till grund för handläggning 
av byapeng. Då inget nytt program, eller andra riktlinjer, tagit vid så föreslår närings-
livsenheten att kommunstyrelsen beslutar om att rubricerat program förlängs med ett 
år, för att underlätta handläggningen av byapeng under 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Peder Nilsson, utvecklingsansvarig tjänsteskrivelse den 17 maj 2021. 
Antaget Utvecklingsprogram ur ett landsbygdsperspektiv 2016-2020. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 115/21. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Utvecklingsansvarig Peder Nilsson 
Samtliga nämnder 
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§ 131 Dnr 2021-00207 02 

Arbetsmiljö- och hälsopolicy 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta ny arbetsmiljö- och hälsopolicy för Kalix kommun. 
Följande policys upphör därmed att gälla:  
 

- Policy och handlingsplan gällande alkohol och droger (reviderat av kommun-
fullmäktige 2010-06-21, § 6) 

- Policy Kränkande särbehandling och diskriminering (dnr 2015-01360) 
- Rehabiliteringspolicy(reviderad 2009-04-06) 
- Handlingsplan arbetsanpassning och rehabilitering (reviderad 2004-04-26) 
- Policy för rehabilitering (antaget av kommunstyrelsen 2004-04-26, § 80) 

 
Beskrivning av ärendet 
HR-strateg Ulrika Kauppi Johansson meddelar i tjänsteskrivelsen den 19 april 2021, 
att arbetsmiljö och hälsopolicyn omfattar alla medarbetare inom kommunens samtliga 
verksamheter och tillämpas även i kommunens majoritetsägda bolag.  
 
Arbetsmiljö och hälsopolicyn beskriver Kalix kommuns vision och mål kring arbetsmil-
jöarbetet och beskriver även ansvar och roller. Arbetsmiljö och hälso-policyn berör 
samtliga föreskrifter och regler inom arbetsmiljön. Därför ingår likabehandling, arbets-
anpassning och arbetslivsinriktadrehabilitering och alkohol och droger som en del i 
arbetsmiljö och hälsoarbetet.  
 
Framöver kommer information till chefer och medarbetare gällande rehabilitering, 
kränkande särbehandling samt alkohol och droger finnas genom tjänstemannaanvis-
ningar.  
 
Bakgrund                                                                                                                     
Tidigare arbetsmiljöpolicy har enbart reglerat den fysiska arbetsmiljön medan Krän-
kande särbehandling, alkohol och droger samt rehabilitering har funnits i egna styrdo-
kument. Den uppdaterade arbetsmiljöpolicyn byter namn till arbetsmiljö och hälsopo-
licy. Det blir ett tydligare fokus på det förebyggande och främjande hälsoarbetet och 
samtliga föreskrifter som ingår i arbetsmiljöarbetet omfattas av den nya policyn. 
 
För att underlätta för cheferna att få en sammanhängande överblick av arbetsmiljö-
området har en gemensam arbetsmiljö och hälsopolicy tagits fram i ett styrdokument. 
De olika områdenas hantering kring den praktiska tillämpningen kommer att finnas 
kvar i anvisningar som kan uppdateras enligt gällande regelverk.  
 
Beslutsunderlag 
HR-strateg Ulrika Johansson Kauppis tjänsteskrivelse den 19 april 2021.     
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 44/21.  
Kommunstyrelsens protokoll, § 117/21. 
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Protokollsutdrag skickas till 
Arbetsgivarenheten 
Författningssamlingen 
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§ 132 Dnr 2021-00222 101 

Ny organisation av Kalix kommuns hållbarhetsarbete 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till ny organisation av Kalix kommuns håll-
barhetsarbete samt ge styrgruppen i uppdrag att ta fram en plan för Kalix kommuns 
Hållbarhetsarbete för perioden 2022-2025 för beslut i kommunfullmäktige april 2022. 
 
En ledamot och en ersättare från oppositionen ska ingå i styrgruppen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 14 april 2021, att 
kommunfullmäktige beslutade i november 2016 att anta Miljöplan för 2016-2019. En 
övergripande arbetsgrupp för miljöfrågor bildades för att träffas 1-2 g/ per år.  
 
Nämnderna/styrelsen fick i uppdrag att ta fram egna handlingsplan som visade hur 
nämnden skulle bidra till måluppfyllelse. Nämndernas handlingsplaner sammanställdes 
till ett gemensamt dokument som antogs av kommunstyrelsen. Uppföljningen har va-
rit en del av det årliga mål- och budgetplaneringsarbetet.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för revidering och årlig uppföljning av Miljöplanen.  
 
Syftet med Kalix kommuns Miljöplan är att få ett långsiktigt och hållbart miljöarbete i 
kommunen.  
 
Miljöplanen prioriterar fyra områden: Mål 1: Kunskap och utbildning, Mål 2: Livsmedel 
och inköp, Mal 3: Energi, Mål 4: God livsmiljö. Varje förvaltning arbetar utifrån miljö-
planens målsättningar. Miljöplanen pekar ut inriktningen och varje nämnd har tagit 
fram en handlingsplan som beskriver hur verksamheterna ska bidra. Uppföljningarna 
visar att det pågår ett arbete i förvaltningarna för att förverkliga miljöplanens mål om 
än inte i den omfattning som varit ambitionen. Det har saknats personella resurser 
såväl på central som förvaltnings-/verksamhetsnivå. 
 
Det krävs omtag 
Syftet med en ny organisation och en ny Hållbarhetsplan, som tar in alla delar: miljö, 
social, och ekonomisk hållbarhet, är att skapa ett långsiktigt och hållbart miljöarbete i 
kommunens samtliga förvaltningar. Nuvarande Miljöplan behöver omarbetas och 
breddas för att knyta an till Agenda 2030. Vi behöver också arbeta målmedvetet för 
att för att skapa ett attraktivt Kalix så att fler väljer att flytta till och stanna i Kalix. För 
unga idag är hållbarhet inte bara ett uttryck utan en livsstil. Det märks även på hur 
företag, kommuner och organisationer tydligt försöker profilera sig genom ett hållbart 
tänk i alla led i sina verksamheter. 
 
En ny, tydligare organisation ska omfatta alla verksamheter inom kommunen. Det 
krävs även ett arbete för att engagera kalixborna och verksamheter utanför, samver-
kan med andra aktörer och idéburna organisationer är nödvändigt för att lyckas. Re-
dan nu ger vårt medlemskap i Sveriges Ekokommuner och Energikontor Norr en hjälp 
i det arbetet 
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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. 
 
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. 
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- 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 
 

 
Beredningens förslag: 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår Kommunstyrelsen rekommen-
dera Kommunfullmäktige att anta förslag till ny organisation av Kalix kommuns håll-
barhetsarbete samt uppdra till styrgruppen att ta fram en plan för Kalix kommuns 
Hållbarhetsarbete för perioden 2022-2025 för beslut i Kommunfullmäktige april 2022.  
 
Beslutsunderlag 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 14 april 2021.  
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 43/21.  
Kommunstyrelsens protokoll, § 118/21.  
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Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör Maria S Henriksson 
Stab kansli 
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§ 133 Dnr 2021-00271 00 

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

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

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

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

 
Kommunstyrelsen har den 24 maj 2021, § 121, föreslagit att kommunfullmäktige 
beslutar: 

 
 1. När val av kommunfullmäktige hålls nästa gång i hela landet ska 37 

ledamöter utses i Kalix kommunfullmäktige. 
 2. När val av kommunfullmäktige hålls nästa gång i hela landet ska ersättare 

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

 3. En ny arbetsordning för kommunfullmäktige ska tillämpas från och med  
 15 oktober 2022 med anledning av punkterna 1 och 2. 

 
Yrkanden 
Tommy Nilsson (S): Ärendet återremitteras med komplettering av rapporten från 
tillfällig beredning, målbild – framtida politisk organisation och politiska arvoden. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Tommy Nilssons (S) yrkande om återremittering  för röstning 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Tommy Nilssons yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande och Jan Nilsson (S), 1:e vice 
ordförande kommunstyrelsen skrivelse den 17 maj 2021. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 121/21.  
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Protokollsutdrag skickas till 
Stab kansli 
Länsstyrelsen 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
58(92) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-14 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 134 Dnr 2021-00162 00 

Inrättande och antagande av stadgar för Kalix kommuns 
jämställdhetspris 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar inrätta Kalix kommuns Jämställdhetspris samt anta stad-
gar för Kalix kommuns Jämställdhetspris. 
 
Enligt stadgarna § 3 framgår bl a; Förslag till nominering med motivering lämnas till 
Kalix kommun senast 30 april varje år. Efter nomineringstidens utgång fattar kom-
munstyrelsens arbetsutskott beslut om pristagare. I § 5 i stadgarna framgår bl a; Pris-
tagare tillkännages på Internationella Jämställdhetsdagen den 26 augusti och delas ut 
årligen vid nästkommande sammanträde med  kommunfullmäktige.  
Priset består av en prissumma på 10 000 kronor samt ett diplom. 
 
Kommunstyrelsens utmärkelser/priser utvärderas och nytt beslut om utformning tas 
år 2023. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 11 april 2021, att 
kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020, att kommundirektören får i 
uppdrag att ta fram underlag för utdelande av Årets Jämställdhetspris för åren 2020 – 
2023: 
 
Kommunfullmäktige beslutade att priserna att priserna: Årets Kalixbo, Årets Bygd, 
Årets Miljöpris, Årets Kalixungdom i sin nuvarande form upphör att gälla fr o m år 
2020. 
 
Kommunens utmärkelser/priser utvärderas och nytt beslut tas om utformning år 2023. 
 
Beredning 
Beredningen har tagit fram stadgar för Kalix kommuns Jämställdhetspris, se bilaga 1. 
 
Beslutsunderlag 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 20 april 2021. 
Förändring i Bilaga 1, stadgar för Kalix kommuns jämställdhetspris. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 25/21. 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 11 april 2021. 
Bilaga 1, stadgar för Kalix kommuns jämställdhetspris.    
Kommunstyrelsens protokoll, § 89/21. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommundirektör Maria S Henriksson 
Författningssamlingen 
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§ 135 Dnr 2021-00147 00 

Kalix kommuns kulturpolitiska program 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta Kalix kommuns kulturpolitiska program med tillägg 
sid 6 punkt 6: Kulturpolitiken ska särskilt bevara och utveckla det svenska språket, 
Kalixmålet samt finska och meänkieli.  
 
Beskrivning av ärendet 
Fritids- och kulturnämnden meddelar i protokoll den 18 mars 2021, § 30, att ett 
förslag till kulturpolitiskt program är framtaget av en arbetsgrupp i nämnden.  
 
Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar den 4 mars 2021, § 27, att 
omdisponera innehållet i dokumentet så målen kommer tidigare och föreslår därefter 
fritids- och kulturnämnden rekommendera kommunfullmäktige att anta det 
kulturpolitiska programmet.  
 
Fritids- och kulturnämnden har den 18 mars 2021, § 25, (Godkännande av 
ärendelista) beslutat ändra Kalix kommuns kulturplan till Kalix kommuns 
kulturpolitiska program. 
 
Ajournering 
Kl 17:50-17:55 
 
Beslutsunderlag 
Fritids- och kulturnämndens protokoll, § 25/21 samt § 30/21. 
Förslag till kulturpolitiskt program för Kalix kommun. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 88/21. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Fritids- och kulturnämnden 
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§ 136 Dnr 2019-00223 00 

Sommarfestens framtid 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen enligt föl-
jande:  
 
Ärendet återremitteras pga undermåliga underlag och uteblivna svar från ordförande i 
fok. Ärendet ska kompletteras med ekonomisk redovisning vad gäller konsekvenser av 
flytt till 2022 samt redovisning av upparbetade kostnader 2020 + 2021. 
 
Beskrivning av ärendet 
Fritids- och kulturnämnden meddelar att Britt-Inger Nordström (S), fritids- och kultur-
nämndens ordförande har den 12 maj 2021, enligt nämndens delegationsordning 6.7 
beslut i brådskande ärende, beslutat rekommendera kommunstyrelsen föreslå, att 
kommunfullmäktige besluta enligt följande: 
 

 Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi  
 

 Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för barn-, ungdoms- 
och familjearrangemang samt 200 000 kr för år 2022 för att fortsätta med ar-
rangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att arrangemanget ska generera 
minst 200 000 kr i överskott för kommunen för år 2022 för att täcka ovan 
givna anslag.  
 

 Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de planerade eve-
nemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medarrangörerna. Fritids- och 
kulturnämnden ansvarar för tillhörande budget. Överenskomna budgetmedel 
överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett internt bidrag och 
samtliga kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och kulturförvaltningen. 

  
 Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan överta 

arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande sommararrangemang från 
och med år 2023. Inför upphandlingen ska förfrågningsunderlag tas fram för 
utförandet gällande omfattning, innehåll, förutsättningar för Kalix kommuns ev 
medverkan mm. 

 
 Löpande redovisning ska ske till Fritids- och kulturnämnden samt till kommun-

styrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen.  
 

Kommunstyrelsen har den 24 maj 2021, § 119, beslutat föreslå att kommunfullmäk-
tige beslutar enligt följande: 
 

 Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi  
 

 Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för barn-, ungdoms- 
och familjearrangemang samt 200 000 kr för år 2022 för att fortsätta med ar-
rangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att arrangemanget ska generera 
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minst 200 000 kr i överskott för kommunen för år 2022 för att täcka ovan 
givna anslag.  
 

 Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de planerade eve-
nemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medarrangörerna. Fritids- och 
kulturnämnden ansvarar för tillhörande budget. Överenskomna budgetmedel 
överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett internt bidrag och 
samtliga kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och kulturförvaltningen. 

  
 Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan överta 

arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande sommararrangemang från 
och med år 2023. Inför upphandlingen ska förfrågningsunderlag tas fram för 
utförandet gällande omfattning, innehåll, förutsättningar för Kalix kommuns ev 
medverkan mm. 

 
 Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt till kommun-

styrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen.  
 
Under förutsättning att fritid– och kulturnämnden inkommer med förslag till beslut 
om Sommarfesten 2021 och dess ekonomiska konsekvenser. 

 
Fritids- och kulturnämnden meddelar den 3 juni 2021, § 60, att då Kalix Sommarfest 
inte kunde genomföras år 2020 p g a av Coronapandemin har Kalix kommun försökt 
att minimera konsekvenserna av ersättningar till redan bokade artister samt ljud, ljus 
och övriga kringkostnader. Genom att avvakta avbokning och erbjuda att flytta fram 
bokningen till kommande år uppstod i princip inga merkostnader och det gällde även 
för bokningen av scen och ljud/ljus. Bolagen är positiva till att Kalix kommun flyttar 
fram festivalen ytterligare ett år. Då får de hjälp med att planera turnéerna. Artisterna 
kan bokas till samma pris 2022 enligt påtecknade avtal. 
 
Kalix Sommarfest 2021 kan inte heller genomföras p.g.a. Coronapandemin och de 
restriktioner från Folkhälsomyndigheten som finns i nuläget. För närvarande får endast 
8 personer delta i en allmän sammankomst. Fr o m  den 1 juni 2021 ändras restrikt-
ionerna, om inte Regionerna p.g.a. hög smittspridning förlänger i samråd med Folk-
hälsomyndigheten nuvarande restriktioner, att för en allmän sammankomst utomhus 
gäller: 
 
• För arrangemang utomhus med anvisade, befintliga, platser höjs antalet till  
500 deltagare. 
 
• För arrangemang utomhus utan anvisade, befintliga, platser höjs taket till  
100 personer. 
 
Det finns dock en risk att kulturevenemang för 500 åskådare inte kommer att tillåtas, 
eftersom Folkhälsomyndigheten i ett första förslag till villkor för att evenemangen ska 
få genomföras föreslår att det ska finnas alla sittplatser ska vara ”befintliga” och att 
bara en av tio sittplatser på evenemangsplatsen får utnyttjas. Står myndighet och 
regering fast vid den hållningen betyder det att konserter och teater för 500 personer 
bara kan arrangeras på arenor för minst 5 000 personer. 
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Sommarfesten arrangeras på Strandängarna, inom ett inhägnat område, och där finns 
inga befintliga sittplatser. Det betyder att maximalt 100 personer kan delta. Under 
sådana förutsättningar är det omöjligt att anordna Sommarfesten 2021. 
 
Syftet har även detta år, 2021, varit att Kalix Kommun försökt att minimera konse-
kvenserna av ersättningar, om Sommarfesten måste ställas in, till redan bokade artis-
ter samt ljud, ljus och övriga kringkostnader. 
 
Genom att avvakta avbokning och erbjuda att flytta fram bokningen till kommande år 
uppstår inga idag kända kostnader, det gäller även för bokningen av scen och 
ljud/ljus. Bolagen är förstående till att Kalix kommun flyttar fram festivalen ytterligare 
ett år. Då har de bättre möjligheter att planera turnéerna 2022 för sina artister. Artis-
terna kan bokas till samma pris 2022 enligt påtecknade avtal. 
 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att ställa in Sommarfesten 2021 och föreslår att 
Kalix kommun genomför Sommarfesten 2022 i egen regi på samma villkor som getts 
för år 2021. Om politiskt beslut fattas att ändå söka en ny intressent för genomföran-
det av Sommarfesten för år 2022 kommer uppträdande med de artister som skjutit 
fram sin medverkan eventuellt att genomföras som fristående konserter för att minska 
förlusterna då vi är bundna av avtal. Eventuellt kan en överenskommelse göras med 
ny arrangör om att överta artisterna som bokats men det är inte ett troligt scenario. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon påverkan på 
kommunens jämställdhetsmål. 
 
Kommunstyrelsen föreslår den 11 juni 2021, § 143, att kommunfullmäktige beslutar –
eftersom fritids- och kulturnämnden den 3 juni 2021, § 60, beslutat ställa in Sommar-
festen 2021- följande: 
 

 Sommarfesten 2022 genomförs i egen regi  
 

 Anslå 100 000 kr till kommunstyrelsens utvecklingsutskott för barn-, ungdoms- 
och familjearrangemang samt 200 000 kr för år 2022 för att fortsätta med ar-
rangemanget Kalix Sommarfest. Målet är att arrangemanget ska generera 
minst 200 000 kr i överskott för kommunen för år 2022 för att täcka ovan 
givna anslag.  

 
 Fritids- och kulturnämnden ska ansvara för att genomföra de planerade eve-

nemangen Kalix Sommarfest tillsammans med medarrangörerna. Fritids- och 
kulturnämnden ansvarar för tillhörande budget. Överenskomna budgetmedel 
överförs till fritids- och kulturförvaltningen i form av ett internt bidrag och 
samtliga kostnader för aktiviteterna belastar fritids- och kulturförvaltningen. 

 
 Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att söka intressenter som kan överta 

arrangemanget Kalix Sommarfest eller motsvarande sommararrangemang från 
och med år 2023. Inför upphandlingen ska förfrågningsunderlag tas fram för 
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utförandet gällande omfattning, innehåll, förutsättningar för Kalix kommuns ev 
medverkan m.m. 

 
 Löpande redovisning ska ske till fritids- och kulturnämnden samt till kommun-

styrelsens utvecklingsutskott/kommunstyrelsen.  
 
Yrkande 
Linda Frohm: Ärendet återremitteras pga undermåliga underlag och uteblivna svar 
från ordförande i fok. Ärendet ska kompletteras med ekonomisk redovisning vad gäller 
konsekvenser av flytt till 2022 samt redovisning av upparbetade kostnader 2020 + 
2021. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Linda Frohms (M) yrkande om återremiss för röstning och finner att 
kommunfullmäktige avslår yrkandet. 
 
Votering begärs. Kommunfullmäktige beslutar bifalla följande voteringsordning: 
 
Votering 
JA-röst: Avslag till Linda Frohms (M) yrkande om återremiss 
NEJ-röst: Bifall till Linda Frohms (M) yrkande om återremiss. 
 
Omröstningsresultat 
Med 0 JA-röster och 17 NEJ-röster och 21 som avstår från att rösta beslutar kommun-
fullmäktige återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 
 
Yrkande 
Britt-Inger Nordström (S): Ärendet skall omedelbart justeras så att ärendet kan arbe-
tas vidare med direkt.  
 
Ajournering 
Kl 18:20-18:25 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll § 154/20. 
Fritids- och kulturnämndens beslut i brådskande ärende den 12 maj 2021. 
Kommunstyrelsens protokoll § 119/21. 
Fritids- och kulturnämndens protokoll § 60.  
Kommunstyrelsens protokoll, § 143/21. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Fritids- och kulturnämnden 
Kommunstyrelsen 
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§ 137 Dnr 2021-00330  

Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas på särskilt 
angivna platser  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar följande: 
  

1. Kommunstyrelsen får rätt att, med stöd av 8 kap. 1§ förordningen (2021:8) 
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, 
utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser. 

2. Föreskrift enligt p. 1 får endast gälla under två veckor, med möjlighet för 
kommunstyrelsen att besluta att föreskriften får förlängas en gång med ytterli-
gare två veckor.  

3. Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige. 
4. Om påtaglig risk för trängsel inte föreligger, ska kommunstyrelsen skyndsamt 

besluta att en föreskrift enligt p.1 ska upphävas i förtid.  
5. Delegationen gäller till och med den 30 september 2021.  

 
Beskrivning av ärendet 
Patrik Fallström, säkerhetschef meddelar i tjänsteskrivelse den 1 juni 2021, att enligt 
lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19 (covid-19-lagen) får regeringen eller den kommun som regeringen bestäm-
mer meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på 
annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för 
trängsel.  
 
Den 11 mars 2021 trädde en bestämmelse i förordningen (2021:8) om särskilda be-
gränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförord-
ningen) i kraft, som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i 
en park, på en badplats eller på annan liknande särskilt angiven plats, om det på plat-
sen finns en påtaglig risk för trängsel. 
 
Bemyndigandet är inte avgränsat till att avse platser som står under kommunal för-
valtning. Det innebär att även privat ägda eller förvaltade platser kan omfattas av en 
föreskrift om vistelseförbud. 
 
Bemyndigandet omfattar inte platser där det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig 
verksamhet av mer betydande omfattning, t.ex. köpcentrum och bibliotek, och platser 
som framför allt används för att förflytta sig från en plats till en annan, t.ex. gågator 
och bilvägar, fartyg och andra färdmedel. 
 
De regelverk som föreskriftsrätten vilar på är tillfälliga och föreskrift får endast med-
delas under vissa speciellt angivna förutsättningar och efter yttrande från smitt-
skyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Det kan också bli nödvändigt att fatta be-
slut med kort varsel, då en påtaglig risk för trängsel kan tänkas vara relaterad till vä-
der, enskildas initiativ eller oförutsedda händelser.  
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Den tid under vilken föreskriften ska gälla får inte vara längre än två veckor, med 
möjlighet för kommunstyrelsen att förlänga föreskriften en gång med ytterligare två 
veckor. 
 
Om kommunstyrelsen gör bedömningen att föreskriften bör förlängas ytterligare ska 
beslut om det fattas av kommunfullmäktige. Delegationen föreslås gälla till lagen 
(2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid- 
19 upphör den 30 september 2021. 
 
Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett förbud att vistas på en särskild 
plats är att: 

1. Det ska finnas en påtaglig risk för trängsel på platsen, 
2. att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och 
3. inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 

 
Att risken för trängsel ska vara påtaglig innebär att det inte är tillräckligt med en av-
lägsen eller teoretisk risk för trängsel. Det måste finnas konkreta omständigheter som 
talar för att trängsel kan komma att uppstå. En sådan risk kan till exempel erfaren-
hetsmässigt finnas i samband med vissa högtider eller under vissa delar av året. I 
förarbetena till förordningen pekas vårens högtider, som Valborg, ut som högtider som 
normalt brukar inbjuda till större folksamlingar i parker och på andra allmänna platser. 
Det är således viktigt att kommunen i varje enskilt fall när kommunen överväger en 
föreskrift gör en noggrann bedömning av om det finns omständigheter som talar för 
att det föreligger en påtaglig risk tör trängsel och väger in tidigare erfarenheter. 
 
Det är också viktigt att kommunen noga överväger en föreskrifts tidsmässiga giltighet. 
Om påtaglig risk för trängsel förekommer endast under vissa dagar eller vissa tider på 
dygnet eller motsvarande ska föreskriftens förbud enbart gälla under dessa tider. 
 
Enligt covid-19-lagen ska kommunen innan föreskrifter meddelas ge smittskyddsläka-
ren och Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig över kommunens förslag. Samråd 
bör även genomföras med Polismyndigheten som ansvarar för att bevaka överträdel-
ser. 
 
Överträdelser av kommunala föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen är 
kriminaliserade genom 24 § covid-19-lagen och kan leda till penningböter. Riksåklaga-
ren har beslutat att man kan få ordningsbot på ett belopp om 2 000 kr av Polismyn-
digheten. 
 
Beslutsunderlag 
Patrik Fallström, säkerhetschef tjänsteskrivelse den 1 juni 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från säkerhetschef Patrik Fallström den 1 juni 2021. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 144/21. 
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Samtliga nämnder 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
67(92) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-14 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 138 Dnr 2021-00194 00 

Beslut om partistöd - Centerpartiet 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med stöd av riktlinjer för kommunalt partistöd utbetala 
partistödet till Centerpartiet.  
 
Beskrivning av ärendet  
Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 3 maj 2021, att av 
4 kap. 29 § kommunallagen (KL) framgår att kommuner får betala ut partistöd. Under 
förutsättning att så sker, bestämmer 4 kap. 32 § KL att beslut om att betala ut parti-
stöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. 4 kap. 31 § KL anger närmare 
villkor för detta. Här framgår att ett beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att 
mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att par-
tistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § KL (att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin). Här framgår också att en särskild granskare 
ska granska om den skriftliga redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren 
har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovis-
ningen. Slutligen framgår det att fullmäktige "får besluta att stöd inte ska betalas till 
ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport". Kalix kommuns riktlin-
jer på området stödjer sig på 4 kap. 31 § KL. I riktlinjerna sägs att mottagare av 
partistöd ska lämna in skriftlig redovisning samt ett dokument benämnt 
"Granskningsrapport" till kommunstyrelsens förvaltning senast 30 april året efter 
redovisningsperiodens slut.  
 
Centerpartiet i Kalix har 13 april 2021 inkommit med handlingar i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 3 maj 2021.    
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 34/21.   
Kommunstyrelsens protokoll, § 123/21.  
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Centerpartiet 
Ekonomienheten 
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§ 139 Dnr 2021-00132 00 

Beslut om partistöd - Vänsterpartiet  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med stöd av riktlinjer för kommunalt partistöd utbetala 
partistödet till Vänsterpartiet. 
 
Beskrivning av ärendet  
Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 3 maj 2021, att  
av 4 kap. 29 § kommunallagen (KL) framgår att kommuner får betala ut partistöd. 
Under förutsättning att så sker, bestämmer 4 kap. 32 § KL att beslut om att betala ut 
partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. 4 kap. 31 § KL anger när-
mare villkor för detta. Här framgår att ett beslut om partistöd ska innehålla ett krav 
på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar 
att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § KL (att stärka 
partiets ställning i den kommunala demokratin). Här framgår också att en särskild 
granskare ska granska om den skriftliga redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifo-
gas redovisningen. Slutligen framgår det att fullmäktige "får besluta att stöd inte ska 
betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport". Kalix kom-
muns riktlinjer på området stödjer sig på 4 kap. 31 § KL. I riktlinjerna sägs att 
mottagare av partistöd ska lämna in skriftlig redovisning samt ett dokument benämnt 
"Granskningsrapport" till kommunstyrelsens förvaltning senast 30 april året efter 
redovisningsperiodens slut.  
 
Vänsterpartiet i Kalix har 12 mars 2021 inkommit med handlingar i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 3 maj 2021.   
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 35/21.      
Kommunstyrelsens protokoll, § 124/21.     
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Vänsterpartiet 
Ekonomienheten 
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§ 140 Dnr 2021-00183 00 

Beslut om partistöd - Socialdemokraterna 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med stöd av riktlinjer för kommunalt partistöd utbetala 
partistödet till Socialdemokraterna. 
 
Beskrivning av ärendet  
Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 3 maj 2021, att av 
4 kap. 29 § kommunallagen (KL) framgår att kommuner får betala ut partistöd. Under 
förutsättning att så sker, bestämmer 4 kap. 32 § KL att beslut om att betala ut parti-
stöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. 4 kap. 31 § KL anger närmare 
villkor för detta. Här framgår att ett beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att 
mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att par-
tistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § KL (att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin). Här framgår också att en särskild granskare 
ska granska om den skriftliga redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren 
har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovis-
ningen. Slutligen framgår det att fullmäktige "får besluta att stöd inte ska betalas till 
ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport". Kalix kommuns riktlin-
jer på området stödjer sig på 4 kap. 31 § KL. I riktlinjerna sägs att mottagare av par-
tistöd ska lämna in skriftlig redovisning samt ett dokument benämnt "Granskningsrap-
port" till kommunstyrelsens förvaltning senast 30 april året efter redovisningspe-
riodens slut.  
 
Socialdemokraterna i Kalix har 9 april 2021 inkommit med handlingar i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 3 maj 2021. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 36/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 125/21.     
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialdemokraterna 
Ekonomienheten 
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§ 141 Dnr 2021-00206 00 

Beslut om partistöd - Moderaterna 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med stöd av riktlinjer för kommunalt partistöd utbetala 
partistödet till Moderaterna. 
 
Beskrivning av ärendet  
Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 3 maj 2021, att av 
4 kap. 29 § kommunallagen (KL) framgår att kommuner får betala ut partistöd. Under 
förutsättning att så sker, bestämmer 4 kap. 32 § KL att beslut om att betala ut parti-
stöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. 4 kap. 31 § KL anger närmare 
villkor för detta. Här framgår att ett beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att 
mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att par-
tistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § KL (att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin). Här framgår också att en särskild granskare 
ska granska om den skriftliga redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren 
har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovis-
ningen. Slutligen framgår det att fullmäktige "får besluta att stöd inte ska betalas till 
ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport". Kalix kommuns riktlin-
jer på området stödjer sig på 4 kap. 31 § KL. I riktlinjerna sägs att mottagare av par-
tistöd ska lämna in skriftlig redovisning samt ett dokument benämnt "Granskningsrap-
port" till kommunstyrelsens förvaltning senast 30 april året efter redovisningspe-
riodens slut. 
  
Moderaterna i Kalix har 19 april 2021 inkommit med handlingar i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 3 maj 2021.       
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 37/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 126/21.     
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Moderaterna 
Ekonomienheten 
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§ 142 Dnr 2021-00208 00 

Beslut om partistöd - Miljöpartiet 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med stöd av riktlinjer för kommunalt partistöd utbetala 
partistödet till Miljöpartiet.  
 
Beskrivning av ärendet  
Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 3 maj 2021, att av 
4 kap. 29 § kommunallagen (KL) framgår att kommuner får betala ut partistöd. Under 
förutsättning att så sker, bestämmer 4 kap. 32 § KL att beslut om att betala ut parti-
stöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. 4 kap. 31 § KL anger närmare 
villkor för detta. Här framgår att ett beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att 
mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att par-
tistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § KL (att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin). Här framgår också att en särskild granskare 
ska granska om den skriftliga redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren 
har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovis-
ningen. Slutligen framgår det att fullmäktige "får besluta att stöd inte ska betalas till 
ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport". Kalix kommuns riktlin-
jer på området stödjer sig på 4 kap. 31 § KL. I riktlinjerna sägs att mottagare av par-
tistöd ska lämna in skriftlig redovisning samt ett dokument benämnt "Granskningsrap-
port" till kommunstyrelsens förvaltning senast 30 april året efter redovisningspe-
riodens slut.  
 
Miljöpartiet i Kalix har 20 april 2021 inkommit med handlingar i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 3 maj 2021.       
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 38/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 127/21.     
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Miljöpartiet 
Ekonomienheten 
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§ 143 Dnr 2021-00223 00 

Beslut om partistöd - Liberalerna 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med stöd av riktlinjer för kommunalt partistöd utbetala 
partistödet till Liberalerna. 
 
Beskrivning av ärendet  
Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 3 maj 2021, att  
av 4 kap. 29 § kommunallagen (KL) framgår att kommuner får betala ut partistöd. 
Under förutsättning att så sker, bestämmer 4 kap. 32 § KL att beslut om att betala ut 
partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. 4 kap. 31 § KL anger när-
mare villkor för detta. Här framgår att ett beslut om partistöd ska innehålla ett krav 
på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar 
att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § KL (att stärka 
partiets ställning i den kommunala demokratin). Här framgår också att en särskild 
granskare ska granska om den skriftliga redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifo-
gas redovisningen. Slutligen framgår det att fullmäktige "får besluta att stöd inte ska 
betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport". Kalix kom-
muns riktlinjer på området stödjer sig på 4 kap. 31 § KL. I riktlinjerna sägs att motta-
gare av partistöd ska lämna in skriftlig redovisning samt ett dokument benämnt 
"Granskningsrapport" till kommunstyrelsens förvaltning senast 30 april året efter re-
dovisningsperiodens slut. 
 
Liberalerna i Kalix har 27 april 2021 inkommit med handlingar i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 3 maj 2021.  
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 39/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 128/21.     
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Liberalerna 
Ekonomienheten 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
73(92) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-14 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 144 Dnr 2021-00231 00 

Beslut om partistöd - Framtid i Kalix 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med stöd av riktlinjer för kommunalt partistöd utbetala 
partistödet till Framtid i Kalix. 
 
Beskrivning av ärendet  
Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 3 maj 2021, att av 
4 kap. 29 § kommunallagen (KL) framgår att kommuner får betala ut partistöd. Under 
förutsättning att så sker, bestämmer 4 kap. 32 § KL att beslut om att betala ut parti-
stöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. 4 kap. 31 § KL anger närmare 
villkor för detta. Här framgår att ett beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att 
mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att par-
tistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § KL (att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin). Här framgår också att en särskild granskare 
ska granska om den skriftliga redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren 
har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovis-
ningen. Slutligen framgår det att fullmäktige "får besluta att stöd inte ska betalas till 
ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport". Kalix kommuns riktlin-
jer på området stödjer sig på 4 kap. 31 § KL. I riktlinjerna sägs att mottagare av 
partistöd ska lämna in skriftlig redovisning samt ett dokument benämnt 
"Granskningsrapport" till kommun-styrelsens förvaltning senast 30 april året efter 
redovisningsperiodens slut.  
 
Framtid i Kalix har 29 april 2021 inkommit med handlingar i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 3 maj 2021.   
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 40/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 129/21.     
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Framtid i Kalix 
Ekonomienheten 
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§ 145 Dnr 2021-00236 00 

Beslut om partistöd - Kalixpartiet 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inte betala ut partistöd till Kalixpartiet eftersom par-
tiet inte inkommit med handlingar i ärendet. 
 
Reservation 
Mika Räisänen (KXP) reserverar sig mot beslutet pga kommunallagen kap 4 § 31.  
 
Beskrivning av ärendet  
Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 3 maj 2021, att  
av 4 kap. 29 § kommunallagen (KL) framgår att kommuner får betala ut partistöd. 
Under förutsättning att så sker, bestämmer 4 kap. 32 § KL att beslut om att betala ut 
partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. 4 kap. 31 § KL anger när-
mare villkor för detta. Här framgår att ett beslut om partistöd ska innehålla ett krav 
på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar 
att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § KL (att stärka 
partiets ställning i den kommunala demokratin). Här framgår också att en särskild 
granskare ska granska om den skriftliga redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifo-
gas redovisningen. Slutligen framgår det att fullmäktige "får besluta att stöd inte ska 
betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport". Kalix kom-
muns riktlinjer på området stödjer sig på 4 kap. 31 § KL. I riktlinjerna sägs att 
mottagare av partistöd ska lämna in skriftlig redovisning samt ett dokument benämnt 
"Granskningsrapport" till kommunstyrelsens förvaltning senast 30 april året efter 
redovisningsperiodens slut.  
 
Kalixpartiet har per 30 april 2021 inte inkommit med handlingar i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 3 maj 2021.    
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 41/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 130/21.     
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kalixpartiet 
Ekonomienheten 
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§ 146 Dnr 2021-00237 00 

Beslut om partistöd - Sverigedemokraterna  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inte betala ut partistöd till Sverigedemokraterna ef-
tersom partiet har kommit in försent med handlingar i ärendet. 
 
Reservation 
Kristina Karlsson (SD) reserverar sig mot beslutet enligt följande: ”redovisningen har 
ingetts till fullmäktige inom 6 månader räknat från den 31/12 2020, helt enligt kom-
munallagens regler. Hänvisar även till e-post från Marianne Sandström som finns i 
handlingarna om tidigare prövande ärenden”. 
 
Beskrivning av ärendet  
Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 3 maj 2021, att  
av 4 kap. 29 § kommunallagen (KL) framgår att kommuner får betala ut partistöd. 
Under förutsättning att så sker, bestämmer 4 kap. 32 § KL att beslut om att betala ut 
partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. 4 kap. 31 § KL anger när-
mare villkor för detta. Här framgår att ett beslut om partistöd ska innehålla ett krav 
på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar 
att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § KL (att stärka 
partiets ställning i den kommunala demokratin). Här framgår också att en särskild 
granskare ska granska om den skriftliga redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifo-
gas redovisningen. Slutligen framgår det att fullmäktige "får besluta att stöd inte ska 
betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport". Kalix kom-
muns riktlinjer på området stödjer sig på 4 kap. 31 § KL. I riktlinjerna sägs att 
mottagare av partistöd ska lämna in skriftlig redovisning samt ett dokument benämnt 
"Granskningsrapport" till kommunstyrelsens förvaltning senast 30 april året efter 
redovisningsperiodens slut.  
 
Sverigedemokraterna har per 30 april 2021 inte inkommit med handlingar i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 3 maj 2021.  
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 42/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 131/21.     
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Sverigedemokraterna 
Ekonomienheten 
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§ 147 Dnr 2021-00029 103 

Motionssvar- barnomsorg på obekväm arbetstid  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.  
 
Beskrivning av ärendet 
Marianne Sandström (SD) föreslår i motion den 14 januari 2021, följande:  
 
”Kalix kommun nekar idag vårdnadshavare tillgång till barnomsorg på obekväm ar-
betstid för de fall dessa valt privata alternativ för förskola eller skola till sina barn. I 
kommunens regler framkommer att man ska vara inskriven i kommunens förskola för 
att ha omsorg under ob-tid.  
 
Enligt kommunallagens likställighetsprincip skall alla kommunmedborgare behandlas 
lika. Denna princip innebär att Kalix kommun inte får särbehandla kommunmedlem-
mar annat än på sakliga grunder. Det saknas sakliga grunder för att inte erbjuda vissa 
vårdnadshavare barnomsorg på obekväm arbetstid, oaktat att dessa valt ett privat 
alternativ enligt lagen om valfrihet (2008:962) LOV. Att missgynna vissa grupper av 
kommunmedborgare för att de väljer andra alternativ än de kommunala i enlighet 
med lagstiftning är graverande för Kalix kommun. Dessutom sänder detta ut signaler 
om att Kalix kommun inte är en attraktiv plats för småbarnsfamiljer att bo och leva i 
då Kalix kommun straffar ut de vårdnadshavare vilka inte ansluter sig till erbjuden 
kommunal verksamhet på orten.  
 
Med anledning av det ovan anförda yrkar Sverigedemokraterna på att: 
 
 - Kalix kommun tillhandahåller barnomsorg till de kommunmedlemmar som är i be-
hov av detta på lika villkor, detta oavsett om barnets vårdnadshavare valt att placera 
barnet inom den kommunala förskole- eller skolverksamheten eller i ett privat alterna-
tiv enligt LOV.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 februari 2021, § 55, att lämna motionen till ut-
bildningsnämnden för beredning. 
 
Utbildningschef Charlotte Sundqvist meddelar i tjänsteskrivelse den 24 februari 2021, 
att enligt Skollagen 2010:800 §5, ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg för 
barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs 
med hänsyn till vårdnadshavares arbete och familjens situation i övrigt. 
I beräkningsgrunden för bidrag till fria förskolor och skolor ingår även den kostnad 
kommunen har för OB-verksamheten. Detta innebär att privata aktörer redan har er-
sättning för att bedriva OB-verksamhet om så önskas.  
 
Utbildningsnämnden meddelar i protokoll den 19 mars 2021, § 56, att de har beslutat 
avslå motionen mot bakgrund av att privata alternativ redan har ersättning från kom-
munen för omsorg på obekväm arbetstid. 
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Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon påverkan på 
kommunens jämställdhetsmål. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Marianne Sandström (SD) den 14 januari 2021.  
Kommunfullmäktiges protokoll KF § 55/21  
Utbildningsnämndens protokoll, § 56/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 90/21.  
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Marianne Sandström (SD) 
Utbildningsnämnden 
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§ 148 Dnr 2021-00070 103 

Motionssvar - Effekterna av pandemin 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) före-
slår i motion den 7 februari 2021, följande: 
 
”Framtid i Kalix föreslår Kommunfullmäktige att med Kommunstyrelsen som koordi-
nator tillsätta en politisk utredning med tjänstemannagrupp från utbildningsförvalt-
ningen, näringslivsenheten samt arbetsmarknads- och integrationsenheten. Det är 
optimalt om vi sedan kopplar en extern resurs till gruppen för att säkerställa att nya 
idéer verkligen kommer fram.  
 
Utredningen ska analysera följande;  
 
● Effekterna av pandemi på den lokala ekonomin (antal arbetslösa och vilka grupper 
som drabbats mest, antal företag som inte klarade pandemin och inom vilka branscher 
samt uppskatta hur mycket köpkraft som förlorats.  
● Vilka utbildningar som Kalix är i behov av att utveckla för framtiden - och här pratar 
vi om yrkeshögskoleutbildningar.  
● Om vi skall bygga en organisation för högre utbildning (YH) som samverkar med 
företag/företagarorganisationer och akademi för att utveckla för Kalix passande ut-
bildningar.  
● Vilken organisatorisk placering är lämpligast och vilken form ska organisationen ha 
för att “leverera resultat” (fristående yrkeshögskoleorganisation eller ihopkopplad med 
Komvux).  
● Utveckla distansutbildningsverksamheten för framtida behov, är den detsamma efter 
pandemin som före?  
● Söka samverkan med andra yrkesutbildningsanordnare för att kunna genomföra 
utbildningar som andra utbildningsanordnare har fått godkänt och som inte lyckats 
fylla antalet platser med sökande.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 februari 2021, § 59, att lämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 27 april 2021, att 
centrala ledningsgruppen har diskuterat framställan i motionen och ser inte behovet 
av en utredning i enlighet med motionärens förslag. Effekterna av pandemin för före-
tag redovisas av företagarorganisationer samt av samlad statistik på nationell, region-
al och lokal nivå.  
 
Kalix kommun och särskilt näringslivenheten följer den utvecklingen och kommunsty-
relsen/utvecklingsutskottet beslutar kontinuerligt om åtgärder på olika nivåer. Årligen 
sammanfattas åtgärder och handlingsplaner tas fram för att motverka effekter av 
pandemin. 
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Utbildningsnämnden jobbar med de flesta av de frågor som motionären lyfter och det 
finns idag flera samverkansforum som ska säkerställa att Kalix kommun jobbar i rikt-
ning mot att även ta hänsyn till lokala behov av utbildningar. 
 
Säkerhetsenheten kommer att utvärdera Kalix kommuns arbete med hanteringen av 
coronapandemin på central nivå samt förvaltningarnas eget arbete ur ett verksam-
hets-/medborgarperspektiv. 
 
Beredningen föreslår därför att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman, 
(FIK, den 7 februari 2021. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 59/21. 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 27 april 2021.  
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 47/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 132/21.  
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman (FIK) 
Doris Lilian Kerttu (FIK)  
Johanna Söderman (FIK) 
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§ 149 Dnr 2021-00071 103 

Motionssvar - Friskvårdsbidrag för kommunanställda 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad enligt följande skrivning:  
 
”Motionen anses besvarad utifrån att kommunstyrelsen avser att lyfta frågan med ett 
nytt ärende som ser på motionärens intentioner och tar ett helhetsbeslut utifrån alla 
arbetstagares situation och ev utvärdering av nuvarande friskvårdsarbete. Beslut ska 
ske senast i kommunfullmäktige i november 2021”.  
 
Reservation 
Irma Spårman (M), Linda Frohm (M), Jimmy Väyrynen (M), Birgitta Evling (M), Sandra 
Bergström (M), Linus Häggström (M), Mats Andersson (M), Sara Cave (M), Kurt-Åke 
Andersson (C), Henrik Eriksson (C), Rickard Mohss (L), Tomas Johsund (L), Mika 
Räisänen (KXP), Carl Otto Gählman (FIK), Inga-Lis Samuelsson, Bertil Sandström (SD) 
Kristina Karlsson (SD) till förmån för Rickard Mohss(L) yrkande. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carina Sundström (L), föreslår i motion den 8 februari 2021, följande: 
 
”Månads- eller tillsvidareanställda i Kalix kommun erbjuds en rabatt på 1 000 kr på 
valfritt årskort på gym och bad på vid Kalix Sportcity. Liberalerna i Kalix föreslår att 
man som månads- och tillsvidareanställd i stället ska erbjudas ett friskvårdsbidrag på 
1 000 kr att använda att användas för fri friskvårdsativitet inom ramen för skatte-
verkets normer för skattefria friskvårdsaktiviteter och genom uppvisat kvitto. 
 
Vi vill med detta förslag främja alla de lokala företag om erbjuder friskvård och att de 
anställda i Kalix kommun ska få möjlighet att välja den aktivitet som passar bäst för 
var och en. Det kan exempelvis vara massage, kostrådgivning, enklare fotbe-
handlingar, akupunktur. Under pågående pandemi ser vi ett extra behov av att gynna 
de små företag, som erbjuder dessa tjänster. De är företag som oftast har små margi-
naler och saknar extra reserver att ta till i kristider. 
 
Därför föreslår Liberalerna att månads- och tillsvidareanställda i Kalix kommun, årligen 
ska erhålla ett friskbidrag om 1 000 kr, att användas för valfri friskvårdsaktivitet, inom 
ramen för skatteverkets normer för skattefria friskvårdsaktiviteter och efter redovisat 
kvitto för aktivitet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 februari 2021, § 60, att lämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Fritid- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck och HR-chef Åsa Mohss meddelar i tjänste-
skrivelse den 18 mars 2021 följande: 
Idag har vi avsatt 150 000 kr till friskvård och pengarna stannar i kommunens sy-
stem. Ett 90-tal medarbetare använder möjligheten till subventionerat gymkort på 
Sportcity. Dessutom erbjuds de kommunanställda idag gratis bad inom ramen för 
friskvårdsbidraget. Det erbjuds även en friskvårdshalvtimme/vecka, gratis deltagande 
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i Strandruset, Lilla Midnattssolstrampen, Älvloppet, föreläsningar och anordnande av 
en friskvårdsmässa. En förändring som innebär att vi fritt låter personalen välja gym 
gör att pengarna delvis skulle hamna utanför vårt system. Mer pengar skulle då be-
höva skjutas till för att täcka friskvårdspengen.  
 
Som räkneexempel lyfter vi fram:  
 
Om vi tänker oss in i värdet av en friskvårdshalvtimme som vi har idag: 
en halvtimmes friskvård för en anställd med en lön på 25 000 kr + PO-pålägg (perso-
nal sociala avgifter) i 45 veckor/år ger ett värde av ca 4800 kr/person och år. 
 
Om man nyttjar möjligheten till gratis bad under säsongen, säsongkort, motsvarar det 
ett värde av ca 2000 kr/år och person, gäller vuxen 20 år och äldre. 
 
Om det ska vara helt fritt att nyttja friskvårdspengen med utgångspunkt i skattever-
kets regelverk behöver budgeten ökas. Då måste vi vara beredda att budgetera  
1 000 kr per anställd, ca 1 600 000 kr till friskvård. Summan är i sig inte oskälig men 
är svår att rymma i budget 2023.  
 
Friskvårdssatsningen, med totalt budgetutrymme på 500 000 kr, som beslutades av 
Kommunfullmäktige 2017 pågår ännu. Där erbjuds gratis aktiviteter till alla medarbe-
tare i samarbete med lokala aktörer. 
 
Om det införs en friare användning av friskvårdserbjudandet finns ej budgetförutsätt-
ningar att bibehålla de erbjudanden/aktiviteter som finns i dagsläget.    
 
Utifrån redovisningen ovan föreslås : 

- avslag av motionen.  
- den pågående friskvårdssatsningen beaktar de aspekter som motionen tar upp 

gällande att jämställa privata aktörer och kommunala alternativ när friskvård-
serbjudanden utformas 

- ha kvar nuvarande friskvårderbjudande och friskvårdshalvtimme. 
 
Yrkanden 
Tommy Nilsson (S): ”Motionen anses besvarad utifrån att kommunstyrelsen avser att 
lyfta frågan med ett nytt ärende som ser på motionärens intentioner och tar ett hel-
hetsbeslut utifrån alla arbetstagares situation och ev utvärdering av nuvarande frisk-
vårdsarbete. Beslut ska ske senast i kommunfullmäktige i november 2021”.  
Rickard Mohss (L): Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.  
 
För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden proposition på Tommy 
Nilsson (S) och Rickard Mohss (L) skilda yrkanden och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att Tommy Nilssons yrkande är motförslag till huvudförslag.  
 
Votering begärs. Kommunfullmäktige beslutar bifalla följande voteringsordning: 
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Votering 
JA –röst: Tommy Nilssons (S) yrkande som motförslag 
NEJ –röst: Rickard Mohss (L) yrkande som motförslag 
 
Omröstningsresultat 
Med 20 JA-röster och 17 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige utse Tommy Nilssons 
yrkande som motförslag. 
 
Ordförande ställer slutligen proposition på huvudförslaget (kommunstyrelsens förslag) 
och Tommy Nilssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Tommy 
Nilssons yrkande att anse motionen besvarad.  
 
Ajournering 
Kl 19:40-19:45, 20:05-20:10 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Carina Sundström (L), den 8 februari 2021. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 60/21. 
Fritid- och Kulturchef Karl-Göran Lindbäck och HR-chef Åsa Mohss tjänsteskrivelse den 
18 mars 2021. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 47/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 133/21.  
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Carina Sundström (L) 
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§ 150 Dnr 2021-00335 103 

Interpellation - järnvägssuccé 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellation besvarad.  
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK) har lämnat interpellation inkommen den 2 juni 2021, ställd 
till kommunalrådet Tommy Nilsson (S), enligt följande: 
 
”Järnvägar också!  
 
Nu har det gått två månader sedan järnvägsstationen invigdes i Kalix. Vi alla hoppa-
des att det skulle bli ett tillskott för Kalix attraktivitet - men hur blev det?  
 
Framtid i Kalix hoppas nu att kommunalrådet kan ge oss alla svar på följande fråge-
ställningar;  
● Hur många resande har rest från och till Kalix järnvägsstation under tiden 1:a April - 
31:a Maj?  
● Hur många turer har avgått från och ankommit till Kalix järnvägsstation under 
samma tid?  
● Shuttlebussen, hur många turer har den gjort och hur många passagerare har nytt-
jat den under samma tid?  
 
Så vad säger kommunalrådet, blev det den succè som ni i kommunledningen S+V+Mp 
förväntade er? 
 
Efter överläggning med presidiet har kommunfullmäktiges ordförande till kommun-
fullmäktige redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser om interpel-
lationer och tillfrågar kommunfullmäktige, utan föregående överläggning om interpel-
lationen får ställas och finner att kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får 
ställas. 
 
Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande, lämnar den 10 juni 2021, följande 
svar: 
 
”Tack för interpellationen! 
Det har gått en väldigt kort tid för att svara på om persontrafiken är en succé. Tyvärr 
finns bara statistik på april tillgänglig för persontrafiken på Haparandabanan. Jag åter-
kommer till nästa kommunfullmäktigemöte med ett mer utförligt svar och analys. 
Norrtågs resenärer har minskat med 60-70 % på deras övriga linjer under pandemin 
och därför känns det tidigt med en analys av huruvida tågtrafiken är en succé.  
Trots pandemin  så har fler rest på Haparandabanan premiärmånaden april 2020 med 
3 dubbelturer än mellan Luleå och Boden med 6 dubbelturer  i april 2019 då den linjen 
startade.” 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation från Carl Otto Gählman (FIK) den 2 juni 2021. 
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Svar från kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson (S) den 10 juni 2021. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman 
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§ 151 Dnr 2021-00336 103 

Motion - hundparker 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Jimmy Väyrynen (M) och Linus Häggström (M) föreslår i motion den 5 juni 2021 
följande: 
 
”Vi ser ett behov av att det finns tillgång till ytterligare hundparker i Kalix kommun. En 
hundpark kan vara en bra träffpunkt för hundägare. Det är också ett bra område för 
hundägare att kunna fullgöra sin tillsyn för hunden. Kalix är geografiskt en ganska stor 
kommun och det kan behövas ytterligare en hundpark.  
 
Enligt Lag om tillsyn över hundar (2007:1150), §1, är hundägare skyldiga att säkra 
tillsynen och skötseln av hunden både med hänsyn till hundens natur samt övriga 
omständigheter som behövs för att förebygga att de orsakar skador eller andra 
avsevärda olägenheter. Därför ser vi att det vore bra att utreda möjligheten att det 
inrättas ytterligare en hundpark i kommunen. 
  
Ett lämpligt område skulle kunna vara vid Näsbyängarna, men det kan även finnas 
andra lämpliga ställen att införa en sådan. Hundägarna skulle där kunna ha sina 
hundar lösa utan att behöva oroa sig för att hundarna springer ut på vägarna, förstör 
djurliv, skrämmer hundrädda personer eller liknande.  
 
Vi yrkar därför på att:  
* Förutsättningarna för att införa ytterligare en hundpark utreds. Var skulle den kunna 
placers? Hur kan den utformas på lämpligaste sätt?  
* Att utredningen även kostnadsberäknar införandet och driften av hundparken.  
 
Beslutsunderlag 
Motion från Jimmy Väyrynen (M) och Linus Häggström (M) 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 152 Dnr 2021-00338 103 

Motion - Förändrad flaggpolicy 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Jimmy Väyrynen (M) och Linus Häggström (M) föreslår i motion den 7 juni 2021 
följande: 
 
”Ibland går beslut lite för fort även för ett engagerat oppositionsparti. Med denna 
motion vill vi uppmärksamma den flaggpolicy vi tagit i fullmäktige och dess brister.  
När svenska flaggan hissas i våra offentliga flaggstänger skall ej bara en flagga hissas. 
Det är skamligt och ser otroligt löjligt ut.  
 
Med hänsyn till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige: att lydelsen i 
flaggpolicyns första stycke ändras från ”Vid de tillfällen endast svenska flaggan ska 
hissas, hissas flaggan i en av flaggstängerna vid respektive byggnad” till: ”Vid de 
tillfällen endast svenska flaggan ska hissas, hissas flaggan i samtliga av 
flaggstängerna vid respektive byggnad”. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Jimmy Väyrynen (M) och Linus Häggström (M) 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 153 Dnr 2021-00340 103 

Motion - klotterplank Manhemsskolan 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till fritids- och kulturnämnden för 
beredning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Rickard Mohss (L) föreslår i motion den 8 juni 2021 följande: 
 
”Vi har i media kunnat läsa om hur en begåvad ung konstnär från Kalix hotas av 
censur då han graffitimålat ett porträtt av artisten Post Malone.  
Spraykonstverket är mycket skickligt utfört och motivet dessutom väl valt: En artist 
som både unga och gamla faktiskt känner till (många till åren hyggligt komna 
uppskattar t.ex. Post Malones samarbete med den gamla hårdrockshjälten Ozzy 
Osbourne).  
 
Orsaken till den kommunala förvaltningens missnöje med målningen uppges vara att 
artisten ”förskönar droger”. Frågan blir då vilka artister som skulle kunna accepteras 
av kommunala tjänstemän. Nationalskalder som Cornelis Vreeswijk och Ulf Lundell är 
inte att tänka på då de båda i texter uttrycker sig positivt om allehanda droger. 
Gruppen Roxette kan inte heller komma i fråga; låten ”Joyride” uppmanar t.ex. att 
stjäla bilar och busköra med dem. 
 
Som synes får ett kommunalt klotterplank utan tydliga regler för vad som får uppföras 
där, ett löjets skimmer över sig. Den ansvariga förvaltningens uppdrag blir i princip 
omöjligt. Våra lokala graffitimålare hamnar, som vi sett, också i en ohållbar situation. 
 
Därför föreslår Liberalerna att: 

 Fritids- och Kulturnämnden snarast upprättar regler och riktlinjer för vilken typ 
av målningar som får uppföras på kommunala klotterplank. 

 Utreder om det är möjligt att stötta våra lokala spraykonstnärer på annat sätt: 
ordna utställningar, tillhandahålla underlag (typ större plank) för graffitimålning 
där de fritt kan uttrycka sig o.s.v.” 

 
Beslutsunderlag 
Motion från Rickard Mohss 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Fritids- och kulturnämnden 
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§ 154 Dnr 2021-00350 103 

Motion - mörkläggningsrullgardin på äldreboende 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till socialnämnden för beredning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kristina Karlsson (SD) föreslår i motion den 14 juni 2021 följande: 

”Då vi bor i den landsändan som vi gör, är det ljust på kvällar och nätter under en 
längre period. Det skapar problem för våra äldre som bor på de olika typer av 
boenden vi har i kommunen. De får svårt att komma till ro och får svårt att sova då de 
tror att det är ”dag” fast det kan vara mitt på natten. Detta kan leda till att de boende 
kan vara vaken hela natten. De håller på att dona i sina rum/ lägenheter och kan även 
leda till att de ramlar, stor fallrisk, då de blir trötta. I vissa rum/lägenheter tittar solen 
in direkt då den kommer fram = lika med ”dag” för de boende. Och då kan de börja 
göra sig redo för en ny dag och klockan är endast 23.00 tex. Skapar mer oro och blir 
svårt att förklara för dem att klockan ”bara” är 23.00. Detta skulle behöva ses över 
och om möjligheten finns att sätta i allas boendes fönster mörkläggnings rullgardin 
som tillval att använda för utom redan befintliga persienner. Persienner är inte 
tillräckligt för att skapa mörker. Sömnen behöver få sina timmar nattetid för våra 
boende.  
 
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: -Att det sätts upp 
mörkläggnings rullgardiner i alla fönster i boendes rum/lägenheter för att skapa 
mörker så de sover gott upplever natt och får en pigg dag”. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Kristina Karlsson (SD) 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialnämnden 
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§ 155 Dnr 2021-00351  

Motion - fria arbetsskor till personal inom vård och omsorg 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till socialnämnden för beredning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kristina Karlsson (SD) föreslår i motion den 14 juni 2021 följande: 
”I dagsläge erhåller personalen fria arbetskläder inom vård och omsorg med viss tids 
mellanrum. Sedan 2016 är det ett krav från Socialstyrelsen att arbetsgivaren ska stå 
för arbetskläderna (undantag finns inom personlig assistans).Att ha funktionella ar-
betskläder ä viktigt, men något som är lika viktigt är riktiga arbetsskor. Det gås i det 
oändliga, fötterna tar stryk. Många får problem av ont i fötter och ben. Som kan leda 
till sjukskrivningar i längden för att de inte kan hålla takten på golvet genom just 
smärtor i fötter o ben. Att arbeta inom vård och omsorgen är många gånger fysiskt 
tungt arbete som sliter hårt på kroppen. Bra skor bidrar till att undvika fallolyckor och 
minska förslitning och belastningsskador.  
 
I dagsläget är det brist på undersköterskor och vi behöver vara rädda om dem vi har 
genom att ge goda förutsättningar att utföra sitt goda och vårdande arbete.  
Arbetsskor av bra kvalitet är inte billiga. Alla har kanske inte råd att hålla sig med 
flera par arbetsskor, för att kunna byta fler gånger under sitt arbetspass för att fötter-
na ska må bra.  
 
Så därför bör arbetsgivaren titta över detta. Skor är viktigt.  
 
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:  
-Att vård och omsorgspersonalens fria arbetskläder utökas till att avse även fria 
arbetsskor”. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Kristina Karlsson (SD) 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialnämnden 
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§ 156 Dnr 2021-00352  

Motion - hundrastgård 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till samhällsbyggnadsnämnden för be-
redning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kristina Karlsson (SD) föreslår i motion den 14 juni 2021 följande: 
”Då det finns 2692 registrerade hundar i Kalix kommun och säkert många fler än det, 
är behovet stort av att kunna vistas ute med sina hundar säkert. Hundar är ett stort 
intresse av kommunens innevånare i alla åldrar. Då det finns de som är hundrädda 
som kan stöta på hundekipage i samhället, även barn i olika åldrar är det viktigt för 
alla att kunna mötas säkert. Alla har inte möjligheten att kunna ta sig ut i naturen av 
olika orsaker. Och nu under våren och sommaren är det extra svårt att kunna ta sig ut 
i skog o mark då det råder koppeltvång. Detta framgår av paragraf 16 i lagen 
(2007:1150) i tillsyn över hundar gäller perioden 1 mars till 20 augusti. Går att läsa 
på Naturvårdsverket. Den tillämpas för att freda vilda däggdjurs liv och fortplantning. 
Därför finns det ett stort behov att se över en kommunal rastgård för hundar.  
Då man ser till behovet av rastgård bör man tänka på att den bör vara nog stor och 
bestå av 2 sektioner. En del för mindre hundar, samt den andra delen för större hun-
dar. Bra om det finns bänkar inne i rastgården, viktigt komplement, men även utanför 
rastgården. För trötta ägare att vila en stund. Det bör även finnas träd, buskar där 
hundarna kan springa och leka emellan, känna dofter, få vara just hund. Rastgården 
måste kunna skottas och hållas även öppen vintertid. I anslutning ska det finnas 
hundkärl. Ska vara ett tryggt och säkert ställe att träffas och kunna umgås med sina 
hundar utan risk att skrämma andra som ej delar samma intresse. Alla har inte bil och 
man bör tänka på de som är äldre och kan inte promenera långt, även de som har 
funktionsnedsättning och har hund, så man bör ta det i beaktning. Så önske scenariet 
är så centralt som möjligt.  
 
Se det också på att det kan bli mindre som tar bilen och åker till skogen då man har 
möjlighet att släppa lös sin hund/hundar i rastgården. Lite miljöaspekt. Med anledning 
av detta yrkar Sverigedemokraterna: -Att se över möjligheten att i iordningställa en 
hundrastgård/fält som kan nyttjas av hundägare som bor i centrala tätorten, men gi-
vetvis ska den nyttjas av alla innevånare i kommunen samt gästande med hund”. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Kristina Karlsson (SD) 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 157 Dnr 2021-00353 103 

Motion - juridisk kompentens 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) 
föreslår i motion den 14 juni 2021 följande: 
”Ännu en gång - eller snarare - ännu flera gånger har Kalix kommun visat hela Sverige 
att man struntar fullständigt i domar från Förvaltningsrätt, Kammarrätt, Tingsrätt och 
Hovrätt! Ännu en gång - eller snarare - ännu flera gånger har Kalix kommun visat hela 
Sverige att man struntar fullständigt i Lagen om offentlig upphandling!  
Ännu en gång - eller snarare - ännu flera gånger har Kalix kommun visat hela Sverige 
att den företagsranking som man erhållit - bland de 10 sämsta i Sverige - är helt rätt!  
Ännu en gång har Förvaltningsrätten beskrivit Kalix kommuns agerande som rent 
lagtrots!  
Överklagande part har ännu en gång fått fullt gehör vid Förvaltningsrätten i Luleå när 
det gäller det sedan år 2016 icke-existerande avtalet, det av samtliga juridiska 
instanser utdömda försöket att kringgå LOU.  
 
Nu måste den styrande S+Mp+V-koalitionen förstå att loppet är kört, att måttet är 
mer än rågat! Kalix kommun måste tillerkännas juridisk kompetens värd namnet - den 
politiska ledningen måste inse att nuvarande organisation inte fyller kraven på de 
mest elementära kompetens- och funktionskraven!” 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna  
Söderman (FIK). 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 158   

Meddelanden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandet och beslutar lägga det till handlingarna.  
 
Beskrivning av ärendet  
Nedanstående meddelanden föreligger:  
 
1   Dnr 2020-00211  
Inspektionen för vård och omsorg har inkommit med beslut den 27 april 2021 där de 
avslutar ärendet. 
 

Dnr 2021-00173 
Kalix kommun har den 6 april 2021 mottagit Juni Strategis kortversion av en 
bostadsmarknadsanalys. Kalix kommun har upphandlar Juno Strategi för 
framtagandet av kommunalt beslutsunderlag för att öka kunskapen om befintliga 
Kalixbors behov och efterfrågan av bostäder. Uppdraget handlar även om att öka 
kunskapen om  hur det framtida behovet ser ut för att kunna attrahera nya invånare 
och även få befintliga Kalixbor att stanna kvar.  
 
3   Dnr 2021-00225 
Förvaltningsrättens beslut 3 maj 2021, i mål nr 776-21. Laglighetsprövning enligt 
kommunallagen (2017:725) över kommunfullmäktiges beslut den 12 april 2021, § 87, 
Exploatering av tomter för villabebyggelse. Förvaltningsrätten avslår yrkandet om 
inhibition. 
 
4   Dnr 2021-00302 
Socialnämndens protokoll den 28 april 2021, § 108, redovisning av ej verkställda 
beslut kvartal 1, 2021. 
 
 


