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Sammanträdesdatum

2021-02-08

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Folkets Hus, Bergön, måndagen den 8 februari 2021 kl 09:00-14:00

Beslutande

Susanne Andersson (S)
Magnus Mörtling (M)
Irma Spårman (M)
Tommy Nilsson (S)
Katarina Burman (V), § 1-45
Sven Nordlund (MP)
Ellinor Söderlund (S)
Viktoria Wikström (S)
Stig Karlsson (S)
Lauri Korpela (V)
Linda Frohm (M),§ 1-18
Jimmy Väyrynen (M)
Linus Häggström (M)

Övriga närvarande

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

Ajournering

§ 30 kl 09:30-10:00, § 32 kl 10: 37-10:45, 11:05-11:10

Justerare

Ellinor Söderlund (S) och Jimmy Väyrynen (M)

Justeringens plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, fredag 19 februari 2021

Carl Otto Gählman (FIK)
Mika Räisänen (KXP)
Marianne Sandström (SD)
Kristina Karlsson (SD)
Inga-Lis Samuelsson (C)
Anette Wernersson (S)
Joakim Paavola (S)
Sandra Bergström (M), § 19-61
Britt-Inger Nordström (S) tjgör för
Jan Nilsson (S)
Henrik Eriksson (C) tjgör för
Kurt-Åker Andersson (C)
Carina Strand (V) tjgör för
Katarina Burman (V), § 46-61
Carina Sundström (L) tjgör för
Rickard Mohss (L), § 49-61

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Helena Landström

Ordförande
Susanne Andersson
Justerare
Ellinor Söderlund

Jimmy Väyrynen

TILLKÄNNAGIVANDE
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Datum då anslaget sätts upp

2021-02-19

Förvaringsplats för protokollet

Stab Kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Helena Landström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§1

Upprop
Susanne Andersson (S), kommunfullmäktiges ordförande förrättar upprop för
dagens sammanträde.

Justerandes sign
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§2

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Ellinor Söderlund (S) och Jimmy Väyrynen (M)
som justerare av dagens protokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§3

Godkännande av tillkännagivande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna tillkännagivandet med följande ändringar:
9B
9C
9D
9E
9F
18 B

Avsägelse politiskt uppdrag (S) – ersättare fritids- och kulturnämnden
Avsägelse politiskt uppdrag (M) – ledamot i kommunfullmäktige
Avsägelse politiskt uppdrag (M) – ledamot i samhällsbyggnadsnämnden
Avsägelse politiskt uppdrag (M) – ledamot i Kalix Industrihotell AB
Avsägelse politiskt uppdrag (M) – ledamot i Kalix Nya Centrum KB
Val ersättare (S) – kommunstyrelsen t o m 2022-12-31

Kommunfullmäktige förklarar sig därefter lagligen kallade.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§4

Dnr 2020-00530 102

Ny ersättare i kommunfullmäktige (M)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner rapporten.
Beskrivning av ärendet
Ordföranden meddelar, att länsstyrelsen i beslut den 24 november 2020, utsett
Anders Nordqvist (M) som ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med
den 14 oktober 2022 efter avgående ersättare Anna Zaletaeva (M).

Protokollsutdrag skickas till
Anders Nordqvist
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§5

Dnr 2020-00518 102

Avsägelse politiskt uppdrag (S) - ledamot kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Reinhold Andefors (S), befrielse från
förtroendeuppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Reinhold Andefors (S), har den 23 november 2020, begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Protokollsutdrag skickas till
Reinhold Andefors
Länsstyrelsen
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6

Dnr 2020-00527 102

Avsägelse politiskt uppdrag (S) - ersättare jävsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Gun-Britt Andefors (S), befrielse från
förtroendeuppdraget som ersättare i jävsnämnden.
Beskrivning av ärendet
Gun-Britt Andefors (S), har den 23 november 2020, begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ersättare i jävsnämnden.

Protokollsutdrag skickas till
Gun-Britt Andefors
Jävsnämnden
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§7

Dnr 2020-00521 102

Avsägelse politiskt uppdrag (S) - ledamot Kalix Nya
Centrum KB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Reinhold Andefors (S), befrielse från
förtroendeuppdraget som ledamot i Kalix Nya Centrum KB.
Beskrivning av ärendet
Reinhold Andefors (S), har den 23 november 2020, begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ledamot i Kalix Nya Centrum KB.

Protokollsutdrag skickas till
Reinhold Andefors
Kalix Nya Centrum KB
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§8

Dnr 2020-00520 102

Avsägelse politiskt uppdrag (S) - ledamot Kalix Industrihotell
AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Reinhold Andefors (S), befrielse från
förtroendeuppdraget som ledamot i Kalix Industrihotell AB.
Beskrivning av ärendet
Reinhold Andefors (S), har den 23 november 2020, begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ledamot i Kalix Industrihotell AB.

Protokollsutdrag skickas till
Reinhold Andefors
Kalix Industrihotell AB
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§9

Dnr 2020-00519 102

Avsägelse politiskt uppdrag (S) - ledamot kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Reinhold Andefors (S), befrielse från
förtroendeuppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet
Reinhold Andefors (S), har den 23 november 2020, begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.

Protokollsutdrag skickas till
Reinhold Andefors
Kommunstyrelsen
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 10

Dnr 2021-00057 102

Avsägelse politiskt uppdrag (S) - ersättare i fritids- och
kulturnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Johan Lindbäck (S), befrielse från
förtroendeuppdraget som ersättare i fritids- och kulturnämnden.
Beskrivning av ärendet
Johan Lindbäck (S), har den 29 januari 2021, begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ersättare i fritids- och kulturnämnden.

Protokollsutdrag skickas till
Johan Lindbäck
Fritids- och kulturnämnden
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Dnr 2021-00061 102

Avsägelse politiskt uppdrag (M) - ledamot kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Johnny Braun (M), befrielse från
förtroendeuppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Johnny Braun (M), har den 2 februari 2021, begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Protokollsutdrag skickas till
Johnny Braun
Länsstyrelsen
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Dnr 2021-00062 102

Avsägelse politiskt uppdrag (M) – ledamot samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Johnny Braun (M), befrielse från
förtroendeuppdraget som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.
Beskrivning av ärendet
Johnny Braun (M), har den 2 februari 2021, begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

Protokollsutdrag skickas till
Johnny Braun
Samhällsbyggnadsnämnden
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Dnr 2021-00063 102

Avsägelse politiskt uppdrag (M) - ledamot Kalix Industrihotell
AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Johnny Braun (M), befrielse från
förtroendeuppdraget som ledamot i Kalix Industrihotell AB.
Beskrivning av ärendet
Johnny Braun (M), har den 2 februari 2021, begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ledamot i Kalix Industrihotell AB.

Protokollsutdrag skickas till
Johnny Braun
Kalix Industrihotell AB
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Dnr 2021-00064 102

Avsägelse politiskt uppdrag (M) - ledamot Kalix Nya Centrum KB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Johnny Braun (M), befrielse från
förtroendeuppdraget som ledamot i Kalix Nya Centrum KB.
Beskrivning av ärendet
Johnny Braun (M), har den 2 februari 2021, begärt befrielse från politiskt
uppdrag som ledamot i Kalix Nya Centrum KB.

Protokollsutdrag skickas till
Johnny Braun
Kalix Nya Centrum KB
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Dnr 2021-00005 102

Avsägelse politiskt uppdrag (S) - revisor Stiftelsen Kalixbo
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Eva Juntti-Berggren (S), befrielse från
förtroendeuppdraget som revisor i Stiftelsen Kalixbo.
Beskrivning av ärendet
Eva Juntti-Berggren (S), har den 21 september 2020, begärt befrielse från politiskt
uppdrag som revisor i Stiftelsen Kalixbo.

Protokollsutdrag skickas till
Eva Juntti-Berggren
Stiftelsen Kalixbo
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Dnr 2021-00006 102

Avsägelse politiskt uppdrag (S) - lekmannarevisorsersättare
Styrelsen Kalix Industrihotell AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Eva Juntti-Berggren (S), befrielse från
förtroendeuppdraget som lekmannarevisorsersättare i Styrelsen Kalix IndustriHotell AB.
Beskrivning av ärendet
Eva Juntti-Berggren (S), har den 21 september 2020, begärt befrielse från politiskt
uppdrag som lekmannarevisorsersättare i Styrelsen Kalix Industrihotell AB.

Protokollsutdrag skickas till
Eva Juntti-Berggren
Styrelsen Kalix Industrihotell AB
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 17

Dnr 2021-00007 102

Avsägelse politiskt uppdrag (S) - lekmannarevisorsersättare
Styrelsen Kalix Nya Centrum KB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Eva Juntti-Berggren (S), befrielse från
förtroendeuppdraget som lekmannarevisorsersättare i Styrelsen Kalix Nya
Centrum KB.
Beskrivning av ärendet
Eva Juntti-Berggren (S), har den 21 september 2020, begärt befrielse från politiskt
uppdrag som lekmannarevisorsersättare i Styrelsen Kalix Nya Centrum KB.

Protokollsutdrag skickas till
Eva Juntti-Berggren
Styrelsen Kalix Nya Centrum KB
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Dnr 2021-00008 102

Avsägelse politiskt uppdrag (S) - lekmannarevisor Stiftelsen
Englundsgården
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Eva Juntti-Berggren (S), befrielse från
förtroendeuppdraget som lekmannarevisor i Stiftelsen Englundsgården.
Beskrivning av ärendet
Eva Juntti-Berggren (S), har den 21 september 2020, begärt befrielse från politiskt
uppdrag som lekmannarevisor i Stiftelsen Englundsgården.

Protokollsutdrag skickas till
Eva Juntti-Berggren
Stiftelsen Englundsgården
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Dnr 2021-00009 102

Avsägelse politiskt uppdrag (S) - revisor Stiftelsen Kalix
Sommarhem
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Eva Juntti-Berggren (S), befrielse från
förtroendeuppdraget som revisor i Stiftelsen Kalix Sommarhem.
Beskrivning av ärendet
Eva Juntti-Berggren (S), har den 21 september 2020, begärt befrielse från politiskt
uppdrag som revisor i Stiftelsen Kalix Sommarhem.

Protokollsutdrag skickas till
Eva Juntti-Berggren
Stiftelsen Kalix Sommarhem
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 20

Dnr 2021-00012 102

Val ersättare (S) - jävsnämnden t o m 2022-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Cecilia Lindgren Parviainen (S) som ersättare i
jävsnämnden för tiden till den 31 december 2022.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Gun-Britt Andefors (S)
befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i jävsnämnden varpå ny ersättare i
jävsnämnden behöver utses.

Protokollsutdrag skickas till
Cecilia Lindgren Parviainen (S)
Jävsnämnden
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 21

Dnr 2020-00522 102

Val ledamot (S) - Styrelsen Kalix Nya Centrum KB t o m 202304-30
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Niklas Johansson (S) som ledamot i Styrelsen Kalix
Nya Centrum KB för tiden till den 30 april 2023.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Reinhold Andefors (S)
befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i Styrelsen Kalix Nya Centrum KB
varpå ny ledamot behöver utses.

Protokollsutdrag skickas till
Niklas Johansson (S)
Styrelsen Kalix Nya Centrum KB
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 22

Dnr 2020-00523 102

Val ledamot (S) - Styrelsen Kalix Industrihotell AB t o m 202304-30
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Niklas Johansson (S) som ledamot i Styrelsen Kalix
Industrihotell AB för tiden till den 30 april 2023.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Reinhold Andefors (S)
befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i Styrelsen Kalix Industrihotell AB
varpå ny ledamot behöver utses.

Protokollsutdrag skickas till
Niklas Johansson (S)
Styrelsen Kalix Industrihotell AB
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign
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§ 23

Dnr 2020-00524 102

Val ledamot (S) - kommunstyrelsen t o m 2022-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Erik Söderlund (S) som ledamot i kommunstyrelsen
för tiden till den 31 december 2022.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beviljat Reinhold Andefors (S)
befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i kommunstyrelsen varpå ny ledamot
behöver utses.

Protokollsutdrag skickas till
Erik Söderlund (S)
Kommunstyrelsen
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign
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§ 24

Dnr 2021-00056 102

Val ersättare (S) - kommunstyrelsen t o m 2022-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Viktoria Wikström (S) som ersättare i
kommunstyrelsen för tiden till den 31 december 2022.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beslutat utse ersättare i
kommunstyrelsen Erik Söderlund (S) till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen varpå
ny ersättare behöver utses.

Protokollsutdrag skickas till
Viktoria Wikström (S)
Kommunstyrelsen
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign
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§ 25

Dnr 2021-00017 102

Val revisor (S) - Stiftelsen Kalixbo t o m 2023-04-30
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Gun-Britt Andefors (S) som revisor i i Stiftelsen
Kalixbostäder för tiden till den 30 april 2023.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 23 november 2020, § 178, beslutat bevilja Eva JunttiBerggren (S), befrielse från förtroendeuppdraget som kommunens revisor.
Ny revisor i Stiftelsen Kalixbostäder behöver utses.

Protokollsutdrag skickas till
Gun-Britt Andefors (S)
Stiftelsen Kalixbo
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 26

Dnr 2021-00016 102

Val lekmannarevisorsersättare (S) - Styrelsen Kalix
Industrihotell AB t o m 2023-04-30
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Gun-Britt Andefors (S) som lekmannarevisorsersättare i Styrelsen Kalix Industrihotell AB för tiden till den 30 april 2023.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 23 november 2020, § 178, beslutat bevilja Eva JunttiBerggren (S), befrielse från förtroendeuppdraget som kommunens revisor.
Ny lekmannarevisorsersättare i Styrelsen Kalix Industrihotell AB behöver utses.

Protokollsutdrag skickas till
Gun-Britt Andefors (S)
Styrelsen Kalix Industrihotell AB
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 27

Dnr 2021-00015 102

Val lekmannarevisorsersättare (S) - Styrelsen Kalix Nya
Centrum KB t o m 2023-04-30
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Gun-Britt Andefors (S) som lekmannarevisorsersättare i Styrelsen Kalix Nya Centrum KB för tiden till den 30 april 2023.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 23 november 2020, § 178, beslutat bevilja Eva JunttiBerggren (S), befrielse från förtroendeuppdraget som kommunens revisor.
Ny lekmannarevisorsersättare i Styrelsen Kalix Nya Centrum KB behöver utses.

Protokollsutdrag skickas till
Gun-Britt Andefors (S)
Styrelsen Kalix Nya Centrum KB
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Dnr 2021-00014 102

Val lekmannarevisor (S) - Stiftelsen Englundsgården t o m
2022-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Gun-Britt Andefors (S) som lekmannarevisor i
Stiftelsen Englundsgården KB för tiden till den 31 december 2022.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 23 november 2020, § 178, beslutat bevilja Eva JunttiBerggren (S), befrielse från förtroendeuppdraget som kommunens revisor.
Ny lekmannarevisor i Stiftelsen Englundsgården behöver utses.

Protokollsutdrag skickas till
Gun-Britt Andefors (S)
Stiftelsen Englundsgården
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Dnr 2021-00013 102

Val revisor (S) - Stiftelsen Kalix Sommarhem t o m 2022-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Gun-Britt Andefors (S) som revisor till Kalix
Sommarhem för tiden till den 31 december 2022.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 23 november 2020, § 178, beslutat bevilja Eva JunttiBerggren (S), befrielse från förtroendeuppdraget som kommunens revisor.
Ny revisor till Kalix Sommarhem behöver utses.

Protokollsutdrag skickas till
Gun-Britt Andefors (S)
Kalix Sommarhem
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign
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§ 30

Dnr 2020-00545 206

Uthyrningspolicy för bostäder - Kalix kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Uthyrningspolicy för bostäder – Kalix kommun
enligt bilaga 1. Policyn är i enlighet med kommunala bostadsstiftelsen Kalixbos policy
för uthyrning.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 8 december 2020, § 220, att med anledning av uppförandet av 30 hyresrätter på fastigheten Tor 8 behöver Kalix kommun
fastställa en uthyrningspolicy för bostäder uppförda av Kalix kommun.
Enligt kommunfullmäktiges beslut ska bostäderna uppföras i enlighet med Boverkets
krav för att kunna söka statligt stöd för uppförande av bostäder. Det medför vissa
krav, däribland att bostäderna ska förmedlas enligt allmännyttiga principer.
Den 29 september 2020, § 164 dnr 2020-00163, beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med ett samarbetsavtal med
Kalixbostäder om förmedling, administrativ och teknisk förvaltning av bostäder uppförda av Kalix kommun, där förmedling av bostäder med investeringsstöd uppfyller
Boverkets regler.
Hyresbostäderna ska förmedlas genom en överenskommelse med den kommunala
bostadsförmedlingen eller att fastighetsägaren på annat sätt ser till att bostäderna
förmedlas enligt öppna och transparenta principer. Hyresvärden får endast ställa
rimliga krav på bostadssökandens ekonomi.
Då Kalix kommun inte tidigare byggt bostäder i egen regi saknas en uthyrningspolicy.
Stiftelsen Kalixbo som idag sköter kommunal bostadsförmedling har fastställt en
Uthyrningspolicy. Den följer dock inte Boverkets föreskrifter.
Beredningen har därför tagit fram ett förslag till Uthyrningspolicy för Kalix kommun.
Uthyrningspolicyn för bostäder i Kalix kommun ska grundas på följande:
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd för att anordna och
tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande; beslutade den
14 november 2016.
Boverket föreskriver följande med stöd av 30 § förordningen (2016:880) om statligt
stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande.
Principer för förmedling av bostäder
5 § Vid tillämpningen av 9 § 1 förordningen ska följande hushåll ges företräde:
1. Hushåll som av ekonomiska skäl har bäst behov av en bostad till rimlig hyra.
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2. Hushåll som av särskilda skäl behöver en bostad till rimlig hyra.
Företräde ges under förutsättning att hushållet har den nödvändiga betalningsförmågan som krävs enligt 6 § denna författning.
Stödmottagarens förmedlingsprinciper ska vara tydliga och lätt tillgängliga för bostadssökande.
Lokala behov och förutsättningar ska beaktas när principerna om förmedling fastställs.
6 § Vid förmedlingen av hyresbostäder och bostäder för studerande ska en stödmottagare ställa rimliga krav på bostadssökandens ekonomi. Det är tillräckligt att det är
sannolikt att hyresgästen har möjlighet att betala hyran vid en kalkyl av vad hushållet
har kvar att leva på efter att hyran är betald.
Allmänt råd
För att fastställa vad ett hushåll behöver ha kvar att leva på kan det av Kronofogdemyndigheten fastställda förbehållsbeloppet tillämpas. Förbehållsbeloppet fastställs
årligen genom Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. Till disponibla medel bör räknas även försörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg.
Beredningen har bestått av fastighetschef Camilla Sandin och kommundirektör Maria
Henriksson som i samråd med Kalixbo:s VD Ingela Rönnbäck tagit fram ett förslag till
Uthyrningspolicy för Kalix kommun. Beredningens förslag är att samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till Uthyrningspolicy för
bostäder – Kalix kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta Uthyrningspolicy för bostäder – Kalix kommun.
Ändringsyrkande
Tommy Nilsson (S): Röd text i bilaga 1 tas bort enligt följande:
Principer för förmedlingen av bostäder
Följande hushåll ges företräde:
1. Hushåll som av ekonomiska skäl har bäst behov av en bostad till rimlig hyra.
2. Hushåll som av särskilda skäl behöver en bostad till rimlig hyra.
Företräde ges under förutsättning att hushållet har den nödvändiga betalningsförmåga
som krävs. Vid förmedlingen av hyresbostäder och bostäder för studerande ska
rimliga krav ställas på bostadssökandens ekonomi.
Det ska vara sannolikt att hyresgästen har möjlighet att betala hyran vid en kalkyl av
vad hushållet har kvar att leva på efter att hyran är betald.
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Kalix kommun tillämpar Boverkets allmänna råd
För att fastställa vad ett hushåll behöver ha kvar att leva på ska det av
Kronofogdemyndigheten fastställda förbehållsbeloppet tillämpas. Förbehållsbeloppet
fastställs årligen genom Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av
förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m.
Till disponibla medel räknas även försörjningsstöd, bostadsbidrag
och bostadstillägg.
Under rubriken uthyrning…Bland dem som uppfyller Uthyrningspolicyn görs en bedömning av längst kötid men undantag kan komma att göras om den sökande anför
krav på ”bäst behov av ekonomiska skäl” eller anför ”andra särskilda skäl”. Vid lika
behov eller lika kötid kommer lottning att genomföras.
Ordförande ställer Tommy Nilssons (S) ändringsyrkande för röstning och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Tommy Nilssons ändringsyrkande.
Ajournering
Kl. 09:30-10:00
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 220/20.
Kommunstyrelsens protokoll § 23/21.

Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Stiftelsen Kalixbo
Författningssamlingen
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§ 31

Dnr 2020-00495 281

Lokalvårdspolitiskt program
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
-

Att ett kommunövergripande lokalvårdspolitiskt program inrättas.

-

Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett lokalvårdspolitiskt program
som sedan skickas på remiss till samtliga nämnder och kommunstyrelsen för
senare beslut i kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 3 november 2020, § 188, att
flertalet av kommunens objekt/enheter städas idag av lokalvårdsorganisationen. Lokalvården utförs av utbildade tillsvidareanställda lokalvårdare under dagtid, måndag –
fredag. Lokalvårdsorganisationen har städpaket där det framgår vilka utrymmen som
städas och med vilken frekvens. Där framgår också frekvens för storstädning och
golvvård. Lokalvårdstiden är beräknad per objekt i fastighetssystemet Incit Xpand.
Lokalvårdarna städar oftast objekten varje dag och ser tidigt eventuella brister och fel
som snabbt felanmäls och åtgärdas, vilket bidrar till att bibehålla en bra standard på
objekten och förhindrar större kostsamma åtgärder. Att lokalvård sköts av utbildad
personal bidrar också till att objekten, både äldre och nyrenoverade objekt, underhålls
på ett professionellt sätt vilket innebär att livslängden på exempelvis ytmaterial förlängs.
Kalix kommun saknar en gemensam kommunövergripande städpolicy där det tydligt
framgår vem som har rätt att utföra lokalvård vid kommunens objekt och på vilka
grunder, exempelvis bedrivs städning på en del objekt idag av föreningar med varierande erfarenhet av städning.
Det framgår inte heller vem som har rätt att ta beslut gällande lokalvården och eventuella förändringar. Genomförda förändringar kan innebära stor påverkan för en verksamhet som inte tillfrågas eller hörsammas, vilket kan medföra arbetsmiljöproblem och
extra kostnader. Stora förändringar kan vara tillkommande lokalvårdsuppdrag under
helger och storhelger, textila miljöer, inköp av tunga och otympliga möbler, förvaring
av verksamhetens material samt övermöblering, vilket på många objekt idag är ett
faktum. Vid förändringar i verksamheten behöver ny städtid beräknas och debiteras
eller krediteras, samt städpaketen revideras.
För att kunna bedriva en effektiv lokalvård behöver det också fastställas vad som förväntas av utförare och beställare och vilka rekommendationer som bör/ska följas, exempelvis Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet.
Enhetschefen för kost och lokalvård föreslår att ett kommunövergripande lokalvårdspolitiskt program upprättas och inrättas likt det kostpolitiska programmet. Programmet
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arbetas fram av lokalvårdsorganisationen, för att sedan skickas ut på remiss till
samtliga nämnder och kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 188/20.
Kommunfullmäktiges protokoll § 251/20.

Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 32

Dnr 2020-00494 218

Utredning om enskilda vägar på en kommunövergripande nivå
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Enskilda vägar som haft men tappat statsbidrag: Övergår från att vara kommunal
drift till att permanentboende har möjlighet söka kommunalt driftbidrag
2. Enskilda vägar i tättbebyggda områden i direkt anslutning till, eller inom, planlagda
områden med kommunen som huvudman: Sköts av kommunen oavsett om statligt
driftbidrag upphör. Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas en högre driftram för att täcka
dessa ökade kostnader om detta uppstår.
3. Iståndsättningsmedel/investeringsbidrag för enskilda vägar: Aktiva vägföreningar
ges möjlighet att söka medel från en pott som kommunfullmäktige avsätter efterföljande budgetår i kommunens ordinarie budgetprocess. Avtal mellan förening och
kommunen ska tecknas där föreningen också blir mottagare av bidrag i de fall statligt
driftbidrag finns och föreningen sköter därefter framtida drift. Samordning ska ske i de
fall kommunala intressen i form av vatten och avlopp finns i vägen. Regelverk kring
detta ska upprättas av samhällsbyggnadsnämnden.
4. Enskilda vägar med statsbidrag: Kommunen kvarstår i de fall föreningar inte är
aktiva. Driften sköts med miniminivå i enlighet med de krav för bidraget som ges från
Trafikverket. Föreningar ges möjlighet att själva ta över drift om en högre kvalitet
eftersträvas.
5. En utvärdering av beslutet ska utföras år 2023. Samhällsbyggnadsnämnden rapporterar utvärderingen till kommunfullmäktige i juni 2023.
Reservation
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för
Marianne Sandströms (SD) yrkande.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 3 november 2020, § 186, att
kommunen har sedan mitten av 70-talet valt att ansvara för driften av enskilda vägar
med statsbidrag och även enskilda vägar som tappat statsbidrag. Dessutom att dela
ut kommunalt bidrag för enskilda vägar som uppfyller vissa villkor. Frågor kommer in
till förvaltning och nämnd att det nuvarande systemet upplevs orättvist.
Samhällsbyggnadsnämnden har därför den 17 maj 2017, § 75, gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att se över enskilda vägar på en kommunövergripande
nivå i samband med ett flertal skrivelser med frågor om enskilda vägar. Nämnden
informerades vid sammanträdet den 20 mars 2018, § 49, och ärendet har kommit upp
som en beslutspunkt vid senare sammanträde. En arbetsgrupp bestående av
tjänstemän och politiker från samhällsbyggnadsnämnden bildades under 2019 och har
arbetat med att ta fram ett beslutsunderlag till framtida hantering av enskilda vägar i
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kommunen. Utifrån detta har följande förslag tagits fram för den framtida hanteringen
av enskilda vägar inom kommunen.
1. Enskilda vägar som haft men tappat statsbidrag: Övergår från att vara kommunal drift till att permanentboende har möjlighet söka kommunalt driftbidrag.
Exempel 1: Permanentboende har funnit 1 700 m in på en väg men flyttar.
Trafikverket drar in bidrag och ersätter endast till närmsta permanentboende
vid 1 200 m. Kommunen drar då ner sin skötsel till att gälla endast
1 200 m. Exempel 2: Inga permanentboende finns kvar inom 1 000 m på vägsträckan och trafikverket drar in bidraget. Kommunen sköter inte längre vägen
utan permanentboende har möjlighet att söka kommunalt driftbidrag.
2. Enskilda vägar i tättbebyggda områden i direkt anslutning eller inom planlagda
områden: Sköts av kommunen oavsett om statligt driftbidrag upphör.
Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas en högre driftram för att täcka dessa
ökade kostnader om detta uppstår.
3. Iståndsättningsmedel/investeringsbidrag: Aktiva vägföreningar ges möjlighet
att söka medel från en pott som kommunfullmäktige avsätter efterföljande
budgetår. Avtal mellan förening och kommunen ska tecknas där föreningen
också blir mottagare av bidrag i de fall statligt driftbidrag finns och föreningen
sköter därefter framtida drift. Samordning ska ske i de fall kommunala intressen i form av vatten och avlopp finns i vägen. Regelverk kring detta ska upprättas av samhällsbyggnadsnämnden.
4. Enskilda vägar med statsbidrag: Kommunen kvarstår att sköta drift med i de
fall föreningar inte är aktiva. Driften sköts med miniminivå i enlighet med de
bidrag som ges. Föreningar ges möjlighet att själva ta över drift om en högre
kvalitet eftersträvas.
Jämställdhetsanalys
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon påverkan på
kommunens jämställdhetsmål.
Yrkande
Stig Karlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ändringsyrkande
Marianne Sandström (SD): Permanentboende under punkt 1 ersätts med Vägföreningar.
Tilläggsyrkande
Sven Nordlund (MP): En utvärdering av beslutet ska utföras år 2023. Samhällsbyggnadsnämnden rapporterar utvärderingen till kommunfullmäktige i juni 2023.
Ordförande ställer Stig Karlsson (S) yrkande för röstning och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Stig Karlssons yrkande.
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Ordförande ställer därefter Marianne Sandström (SD) ändringsyrkande för röstning och
finner att kommunfullmäktige beslutar avslå Marianne Sandströms ändringsyrkande.
Ordförande ställer slutligen Sven Nordlund (MP) tilläggsyrkande för röstning och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt Sven Nordlunds tilläggsyrkande.
Ajournering
Kl. 10:37-10:45, 11:05-11:10
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 186/20.
Kommunstyrelsens protokoll 252/20.

Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 33

Dnr 2020-00004 212

Töre utvecklingsplan - fördjupad översiktsplan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Töre utvecklingsplan.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 3 november 2020, § 210, att
Töre utvecklingsplan är en fördjupad översiktsplan för Töre med syfte att skapa
långsiktigt hållbara förutsättningar för Töres utveckling.
Kommunfullmäktige beslutade 27 november 2017, § 187, att ge samhällsbyggnadsnämnden uppdraget att ta fram en plan för utveckling av Töreområdet. Planen har
tagits fram i samråd med medborgare och utvecklingsplanen ska antas i kommunfullmäktige. Enligt tidplan var Töre utvecklingsplan beräknad att antas i kommunfullmäktige under hösten 2020, men i och med att länsstyrelsen begärde längre
svarstid så kan planen tidigast antas i början av 2021.
Planhandlingarna har funnits tillgängliga för samråd och granskning enligt plan och
bygglagen 3 kap 12 §. Både tiden för samråd och granskning förlängdes på grund av
att Länsstyrelsen begärde längre svarstid.
Planprocessen
Planförslaget har tagits fram i samråd med medborgare i Töre med omnejd. Det har
varit möjligt att lämna synpunkter och förslag ända sedan planprocessen startade.

Samrådet
Under samrådstiden har planförslaget funnits tillgängligt på hemsidan och kommunicerats med andra myndigheter. Det planerade samrådsmötet blev inställt på grund av
pandemirestriktioner. Istället genomfördes ett digitalt samråd. Samrådet annonserades i ortstidningar och via sociala medier. Annonsen hänvisade till hemsidan där
planhandlingarna fanns tillgängliga. Planförslaget ställdes ut i ett skyltfönster på
Köpmanvägen 19 i Töre. Ett workshopmaterial kommunicerades ut till berörda organisationer/föreningar. Syftet med samrådet var att samla in synpunkter och önskemål
på planförslaget. Totalt kom sju yttranden in, varav tre yttranden från myndigheter,
ett yttrande från Norrbottens museum, ett yttrande från Törebygdens framtid och två
yttranden från medborgare. Planförslaget bearbetades efter inkomna förslag.
Kommentar till hur respektive synpunkt hanterades har redovisats i samrådsredogörelsen.
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Granskning
Under granskningstiden har planförslaget och tillhörande planhandlingar funnits tillgängligt på hemsidan och kommunicerats med andra myndigheter samt Luleå kommun. Totalt kom fem yttranden in, varav tre från myndigheter, ett från Luleå kommun
och ett från medborgare. Planförslaget har bearbetats efter inkomna förslag.
Kommentarer till hur respektive synpunkt har hanterats redovisas i granskningsutlåtandet.
Antagande
Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om antagande av den fördjupade översiktsplanen. Då en översiktsplan inte är juridiskt bindande kan inte själva innehållet i
översiktsplanen överklagas. Överklagan kan enbart ske på formella grunder, det vill
säga om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt. Ett överklagande
ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. När tiden
för överklagande löpt ut utan att någon har överklagat eller när eventuella överklaganden har prövats slutgiltigt och avslagits, vinner planen laga kraft.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 201/20.
Töreutvecklingsplan med bilagor.
Kommunstyrelsens protokoll § 253/20.

Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 34

Dnr 2020-00505 04

Finansieringsform för fordonsparken
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av kommunens fordon får ske genom
finansiell leasing upp till en nivå av maximalt 12 milj kr under år 2021. Avskrivningsoch räntekostnader skall belasta och rymmas inom budgetram hos respektive
nämnd/styrelse som avropar fordon.
Beskrivning av ärendet
Jeanette Larsson, ekonomichef meddelar i tjänsteskrivelse den 29 december 2020, att
kommunfullmäktige beslutade den 5 februari 2018 om att finansiering av kommunens
fordon får ske genom finansiell leasing upp till en nivå av 23 miljoner kronor för åren
2018-2020 (Dnr 2018-00043).
För närvarande använder kommunen sig av SKL Kommentus ramavtal för Finansiell
Fordonsleasing 2017. Kommunen har tecknat ett avtal med Handelsbanken där avtalstiden sträcker sig till hösten 2021 i enlighet med ramavtalet. Ramavtalet gäller en
leasingtjänst där leverantören (banken) löpande anskaffar fordon enligt önskemål om
modell och varumärke från beställaren. Leverantören står som ägare och hyr ut
bilarna till beställaren, som varje månad betalar en leasingavgift.
Merparten av kommunens fordon kommer att bytas ut i samband med att en ny
upphandling av fordon genomförs under år 2022. Kommunen har två separata avtal,
ett gällande fordon respektive det som beskrivs ovan och som gäller finansieringen av
fordonen. Ett mindre urval av kommunens fordon har emellertid en annan avtalstid
och dessa avtal löper ut redan under år 2021. Anskaffningspriset år 2019 för dessa
fordon har varit 2,4 miljoner kronor. En övergripande uppskattning av behovet är att
dessa fordon kommer att ersättas av likvärdiga under år 2021. Inför tecknande av
nytt leasingavtal ska varje verksamhet särskilt utvärdera sitt behov gällande det
enskilda fordonet.
Efter en genomförd kartläggning av kommunens fordonspark under år 2020 har fordonssamordnaren och staben presenterat att det dessutom finns ett antal fordon som
finansieras via förlängda, äldre leasingavtal. Verksamheterna har blivit uppmanade att
avsluta dessa avtal. Ett litet antal av dessa fordon kan komma att köpas av
verksamheterna vilket innebär att nämndernas investeringsbudget nyttjas, några
kommer att återlämnas och behovet av nyanskaffning kommer att finnas i några fall.
Av denna anledning är behovet av nyanskaffning större under år 2021 än de 11 fordon som ska omsättas utifrån ovan nämnda ramavtal. Totalramen i detta beslut för år
2021 anges därmed till 12 miljoner för att säkerställa detta utrymme.
Staben; upphandlingsenheten och fordonssamordnaren, tillsammans med ekonomienheten, arbetar med utformningen av en gemensam riktlinje för fordon inom Kalix
kommun som kommer att beslutas av kommunfullmäktige under år 2021. Det är
därför under utredning hur kommunen kommer att se på sitt ägande och behov av
fordon och fordonstyper framöver.
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Utifrån ovan angivna förutsättningar behöver kommunfullmäktige fatta ett nytt beslut
om finansiering av kommunens fordon efter den 31 december 2020, för att nödvändig
anskaffning av fordon ska kunna ske under år 2021. Kommunfullmäktige kan fatta ett
beslut som gäller för fler år framåt i likhet med tidigare beslut, eller endast för nästa
år utifrån att den övergripande fordonsriktlinjen är under utformning, vilket också är
det föreslagna alternativet.
Kort om leasing
Nedanstående text är hämtad från Rådet för kommunal redovisning (RKR) R5. Leasingavtal är ett avtal där en leasinggivare enligt avtalade villkor under en avtalad
period ger en leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte mot betalningar. Ett
leasingavtal där de ekonomiska riskerna och fördelarna som förknippas med ägandet
av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasinggivaren till leasingtagaren är att
klassificera som finansiellt leasingavtal. Leasingavtal som inte klassificeras som finansiellt kallas operationella leasingavtal. Avgörande för om ett leasingavtal är ett
finansiellt eller ett operationellt avtal är i vilken omfattning de ekonomiska riskerna
och fördelarna med ägandet av det aktuella leasingobjektet finns hos leasegivaren
eller leasetagaren. De ekonomiska riskerna kan vara t.ex. förlustrisker på grund av
lägre kapacitetsutnyttjande än beräknat, teknisk inkurans samt varierande avkastning
på grund av förändringar i de ekonomiska förutsättningarna.
Utifrån ovan nämnda rekommendation är bedömningen gjord sedan år 2018 att Kalix
kommuns behov av leasing av fordon är att klassificera som finansiell leasing och
redovisningen sker i enlighet med RKR R5. Ett finansiellt leasingavtal kan liknas vid en
lånefinansierad investering av en tillgång och enligt Kalix kommuns finanspolicy skall
finansiell leasing jämställas med upplåning och omfattas av reglerna för detta. Beslut
om leasing skall alltid föregås av en prövning gentemot andra former för finansiering.
I samband med beslut om årsbudget fattar kommunfullmäktige beslut om storleken
av kommunens långfristiga nyupplåning för budgetåret. Det är inte taget hänsyn till
kapitalbehovet för fordonsupphandling i den antagna budgeten för 2021 varför kompletterande beslut måste tas av kommunfullmäktige. Avskrivnings- och räntekostnader skall, tillsammans med övriga kostnader förknippade med fordonen och dess
användning, belasta och rymmas inom budgetram hos respektive nämnd som avropar
fordon. Dessa investeringar belastar därmed inte den i dagsläget centrala budgetramen för avskrivningar.
All teckning av finansiella leasingavtal måste löpande rapporteras in till ekonomienheten för administration i anläggningsreskontran samt beräkning av de kostnader som
skall belasta avropande nämnder. Ekonomienheten har anvisningar för hur detta skall
gå till.
Beslutsunderlag
Jeanette Larsson, ekonomichef tjänsteskrivelse den 29 december 2020.
Kommunstyrelsens protokoll § 18/21.
Protokollsutdrag skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
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§ 35

Dnr 2020-00446 00

Strategi för samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inte underteckna överenskommelse om samverkan,
länsstyrelsens diarienummer 457-4596-2019.
Beskrivning av ärendet
Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 22 december 2020,
att Kalix kommun har 16 oktober 2020 ombetts av länsstyrelsen i Norrbottens län att
underteckna en länsgemensam överenskommelse om samverkan och samordning i
samband med samhällsstörningar. Överenskommelsen omfattar två strategidokument, Strategi för samverkan vid samhällsstörningar i Norrbottens län samt
Kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län (se bifogade bilagor).
Kalix kommun bör inte underteckna överenskommelsen. I likhet med vad andra
kommuner redan framhållit tar överenskommelsen inte tillräcklig hänsyn till den
kommunala självstyrelsens förutsättningar.
Överenskommelsen omfattar bland annat ett så kallat regional råd vars ”deltagare (..)
ska ha ett organisatoriskt övergripande mandat för sin aktör (…) det är (…) viktigt att
alla deltagare har jämförbara mandat för att arbetet i rådet ska fungera
ändamålsenligt.” För kommunernas vidkommande sägs att detta mandat ska axlas av
kommunstyrelsernas ordförande. Precis som bland andra Luleå kommun påpekar är
detta problematiskt (se bifogad bilaga). Kommunstyrelsens ordförande har inte ett
mandat som är likvärdigt med exempelvis statliga myndighetschefers. Skulle arbetet i
rådet visa sig kräva rent principiella ställningstaganden behöver dem ovillkorligen
inhämtas från fullmäktige i respektive kommun. Här kommer kommunstyrelsens
ordförande överhuvudtaget inte på fråga som talesperson för sin kommun. Den
representativa funktion som vanligtvis tilldelats kommunstyrelsens ordförande i
myndighetens reglemente rör uteslutande kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Denna funktion åsidosätter inte motsvarande funktion för ordförandena i kommunens
övriga nämnder. I den egna myndighetens löpande verksamhet har kommunstyrelsens ordförande för övrigt inte någon uppgift som går utöver ledning av kommundirektörens arbete. Det möter således betydande hinder att låta arbetet i det
regionala rådet vila på det ”organisatoriskt övergripande mandat” som tillskrivs
kommunstyrelsernas ordförande.
Vidare omfattar överenskommelsen en regional samordningsgrupp vars ”Representanter (…) ska ha mandat att företräda den egna organisationen eller de aktörer som
de företräder.” Två representanter från länets räddningstjänster, två säkerhetssamordnare från länets kommuner och ytterligare två representanter från länets så kallade kriskommunikationsnätverk pekas ut som kommunernas gruppmedlemmar.
Precis som bland andra Pajala kommun påpekar är även detta problematiskt (se bifogad bilaga). Merparten av länets kommuner skulle uppenbarligen sakna stående
representation i denna grupp. I rättsligt hänseende repareras inte denna omständighet av att ett fåtal permanent företrädda kommuner (i de tre uppräknade kommunala
verksamhetsgrenarna) ska uppfattas som behöriga att föra övriga kommuners talan.
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Majoriteten av länets kommuner skulle alltså inte ens vara nominellt representerade i
denna del av överenskommelsen. Bestämmelsen att låta arbetet i den regionala
samordningsgruppen vila på representanter som har ”mandat att företräda den egna
organisationen” har därför redan inledningsvis förlorat sin betydelse.
Av det ovan anförda framgår att den länsgemensamma samverkan väsentligen baserar sig på bindande beslut samt implementering i ett flertal för ändamålet tillskapade strukturer. ”Regionala rådet fastställer en årlig aktivitetsplan som styr arbetsuppgifter i de olika arbetsgrupperna och projekt. (…) Den genomförande nivån har i
uppgift att verkställa enligt uppdrag”. Precis som bland andra Bodens kommun påpekar är detta problematiskt (NSD, 2020-12-14, s. 6). Något förenklat består kommunens grundorganisation av fullmäktige samt nämnder, inklusive kommunstyrelsen.
De senare utgör egna separata myndigheter som mot bakgrund av lag och annan
författning verkställer de uppgifter som fullmäktige delegerat till dem.
Överenskommelsens strukturer för samverkan konkurrerar uppenbarligen med detta
ansvarsförhållande. Det regionala rådet skulle i praktiken fungera som uppdragsgivare
åt en eller flera nämnder och dessutom ta deras linjeorganisationer i anspråk för
genomförandet av kollektivt fattade beslut. Åtminstone delar av den kommunala
kompetensen skulle i så måtto förskjutas till en statligt ledd beslutsstruktur. Det kan
därför konstateras att överenskommelsens betoning av styrning och genomförande
inte ligger i linje med den kommunala självstyrelsen såsom den kommer till uttryck i
regeringsformen och kommunallagen.
Beslutsunderlag
Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 22 december 2020.
Strategi för kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län.
Strategi för samverkan vid samhällsstörningar i Norrbottens län.
Regional överenskommelse om samverkan vid samhällsstörningar i Norrbottens län
Bilaga 1-9.
Tjänsteskrivelse från Pajala kommun.
PM från landshövding Björn O Nilsson.
Kommunstyrelsens protokoll § 18/21.

Protokollsutdrag skickas till
Länsstyrelsen i Norrbottens län
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§ 36

Dnr 2020-00487 00

Uppföljning av personalpolitiska programmet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
HR-chef Åsa Mohss meddelar i tjänsteskrivelse den 10 november 2020, att uppföljning
av det personalpolitiska programmet ska utgå från programmets vision, värdegrund
samt de fem strategiområdena. Styrelsen, nämnderna och bolagen ska årligen redovisa
till kommunfullmäktige hur programmet följs. Erfarenheter ska användas i syfte att
utveckla en lärande organisation. Regelbundna brukar- och medarbetarundersökningar
utgör viktiga led i programmets uppföljning.
Sammanfattning av insatser/åtgärder
Övergripande insatser samt kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och fritids- och kulturförvaltningen.

Justerandes sign



Värdegrund - ett arbetsmaterial har tagits fram som alla chefer ska använda
på arbetsplatsträffar. Cheferna introducerades i december -19 och materialet
har sedan använts på arbetsplatsträffar under 2020. Förvaltningarna har börjat
använda materialet men på grund av pandemin så har inte alla slutfört det i
dagsläget. Beräknas vara klart innan årsskiftet.



Vision - Visionen ska genomsyra all verksamhet på alla nivåer.



Arbetsmiljö - Ett aktivt arbetsmiljöarbete samt rutiner finns. Systematiskt
arbetsmiljö arbete (SAM) har införts i ledningssystemet Stratsys. En arbetsmiljöutbildning har genomförts för nya chefer samt skyddsombud. Ett strukturerat och etablerat arbetssätt gällande rehabilitering finns i organisationen. På
utbildningsförvaltningens skyddskommittéer bjuds samhällsbyggnadsförvaltningen in för att de i en direkt dialog ska lösa aktuella lokalfrågor.



Medarbetarskap - Ingår och är en stor del i värdegrundsarbetet. Ett av
Friskvårdssatsningens mål är förbättrad hälsa och ökan nöjdhet bland våra
medarbetare.



Chef- och ledarskap - flera utbildningar inom ledarskap har genomförts under 2020 för att stärka våra chefer i sin roll. Medel från Omställnings-fonden
har sökts och beviljats. Chefer inom Utbildningsförvaltningen genomgår den
statliga rektorsutbildningen. För närvarande går 5 rektorer utbildningen. Socialförvaltningen har genomfört och fortsätter genomföra en ledarskapssatsning
där alla chefer ska gå en utbildning i det nära och personliga ledarskapet. En
ledningsstrategi som bygger på PPP är implementerad. Utbildningar har hållits
för chefer och ledare inom Socialförvaltningen gällande basal hygienrutiner och
om viruset covid-19.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
50(112)

Sammanträdesdatum

2021-02-08

Kommunfullmäktige



Kompetensförsörjning - kompetensförsörjningsplanen utgör grunden och
planeringen framåt. Förvaltningarna deltar i nätverk och har erfarenhetsutbyte
med andra kommuner. Utbildningsförvaltningen stöttar blivande lärare i deras
utbildning, deltar i nätverk och har precis skrivit avtal med Teach for Sweden
samt en överenskommelse med Norrbottens kommuner om AIL.
Samhällsbyggnadsförvaltningen inrättat ett resursteam inom kost- och lokalvårdsenheten med målet att erbjuda attraktivare anställningar inom den
verksamheten, där behov av vikarier föreligger. Socialförvaltningen har arbetat
med kompetensförsörjning på en övergripande nivå. De ser nu över "en väg in"
för vikarier och intressenter som vill söka arbete. De jobbar även med struktur
vad gäller yrkesprofessioner. Äldreomsorgslyftet genomförs hösten 2020. Det
innebär att de fastanställer och utbildar medarbetar i äldreomsorgen.



Lön och utveckling - Medarbetarsamtal och lönekriteriesamtal genomförs årligen. En Lönepolicy finns som verksamheterna följer. Lönekartläggning genomförs årligen där åtgärder genomförs vid behov.

Stiftelsen Kalixbostäder - Personalpolitiska programmet
Kalixbo beskriver det arbete som bedrivits inom personalområdet under det senaste
året. I Kalixbos verksamhetsplan anges dels mål för personalen och dels fokusområden att arbeta med. Syftet är att arbeta med de fokusområden som är prioriterade.
Kalixbos fokusområden:






Kompetensförsörjning
Arbetsmiljö och hälsa
Jämställdhet
Kostnadsmedvetenhet
Miljö- och klimatanpassning

Under slutet av år 2019 inleddes arbetet med att utveckla organisationen utifrån satta
mål och fokusområden. Arbetet inleddes med att:






Ta fram mål för samtliga personalgrupper och individer
Effektivisera arbetsprocesser genom nyttjande av ny teknik
Kompetensutveckling genom interna utbildningar
Skapa kostnadsmedvetenhet
Miljö- och klimatanpassning genom arbetet med Allmännyttans Klimatinitiativ

Arbetet har lett till att Kalixbos samtliga personalgrupper idag har nedtecknade mål.
Målen kommer att implementeras under kommande år (2021) och följas upp kvartalsvis. Investeringar har gjorts i modern teknik för att effektivisera arbetsprocesser.
Vidare har internutbildningar bedrivits och fortsätter att bedrivas avseende kompetensutveckling av Kalixbos medarbetare. Arbetet kommer att fortsätta med övriga
fokusområden. Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs i enlighet med Kalixbos
arbetsmiljöpolicy. Förutom de policydokument som styrelsen antagit följer Kalixbo de
lagar och regler som finns i gällande lagstiftning och kollektivavtal.

Jämställdhetsanalys
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Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon påverkan på
kommunens jämställdhetsmål.
Beslutsunderlag
HR-chef Åsa Mohss tjänsteskrivelse den 10 november 2020.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 116/20.
Kommunstyrelsens protokoll § 250/20.

Protokollsutdrag skickas till
Samtliga nämnder
Arbetsgivarenheten
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§ 37

Dnr 2020-00514 00

Revidering av det personalpolitiska programmet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta förslag att förlänga samt göra aktuella ändringar i
Personalpolitiska programmet för 2021-2023 (se kommentarer i bilaga 1).
Under rubriken Kalix kommun som arbetsgivare läggs punkten till som nr 3: Heltid är
norm i Kalix kommun.
Beskrivning av ärendet
HR-chef Åsa Mohss meddelar i tjänsteskrivelse den 24 november 2020, att
rådande personalpolitiska program ska utvärderas senast tre år efter ikraftträdandet.
Förslagen på ändringarna finns i det bifogade Personalpolitiska programmet.
Tilläggsyrkande
Tommy Nilsson: Under rubriken Kalix kommun som arbetsgivare läggs punkten till
som nr 3: Heltid är norm i Kalix kommun.
Ordförande ställer Tommy Nilsson (S) tilläggsyrkande för röstning och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Tommy Nilssons tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag
HR-chef Åsa Mohss tjänsteskrivelse den 24 november 2020.
Bilaga 1: Personalpolitiska programmet.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets protokoll § 124/20.
Kommunstyrelsens protokoll § 20/21.

Protokollsutdrag skickas till
Samtliga nämnder
Arbetsgivarenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
53(112)

Sammanträdesdatum

2021-02-08

Kommunfullmäktige

§ 38

Dnr 2020-00546 17

Taxa för automatiska brandlarm anslutna till räddningstjänsten
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa taxa för automatiska brandlarm anslutna till
räddningstjänsten samt upphäver tidigare beslut den 28 november 2011. När kommunen orsakar larmet ska utryckningskostnader tas internt i kommunen.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 8 december 2020, § 231, att räddningstjänsterna i Norrbotten har i ett projekt tagit fram förslag till avtal och taxa för
automatiska brandlarm anslutna till räddningstjänsten.
Målsättningen med projektet är att antalet onödiga larm ska minska med 10 % per år
och förenkla hantering av automatlarmsobjekt med en mer rättvis prismodell samt en
taxa som bygger på en nationell prislista.
Länets räddningstjänster vill förenkla hantering av automatiska brandlarmsobjekt,
debitering av anslutningsavgift, årsavgift och avgift för onödigt larm. Det nya systemet ger en mer rättvis modell med en prislista som är nationell motsvarande ”ersättning vid utförd restvärdesräddning”. Räddningstjänstens avgifter baseras på
räddningstjänstens faktiska merkostnader ifrån automatiska brandlarm. Avgifterna är
lika för alla automatlarmsobjekt i samtliga länets kommuner och indexregleras
årligen.
Antalet onödiga automatiska brandlarm har under de senaste fem åren tenderat att
öka kraftigt. Cirka 94-97 % av dessa larm beror på andra orsaker än brand, exempelvis rök från matlagning, hantverkare som orsakat damm eller rök vid arbete i
lokalen. Förutom att det medför avbrott i räddningstjänstens och objektets verksamhet så kan det även få till följd att samhällets resurser finns på fel plats när väl en
riktig olycka inträffar.
Avtalet och taxan som tagits fram bör innebära ett större incitament för objektsägare
att sköta sin anläggning och arbeta aktivt för att minska de onödiga larmen. Modellen
innebär att avtal kommer att behöva tecknas med samtliga objektsägare som då kan
ta ställning till kriterierna.
Förändringen genomförs för att räddningstjänsten ska få kostnadstäckning för det
arbete som genomförs vid bl.a. avtalsskrivning, dokumentation, uppföljning och respons vid onödiga larm. I dag är inte heller nyckelhanteringen avseende tillträde till
de olika objekten effektiv ur varken verksamhets- eller kostnadssynpunkt. Därför
kommer den nya modellen även att innehålla således ett system för hur tillträde till de
objekten för de automatiska brandlarmanläggningarna ska fungera framöver.
Taxa
Vid upprättande av nytt avtal debiteras kunden en anslutningsavgift, därefter (från
andra avtalsåret) kommer en årlig avgift debiteras. Beräkning för indexuppräkning
genomförs årligen av Brandskyddsföreningen Restvärdesräddning.
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Samtliga avgifter är exkl. moms.
Anslutningsavgift, första avtalsåret
Avgiften täcker Räddningstjänstens kostnader för administration vid upprättande och
tecknade av avtal som en ny anslutning av ett automatiskt brandlarm medför. Förslag
till räddningstjänstens anslutningsavgift: 4 499 kronor (2020-års prisläge).
Årsavgift, från och med andra avtalsåret
Avgiften som är lika för alla anläggningsägare täcker Räddningstjänstens kostnader
för administration, debitering, uppföljning av efterlevnaden av avtal etc som en ansluten automatisk brandlarmanläggning medför. Förslag till räddningstjänstens årsavgift: 2 581 kronor (2020-års prisläge).
Avgift för onödigt larm Avgift för onödigt larm kommer att faktureras den faktiska
kostnaden över vad en utryckning kostar samt administrativ kostnad detta medför.
Avgiften ska täcka de fasta kostnaderna för en utryckning med räddningstjänstens
operativa personal samt administrativt arbete. Förslag till räddningstjänstens avgift
för onödiga larm: 5 028 kronor (2020-års prisläge).
Om anläggningsägaren meddelar motbud innan räddningstjänstens framkomst
kommer halv avgift att debiteras.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 231/20.
Kommunstyrelsens protokoll § 24/21.

Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 39

Dnr 2020-00144 04

Tillfällig revidering Riktlinjer för debitering och kravhantering
(covid-19) - förlängning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar förlänga den tillfälliga revideringen av riktlinjen för Debitering och Kravhantering under rubriken Anstånd och avbetalningsplan enligt punkt
1-2 nedan till och med den 31 december 2021:
1.
Dröjsmålsränta enligt räntelagen debiteras inte under anståndsperioden respektive
avbetalningstiden.
2.
Förutom de delegater som är utsedda av nämnderna att bevilja anstånd och avbetalningsplan kan även ekonomienheten bevilja anstånd och avbetalningsplan upp till
ett belopp om 50 000 kronor och som längst fram till den 30 juni 2021. Beslut om
anstånd och avbetalningsplaner på belopp över 50 000 kronor tas alltid enligt nämndernas delegationsordningar.
Från och med den 1 januari 2022 gäller återigen den ursprungliga riktlinjen i sin helhet. I annat fall krävs beslut om en ny revidering av riktlinjen.
Beskrivning av ärendet
Jeanette Larsson, ekonomichef meddelar i tjänsteskrivelse den 7 januari 2021, att
kommunfullmäktige har den 14 april 2020, § 54, beslutat om en tillfällig revidering av
Riktlinjer för debitering och kravhantering att gälla fram till och med den 31 december
2020. Nedan följer den beskrivning av ärendet som utgjorde bakgrund till detta
beslut. I nuläget befinner sig samhället i en andra våg av smittspridning och det finns
därmed likalydande skäl för att förlänga revideringen. Förlängningen föreslås gälla till
den 30 juni 2021.
Beskrivning av ärendet i beslut från den 14 april 2020:
Utvecklingen kring corona/covid-19 får konsekvenser i en stor andel av företagen i
samhället, antalet varsel om uppsägning ökar. Regeringen har beslutat om åtgärder
för att mildra konsekvenserna för företagen men även i kommunen kan det vidtas
åtgärder. Vid den här tidpunkten är det viktigt med åtgärder som stärker företagens
likviditet samt åtgärder som frigör företagarnas tid till att hantera krisen. Ge anstånd
och förlänga betalningstider på avgifter etc samt att korta ner betalningstider till
leverantörer är några sådana åtgärder.
Även för privatpersoner kan det ha betydelse att få ett anstånd med betalning av
deras fakturor vid uppsägning och sjukskrivningsperioder.
Den 28 november 2016 § 213 beslutade kommunfullmäktige om riktlinjer för Debitering och Kravhantering. Riktlinjerna fastställer bland annat hur anstånd och avbetalningsplaner ska hanteras i Kalix kommun i följande stycke:
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Anstånd och avbetalningsplan
Uppskov med betalning och upprättande av avbetalningsplan kan ske endast i undantagsfall och endast då kommunens möjlighet att erhålla betalning bedöms öka.
Varje nämnd/styrelse har genom delegation utsett vem som får besluta om
anstånd. Generellt bör ej anstånd lämnas för så lång tid att skulden ökar ytterligare.
Dröjsmålsränta enligt räntelagen skall debiteras under anståndsperioden respektive
avbetalningstiden. Om fordran inte reglerats inom överenskommen anståndsperiod
eller betalning ej följer avtalad avbetalningsplan skall lagenliga åtgärder snarast påbörjas. Om fordran redan är skickad till inkassoföretaget ska eventuell avbetalningsplan göras upp med inkassobolaget direkt och inte med kommunen.
I kommunens Riktlinjer för Debitering och Kravhantering finns möjligheten att besluta
om anstånd efter individuell bedömning.
Den som har en obetald faktura som kommunen ställt ut kontaktar angiven kontaktperson på fakturan alternativt ekonomienheten för att ansöka om ett anstånd som sedan handläggs utifrån riktlinjen. Det finns således redan en etablerad rutin för detta.
Den åtgärd som föreslås i Förslag till beslut är dock att under återstoden av år 2020
ändra skrivningen:
Dröjsmålsränta enligt räntelagen skall debiteras under anståndsperioden respektive
avbetalningstiden
till:
Dröjsmålsränta enligt räntelagen debiteras inte under anståndsperioden respektive
avbetalningstiden.
Ändringen innebär att gäldenären får en lättnad gällande räntekostnaden i samband
med anstånd och avbetalningsplaner. Dröjsmålsräntan är för närvarande 8 %.
För att underlätta handläggningen föreslås även att göra en tillfällig ändring gällande
vem som får lämna anstånd:
Varje nämnd/styrelse har genom delegation utsett vem som får besluta om anstånd.
till:
Förutom de delegater som är utsedda av nämnderna att bevilja anstånd och avbetalningsplan kan även ekonomienheten bevilja anstånd och avbetalningsplan upp till
ett belopp om 50 000 kronor och som längst fram till den 31 december 2020. Beslut
om belopp över 50 000 kronor tas alltid enligt nämndernas delegationsordningar.
Denna ändring innebär att gäldenären kan få en snabbare handläggning av sitt anstånd eller avbetalningsplan under denna tillfälliga period fram till den sista december
2020.
När det gäller möjligheten att korta ner betalningstiden till kommunens leverantörer
är rådande arbetsrutin att fakturor betalas normalt per 30 dagar efter faktureringsdatum vid normal postgång. Om en annan betalningstid i undantagsfall och uttryckligen överenskommits gäller denna. Precis som vid anstånd för kommunens kund-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
57(112)

Sammanträdesdatum

2021-02-08

Kommunfullmäktige

fordringar, handläggs en begäran om snabbare betalning skyndsamt av ekonomienheten. Bedömningen är att inget särskilt beslut därmed behöver fattas om detta.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 20 mars 2020.
Kommunstyrelsens protokoll § 80/20.
Kommunfullmäktiges protokoll § 54/20.
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 7 januari 2021.
Kommunstyrelsens protokoll § 25/21.

Protokollsutdrag skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
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§ 40

Dnr 2020-00039 101

Lokalnyttjande - Lokalbanken (rapport) 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande:




godkänna redovisningen av Lokalbanken
avvakta med försäljningen av Insikten med anledning av
sättningsbyggnad
tilldela 805 tkr till lokalbanken år 2021 enligt följande:
- Gammelgårdens skolas gymnastiklokal
- Karlsborgs gymnastiklokal
- Pålänge skolas samlings- och gymnastiklokal
- Vitvattnets f.d. skola/förskola, del av
- Föreningshuset (f.d. Dagcenter)
- Sjöbovillan
SUMMA

utredning om er-

62 tkr
189 tkr
108 tkr
28 tkr
260 tkr
158 tkr
805 tkr

Beskrivning av ärendet
Fastighetschef Camilla Sandin meddelar i tjänsteskrivelse den 30 november 2020, att
Kalix kommun har beslutat att följa upp antagen plan för effektivt lokalnyttjande –
Lokalbanken. Det ska göras två gånger per år, maj och december. 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
konsekvensbeskriva eventuella förslag till förändrat nyttjande.
Beslut skall även fattas årligen om vilka lokaler som ska föras över till lokalbanken och
hyresvärden ska då i kommande budget kompenseras för tillkommande kostnader. För
att en lokal ska kunna föras över i lokalbanken ska alla steg i processen vara klara.
Uppsagda lokaler hanteras enligt följande strategi:
1. Inventering av externt inhyrda lokaler med målsättning att, om kontraktstid, hyreskostnad och den tomma lokalens förutsättningar i övrigt är lämplig, föra in verksamhet i egna lokaler
2. Lokalbehov hos möjliga externa hyresgäster undersöks, framförallt där delar av
fastigheter är tomma
3. Åtgärder görs för minimering av driftkostnader, exempelvis temperatursänkning
4. Försök görs att sälja den aktuella fastigheten
5. Kallställning
6. Rivning
De lokaler som ej medges säljas, kallställas eller rivas enligt ovan tillför lokalbanken.
Bedömning av nuvarande och framtida behov av lokaler för varje förvaltning
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Utbildningsförvaltningen; Innanbäckens nya förskola är tagen i bruk och f d förskolan
på Innanbäcken kommer att rivas. Enligt nuvarande internhyresregler belastar
kostnaden för rivning inte den förvaltning som beställt ombyggnationen av den lokal
som verksamheten flyttat till. Kostnaden hamnar hos samhällsbyggnadsförvaltningen
som saknar medel vilket innebär att rivningen flyttas fram tills finansiering om ca 600
tkr har säkerställts.
Utbildningsnämnden har tagit ett inriktningsbeslut att nyttja hela lokalen för utbildningsändamål och skickat ärendet vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 23 november 2020 och gett
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. Den invändiga ombyggnaden kommer
därmed att flyttas fram. Det som pågår är omläggning av yttertak vilket planeras bli
klart under våren 2021.
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. 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.
Elevantalet fortsätter att minska och jämfört med 2018 har antalet elever i grundskolan minskat med 108 och i gymnasieskolan med 40. Det stämmer även överens
med den demografiska sammanställning socialförvaltningen tagit fram i samband med
utredningen om framtidens behov av särskilda boenden och utmaningarna att
rekrytera personal i och med att den yngre befolkningen minskar och den äldre ökar.
I utbildningsförvaltningens rapport från maj 2019 redovisas att antalet födda barn
minskar och att det finns ett visst överskott av platser i kommunal regi. I dagsläget
finns det ett överskott på totalt 20 platser vid en beräkning med 15 inskrivna barn per
s.k. avdelning. Det största överskottet av platser finns i centralorten, Solbacken med
10 platser och Vattentornet med 15 platser. Vissa förskolor har underskott, Ytterbyn
med 7 platser och Djuptjärn med 3 platser.
Den förändring som lyfts fram från utbildningsförvaltningen, för att säkra tillgången till
förskoleplatser på Näsbyområdet samt ur ett jämställdhetsperspektiv, är att starta en
förskoleavdelning vid Fyren samtidigt som Palettens förskola avvecklas med anledning
av de arbetsmiljöproblem som framkommit. Flytten från Paletten till Fyren har
verkställts under hösten 2020.
Med anledning av de större fastighetsrelaterade åtgärder som planeras 2021 vid förskolor och skolor enligt nedan är det av stor vikt att långsiktighet råder vid planering
av lokalanvändningen.
Teknikuppgraderingar:
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Ventilationsåtgärder Furuhed (värmeväxlare), Manhem,
Näsby skola, Nystads förskola samt Ytterbyns förskolor
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Energieffektiviseringar:

Komponentbyten:

Utemiljö:

Närvarostyrning ventilation vid Furuhedsskolan
Byte belysning Centrumskolans gymnastiklokal samt fortsatt
byte Innanbäckens skola.
Undertak samt byte innerdörrar i Töre skola, ytskikt omkl.
rum Centrumskolans gymnastiksal, byte matta korridor
lågdel Centrumskolan, ytskikt Ytterbyns förskolor, takåtgärder Töre och Näsby skola, fasadåtgärder Manhemsskolan.
Markåtgärder Ytterbyns förskolor, Innanbäckens gymnastik
samt fortsatta åtgärder vid Innanbäckens förskola.
Reinvestering lekutrustning i samråd med verksamheten.
Tillgänglighetsanpassad utemiljö/lekutrustning Centrumskolan. Påbörja utbyte av förrådsbodar samt ta fram en plan
utifrån inventering.

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 inget 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. Utredningen kommer att skickas på remiss till samtliga nämnder och
kommunstyrelsen för att inhämta synpunkter innan beslut i kommunfullmäktige. I
samband med utredningen är en inventering utförd och sammanställd i bilaga över
både fastighets- och verksamhetsrelaterade behov av åtgärder.
I bilagan framgår även byggnads-/ombyggnadsår, ytor, hyror, antal lägenheter,
kostnader per kvadratmeter, kostnad per lägenhet, lägenhetsstorlekar, standard och
antal våningsplan.
Korttidsenheten Viljan finns med i sammanställningen, där verksamheten framfört ett
antal upplevda brister i form av att rum behöver delas, svårmöblerad matsal, trång
korridor, bristfällig sophantering samt att verksamheten bedrivs i två plan. Flera av de
brister som framförts vid Viljan finns även vid andra boenden och en handlingsplan
över åtgärder behöver tas fram. I bilagan till utredningen är brister sammanställda för
samtliga boenden med kommentarer.
Samhällsbyggnadsnämnden planerar att avsätta 500 tkr år 2021 för att påbörja med
att utföra dessa åtgärder i de kommunalt ägda bostäderna.
Socialförvaltningen ser även ett ökat behov av enbostadsmoduler. Det samarbete som
pågått med utbildningsförvaltningens bygg- och elprogram, att som elevprojekt bygga
moduler, fortsätter därmed och ytterligare ett område är under uppförande. Rutiner
har uppdaterats gällande skötsel av utemiljöerna kring bostadsmodulerna.
Den trångboddhet det signalerats om under en tid vid Torggården har resulterat i en
skyndsam flytt av fyra hemtjänstgrupper till delar av Grytnäs f d hälsocentral i och

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
61(112)

Sammanträdesdatum

2021-02-08

Kommunfullmäktige

med den spridning av Covid-19 som skett under hösten 2020. Anledningen är att
säkerställa så personal kan hålla distans samt få tillgång till ändamålsenliga lokaler
med bl.a. omklädningsmöjligheter och på så sätt minska risken för att sprida eventuell
smitta mellan personer och grupper.
Parallellt pågår arbetet med att se över lokalerna för hemtjänstpersonalen för en mer
långsiktig lösning. Hemtjänstpersonalen är en grupp som ökar utifrån den demografiska utvecklingen att fler blir äldre.
Fritid- och kulturförvaltningen; ser inget behov av ökade/minskade ytor. Underhållsåtgärder har utförts och pågår vid ett antal anläggningar som är i linje med rapporten om framtidens fritids- och idrottsanläggningar, som kommunfullmäktige beslutade godkänna den 17 juni 2019 samt de medel om 5 mkr som beviljades för upprustning av fritidsanläggningar inför 2020. I rapporten framgår att underhållsskulden
på befintliga anläggningar bör utföras under en treårsperiod enligt arbetsgruppens
prioritering och att behoven uppgår till ett värde av ca 19,4 mkr.
Under 2020 har Furuvallen prioriterats med anledning av byggnadens dåliga skick.
Byggnaden har varit möjligt att rädda och framtagna rekommendationer till åtgärder
är utförda. Övriga åtgärder som utförts är omläggning av tak och fönster vid Kalix
Golfs verkstad, byte av fönster och byte av värmeväxlare vid Furuhedshallen, byte av
belysning i A-hallen och ventilationsåtgärder i SportCity samt VA-åtgärder vid Töre IP.
Det som kvarstår av det som planerats är åtgärder av klubblokal vid skidstadion
(utredning pågår om del av Insikten ska flyttas till området och ersätta befintlig
byggnad på ny plats i och med att den befintliga är dåligt placerad utifrån
markförhållanden och verksamhetssynpunkt samt att den är i för dåligt skick att renovera). Kvarvarande medel från 2020 kommer flyttas över och medel från 2021 års
investeringsbudget kommer tillskjutas.
Totalt planerar samhällsbyggnadsnämnden att fördela ca 5 mkr år 2021 till fritids- och
kulturs anläggningar i form av:
 Ventilations-, belysnings- och fasadåtgärder vid SportCity.
 Fortsatt belysning av parkering, ytskiktsrenovering av omklädningsrum som
nyttjas av bandyn, byte innerdörrar samt skyddsräcke till kondensor vid
Ishallen.
 VA-åtgärder vid Furuvallen.
 Åtgärder enligt plan vid Vassholmen.
 Fortsatta åtgärder vid Kalix golf.
Inom fritid- och kulturnämnden finns ett antal fastigheter som inte ingår i internhyressystemet. Driftkostnaderna har analyserats till ca 1,6 mkr i samband med att underlag för revidering av internhyran tagits fram under hösten 2020.
Under 2021 har 1 mkr tilldelats till samhällsbyggnadsnämndens fastighetsförvaltande
avdelning och fastigheter kommer tillföras och ingå med samma villkor som övriga
internhyresfastigheter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
62(112)

Sammanträdesdatum

2021-02-08

Kommunfullmäktige

En analys är gjord över vilka fastighetsåtgärder som behöver vidtas för att starta
projektet Meröppet bibliotek, för att bl.a. säkerställa brand, utrymning och avgränsning till intilliggande ytor. Beslut avvaktas.
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. Underlagen är skickade på remiss till samtliga nämnder och
kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige i juni 2021. Räddningstjänstens
lokal i Kalix, som ägs av det kommunala bolaget Brandstationen Kalix 21:1 AB, är
föremål för ombyggnation i enlighet med konceptet Friska brandmän. Projektering är
påbörjad och samhällsbyggnads-nämnden har tilldelats en ramökning med 550 tkr
inför 2021 för att finansiera tilläggskontraktet till hyran.
Som en del i uppdraget att bygga bostäder, pågår byggnationen av 30 hyresrätter på
Tor 8, den byggrätt som förvärvats av Region Norrbotten, med inflyttning till sommaren 2021. Arbetet med att ta fram rutiner kring totalförvaltning, bl a uthyrningspolicy, rutiner kring administrativ och teknisk förvaltnings samt hyresförhandling
pågår.
Kommunstyrelsen; Kalix kommun hyr Sjöbovillan (Ytterbyn 20:56-20:58) av Stiftelse
Kalixbo. Kontraktet är uppsagt i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den
25 november 2019. I beslutet framgår även att kommunen ska förvärva Sjöbovillan
till bokfört värde efter hyresavtalets utgång den 31 december 2020 och samhällsbyggnadsnämnden har tilldelats investeringsmedel. Lokalgruppen har under senaste
åren tittat på alternativa användningsområden. I samband med att ärendet lyftes upp
till politiskt beslut den 25 november 2019 redovisades olika exempel på användning.
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
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Kundnöjdhet

Men frågan om bostäder och lokaler, bygga nytt eller bygga om, är komplex och innehåller tydliga behov av politiska inriktningsbeslut där samhällsnyttan vägs in i ett
längre perspektiv som en parameter när de ekonomiska kalkylerna visar på fördyringar.
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.
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.
Sammanställning av lokaler i lokalbanken 2021:
LOKAL
KOSTNAD
KOMMENTAR
PER ÅR
Gammelgårdens skolas gymnastiklokal
62 tkr
Del hyrs ut externt
Karlsborgs gymnastiklokal
189 tkr
Revideras vid ev. avveckling
Pålänge skolas samlings- och gymnastik- 108 tkr
Delar hyrs ut externt
lokal
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.
Tidigare finansiering av Insikten med 306 tkr och Grytnäs förskola med 190 tkr utgår i
och med försäljnings-/avvecklingsuppdrag. Med anledning av eventuellt ändrade planer utifrån beskrivning ovan kopplat till Skidstadion, avvaktas det med försäljning av
Insikten och en begäran framställs till kommunstyrelsen att invänta utredning om att
nyttja den som ersättningsbyggnad. Däremot arbetas det med uppdraget att sälja
Grytnäs förskola enligt beslut i kommunfullmäktige den 3 februari 2020.
Efter förändringen i november 2019 att utbildningsförvaltningen hyr Innanbäckens f d
låg- och mellanstadieskola som byggts om till förskola och att Grytnäs tillförts
lokalbanken, minskas andelen outhyrda lokaler från 2,7 % till 1,9 %. Den siffran
kvarstår. De förändringar som är gjorda i sammanställningen nedan, som påverkar
utbildningsförvaltningens andel av den totala lokalytan är tillkommande lokalyta efter
tillbyggnad av Centrumskolan och avgående ytor efter försäljning, del av hus F Furu-
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hedsskolan till Sbo samt uppsägning av förskolelokal till KIAB vid Nystadens företagscentrum när förskoleavdelningen Paletten flyttat till Fyren. Dagcenter har flyttats
från socialförvaltningen till fritid- och kulturförvaltningen i redovisningen nedan, även
fast finansiering sker via lokalbanken.

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 2020-11-30
LOKAL
TOTAL
HYRESBEFRIAD
YTA,
FRÅN
BRA m²
Fattenborg
179
Insikten
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354

2015-06-01

2015-12-09

Karlsborgs gymnastik- 744
lokal
Grytnäs förskola
632

2016-05-01

2015-10-26

2019-11-01

2018-05-14
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uppdrag.
SUMMA

1 909

TOMMA LOKALDELAR PER 2020-11-30
LOKAL
TOTAL YTA, NYTTJAD
BRA m²
YTA
Gammelgårdens
skola (förskola)
Gammelgårdens
skola (gymnastik)

EJ
NYTTJAD
YTA

308

1 251

Gammelgårdens
skola

Internhyra utb.

253

622,5

67,5

Pålänge skola,
plan 2 (förskola)

223

Pålänge skola,
plan 2
(gymnastik)
Pålänge skola,
plan 2 (matsal och
entré)
Pålänge skola,
plan 1

322

1 153

Pålänge skola,
plan 3

KOMMENTAR

335

102

171

Ingår i lokalbanken
enligt beslut i kf sept
2017.
Kökets lokal hyrs ut
från dec 2019.
Internhyra utb,
medgivande Pålänge
fria förskola.
Ingår i lokalbanken
enligt beslut i kf sept
2017.
Nyttjas med ingen
hyra erläggs.

Del hyrs ut till
extern hyresgäst.

Vitvattnets skola
(förskola)

628

305

323

SUMMA

3 032

1 751,5

1 280,5

SÅLDA FASTIGHETER 2017-2019

Del hyrs ut till
extern hyresgäst.

YTA, BRA

Risöns förskola (Bagarbacken)

m²
224

Risöns skola

m²
497

Furuhedsskolan, del av hus F (till Sbo)

m²
886

Karlsborgs förskola

m²
237

Töre busstation

m²
376

Morjärvs förskola

m²
153

SUMMA

m²
373

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Fastighetschef Camilla Sandins tjänsteskrivelse den 30 november 2020.
Kommunstyrelsens protokoll § 249/20.

Protokollsutdrag skickas till
Samtliga nämnder
Camilla Sandin, fastighetschef
Maria S Henriksson, kommundirektör
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§ 41

Dnr 2020-00544 101

Återrapport 2020 nämndsdialog - utveckling av demokrati, inflytande och information -kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av nämndsdialoger 2020 för
kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet
Samordnare Eva Nyman meddelar i tjänsteskrivelse den 28 december 2020, att
kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2015, § 84, enligt följande:
Nämndsdialogen ska ske minst en gång per år i varje nämnd och styrelsen. Nämnden
och styrelsen får själv besluta om formerna för dialogen, och att den ska dokumenteras och återrapporteras inom respektive nämnd samt till kommunfullmäktige.
Dialogerna återrapporteras till kommunfullmäktige i februari.
I beslutet från fullmäktige förtydligas begreppet nämndsdialog. Nämndens politiker,
samt tjänstemän ska diskutera frågor som berör nämndens ansvarsområde med de
kommuninvånare som är berörda av nämndens verksamheter.
Aktiviteter under 2020
Kommunstyrelsen har årligen en återkommande dialog med alla elever i årskurs 5.
Dialogen genomförs på det sättet att eleverna bjuds in klassvis till en träff med
kommunstyrelsens ordförande eller vice ordförande till Sessionssalen där eleverna får
ställa frågor och få en kort presentation hur det politiska arbetet bedrivs i vår
kommun. Med anledning till den rådande Coronapandemin, har kommunstyrelsen valt
att inte genomfört denna dialog i år.
Beslutsunderlag
Samordnare Eva Nymans tjänsteskrivelse den 28 december 2020.
Kommunstyrelsens protokoll § 20/21.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 42

Dnr 2020-00543 101

Återrapport 2020 nämndsdialog - utveckling av demokrati, inflytande och information -samtliga nämnder
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av samtliga nämnders
nämndsdialoger för år 2020.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 31 mars 2015, § 84, beslutat enligt följande:
Nämndsdialogen ska ske minst en gång per år i varje nämnd och styrelsen. Nämnden
och styrelsen får själv besluta om formerna för dialogen, och att den ska dokumenteras
och återrapporteras inom respektive nämnd samt till kommunfullmäktige. Dialogerna
återrapporteras till kommunfullmäktige i februari.
I beslutet från kommunfullmäktige förtydligas begreppet nämndsdialog. Nämndens
politiker, samt tjänstemän ska diskutera frågor som berör nämndens ansvarsområde
med de kommuninvånare som är berörda av nämndens verksamheter.
Beslutsunderlag
Samtliga nämnders nämndsdialoger 2020.
Kommunstyrelsens protokoll § 21/21.

Protokollsutdrag skickas till
Samtliga nämnder
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§ 43

Dnr 2020-00041 103

Motionssvar - friluftskommun nu och i framtid
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen enligt följande:
• Att kommunfullmäktige ger fritid – och kulturnämnden i uppdrag att ta fram rutiner
för att ta ut spåravgift vid användande av skidspåren på Kalix Skidstadion i Djuptjärn
• Att avgiften går till fritid- och kulturnämnden för underhåll och reinvesteringar i
friluftsanläggningar”.
Innan genomförandet ska ärendet tillbaka till kommunfullmäktige för beslut.
Beskrivning av ärendet
Linda Frohm (M) och Sandra Bergström (M) föreslår i motion den 3 februari 2020
följande:
”Vi kan med stolthet konstatera att Kalix kommun är en framstående friluftskommun
både i jämförelse med våra kommuner i Norrbotten och i jämförelse med landet i
övrigt. Det är viktigt för folkhälsan och en viktig attraktionskraft för vår kommun att
det finns bra förutsättningar med hög kvalité att idka friluftsliv. En av de möjligheter
som finns i Kalix kommun är att idka längdskidåkning. Bland annat på Kalixälven, i
byar runt om i kommunen och på Kalix Skidstadion. På Skidstadion har vi en mycket
bra kvalité med fina spår, vi tillverkar snö innan natursnön räcker till och anläggningen är mycket uppskattad. För att inte alla medborgare genom skattsedeln skall
finansiera hela den investeringen det innebär varje säsong anser vi att Kalix kommun
skall ta ut en spåravgift på aktuell anläggning. De pengar som kommer in skall gå till
Fritid – och kulturnämnden för att oavkortat användas till våra fritidsanläggningar. Det
finns närliggande kommuner som tar ut spåravgift som vi kan lära av.
Moderaterna i Kalix yrkar därför på att:
• Att Kommunfullmäktige ger Fritid – och kulturnämnden i uppdrag att ta fram rutiner
för att ta ut spåravgift vid användande av skidspåren på Kalix Skidstadion i Djuptjärn
• Att spåravgiften införs för säsongen 2020/2021
• Att avgiften går till Fritid- och kulturnämnden för underhåll och reinvesteringar i
friluftsanläggningar”.
Kommunfullmäktige beslutade den 3 februari 2020, att lämna motionen till fritids- och
kulturnämnden för beredning. Fritids- och kulturnämnden meddelar i protokoll den
30 september 2020, § 69, att rekommendera kommunstyrelsen föreslå, att
kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen med tillägget att spåravgifter inte ska
gälla för barn och ungdom under 20 år.
Beslutsunderlag
Motion från Linda Frohm (M) och Sandra Bergström (M) den 3 februari 2020.
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Kommunfullmäktiges protokoll § 35/20.
Fritid- och kulturnämndens protokoll, § 69/20.
Kommunstyrelsens protokoll § 199/20.
Kommunfullmäktiges protokoll § 204/20.

Protokollsutdrag skickas till
Linda Frohm
Sandra Bergström
Fritids- och kulturnämnden
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§ 44

Dnr 2020-00046 103

Motionssvar - Att höras och att höras
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK) och Doris Lilian Kerttu (FIK) föreslår i en motion den
4 februari 2020, följande:
”Nu har de med hörselnedsättning lidit nog! Inte bara i det dagliga livet kan en hörselnedsättning vara ytterst problematisk - men när personer med hörselnedsättning
vill ta aktiv del av vårt demokratiska forum Kommunfullmäktige så blir det problem.
Framtid i Kalix ställer därför vid dagens Kommunfullmäktige följande motion; Att höra
och att höras!
Låt kompetenta audiotekniker omgående se över och funktionstesta de i Sessionssalen
tillgängliga hörselfrämjande hjälpmedlen som finns till hands. Om dessa hjälpmedel
inte är tillfyllest för kriteriet “mycket god hörbarhet” så förutsätter Framtid i Kalix att
uppdaterade och uppgraderade funktioner tillförs hjälpmedlen - allt i syfte att
tillgodose en utsatt grupps rättmätiga krav!”
Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2020 att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Stabsansvarig Kenneth Björnfot meddelar i tjänsteskrivelse den 24 september 2020,
att stab-IT vid kommunledningsförvaltningen har för två år sedan påbörjat en större
utveckling av teknisk utrustning i samtliga sammanträdesrum i kommunförvaltningen, inklusive sessionssalen, där ny teknik för distansmöten och presentationsteknik för ljud och bild blivit installerad.
Den 18 september 2020, har en ny hörselslinga installerats i sessionssalen, eftersom
det konstaterades att den tidigare installationen inte var optimal. Den nya hörselslingan är teknisk kontrollerad via mätningar samt att personer med hörselnedsättning
har fått testa hörbarheten.
Beslutsunderlag
Motion från Carl Otto Gählman (FIK) och Doris Lilian Kerttu (FIK) den 4 februari 2020.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 65/20.
Stabsansvarig Kenneth Björnfot tjänsteskrivelse den 24 september 2020.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 109/20.
Kommunstyrelsens protokoll § 200/20.
Kommunfullmäktiges protokoll § 204/20.

Protokollsutdrag skickas till
Carl Otto Gählman
Doris Lilian Kerttu
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§ 45

Dnr 2020-00331 103

Motionssvar - nu måste vi börja bygga i Kalix (Säbo)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) föreslår i en motion den 15 juni 2020 följande:
”Nu måste vi börja att bygga i Kalix! Ja, inte är det bostäder som Framtid i Kalix avser
- det är naturligtvis Särskilda Boendeplatser (SäBo) som partiet avser!
Med ett antal omsorgstagare som tangerar att erhålla hemtjänst under 80 timmar inte per månad utan per vecka - så är detta;
- ett fullbordat hån mot omsorgstagaren
- ett brott mot Socialstyrelsens klara rekommendationer där det fastslås för omsorgstagarens bästa maximalt 30 timmar omsorg per vecka!
- ovanstående bland annat pga att mer hemtjänst gör omsorgstagaren otrygg
- ovanstående bland annat pga mer hemtjänst gör att en stor numerär hjälper omsorgstagaren
- Kalix kommun redan frekvent bryter mot regler gällande för väntetid för SäBo-plats
- “Kort-tids” är mer än fulltecknat och människor med detta behov inte kan erbjudas
denna tjänst
Denna motion är inte uppkommen pga att hemtjänsten fungerar mindre bra, den
fungerar väldigt bra och personalen gör allt vad de kan och mycket därtill – men personalen “knäar” under arbetstrycket och det är de facto ett stort arbetsmiljöproblem.
Se´n går det inte att komma undan det faktum att vid 30 timmar hemtjänst finns en
ekonomisk brytpunkt där SäBo blir mer ekonomiskt.
Så därför lyder Framtid i Kalix motion som följer;
Bygg omgående 25 - 30 Särskilda Boendeplatser!”
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020, att lämna motionen till socialnämnden för beredning.
Socialnämnden meddelar i protokoll den 22 september 2020, § 109, att de redan
utreder framtidens behov av särskilda boenden enligt ett beslut i nämnden och denna
väntas vara klart och presenteras under hösten 2020. Med anledning av att frågan
redan utreds föreslås därför att motionen avslås.
Utifrån det som förs fram i motionen vill socialnämnden dock bemöta ett antal punkter
där felaktig fakta och felaktiga anklagelser förekommer.
- När det rör äldreomsorg utgår socialnämnden från socialtjänstlagen vid biståndsbedömning av insatser som utgår från den enskildes behov. Den enskilde beviljas in-
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satser - inte timmar. Någon nedre eller övre gräns på timmar finns inte i lagstiftningen.
Motionären påstår att socialnämnden begår brott mot socialstyrelsens klara rekommendationer där det skulle fastslås att för omsorgstagarens bästa gäller maximalt
30 timmar hemtjänst per vecka. Socialstyrelsen har ingen rekommendation om antal
hemtjänsttimmar. En individuell bedömning ska göra i varje enskilt fall utifrån den
enskildes ansökan om bistånd och behov vilket även deras rättsavdelning bekräftat åt
nämnden under juni 2020.
Socialnämnden ser allvarligt på att bli anklagad för brott på uppgifter som frångår
lagstiftningen och inte stämmer med socialnämndens eller socialstyrelsens tillämpning. Socialnämndens biståndsbeslut kan dessutom överklagas till förvaltningsrätten
som där avgör huruvida beslutet är korrekt fattat eller inte.
- Vad gäller trygghet så mäts detta årligen i Vad tycker de äldre om äldreomsorgen
som görs av socialstyrelsen. Den senaste mätningen är gjord 2019 och resultatet för
Kalix enligt följande frågeställning:
1. Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten?
Resultatet för Kalix är 91% som upplever sig trygg i ordinärt boende. Det är över
rikssnittet.
- 2018 och 2019 var tiden från beslut till första erbjudande om inflyttning till ett Särskilt boende i genomsnitt 40 dagar i Kalix. Det är drygt en och en halv månad vilket är
inom ramen för lagstiftningen. Socialnämnden har granskat och analyserat tiden i
besluten. Jämförelse med riket saknas.
- Samtliga brukare som beviljats beslut till Viljan verkställs inom lagstiftad tid. Vi har
inga ej verkställd beslut till den insatsformen. Antalet brukare har sedan 2014 fram till
dags datum varierat mellan 12-20 av 20 platser.
- Socialnämnden mål är att om man vill ska beredas möjligheten att om man vill, få
bo kvar så länge hemma som möjligt. Socialnämnden utgår alltid utifrån den enskildes
behov och den lagstiftning som råder och följsamhet i lagstiftningen och den enskildes
behov väger tyngre än brytpunkten i sig.
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Brytpunkt
Diagrammet visar brytpunkten mellan hemtjänst och särskilt boende, dvs när det blir
dyrare att bevilja ytterligare en hemtjänsttimme istället för att bevilja särskilt boende.
Brytpunkten är ett genomsnitt för kommunen.
Vad diagrammet visar:
Den orange linjen visar den genomsnittliga kostnaden per brukare inom särskilt boende exklusive externa lokalintäkter.
Den blå linjen visar den genomsnittliga kostnaden per brukare och timme inom hemtjänsten.
Den gula punkten är genomsnittligt antal SoL-timmar innan inflytt till särskilt boende.
Den blåa punkten är en schablon för HSL-timmar inom hemtjänsten. Eftersom data
saknas för hur många timmar HSL som utförs används en uppskattning om att 15 %
av tiden är HSL.
Den gråa punkten visar vid vilket antal timmar där hemtjänst blir dyrare än särskilt
boende. Detta är brytpunkten.
I Kalix är brytpunkten 105 timmar inte 30 timmar som motionären felaktigt skriver.
Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019
Koll på äldreomsorgen RKA
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Beslutsunderlag
Motion från Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) den 15 juni 2020.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 132/20.
Socialnämndens protokoll 109/20.
Utskrift av e-post från socialstyrelsens rättsavdelning.
Kommunstyrelsens protokoll § 201/20.
Kommunfullmäktiges protokoll § 205/20.

Protokollsutdrag skickas till
Carl Otto Gählman
Doris Lilian Kerttu
Johanna Söderman
Socialnämnden
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§ 46

Dnr 2020-00327 103

Motionssvar - inför sittgymnastik 5 dagar i veckan på alla
äldreboenden i kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet
Rickard Mohss (L) och Thomas Johsund (L) föreslår i en motion den 15 juni 2020
följande:
”Idag har vi sittgymnastik endast på några boenden, enstaka gånger i veckan. Samtidigt är det allmänt vedertaget att rörelse är viktigt och vi jobbar aktivt med att få
barn och ungdomar samt personal i mer rörelse. Rörelsens hälsopositiva effekter är
välkända;
- Du blir piggare och starkare
- Minnet förbättras
- Sömnen förbättras
- Risken för sjukdom minskar
- Benbrott minskar m.m.
Vi liberaler vill därför att kommunen inför daglig sittgympa under ca 1 timme/dag,
5 dagar i veckan i alla kommunens äldreboenden. Det är så viktigt att alla äldre, och
extra viktigt för alla som inte kan förflytta sig själva, får röra på sig.
En del i detta kan även vara att brukarna själva får komma med förslag på musik,
musik som de upplever som trevlig och uppiggande för att göra träningen extra rolig
och skapa engagemang och delaktighet i verksamheten.
Personalen kan också delta i träningen för att få daglig motion och samtidigt få än
bättre gemenskap med brukarna.
Vi politiker behöver inse att den dagliga omsorgen behöver kompletteras med denna
träning som höjer livskvalitén för brukarna i kommunens verksamheter.”
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020, lämna motionen till socialnämnden
för beredning.
Socialnämnden meddelar i protokoll den 22 september 2020, § 108, att
regelbunden fysisk aktivitet är av stor betydelse när det gäller att främja hälsa hos
äldre människor. Den påverkar kroppen positivt även vid ett fåtal timmars aktivering,
det bör dock påpekas att det inte bara är fysisk aktivitet som är viktig utan även
andra faktorer såsom tillfredställelse med vardagliga livet och hälsan som helhet som
spelar in (kognitiva kapacitet, psykologiska välbefinnandet och fysisk prestation).
Det är av vikt att kunna erbjuda de boende på kommunens särskilda boenden ett
större och bredare utbud av aktiviteter som stimulerar individen att tänka
(lyssna/minnas), tala (med andra i sociala sammananhang) och gå varje dag (aktivitet).
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Vi ska alltid utgå från den enskilde brukarens förmåga, önskemål och behov. Personalens uppgift är att erbjuda, motivera, uppmuntra och hjälpa brukaren att finna
värdefulla aktiviteter och att sen hjälpa brukaren att genomföra dem. Brukare kan
delta i en och samma aktivitet på olika sätt. Det kan vara genom att själv vara fysiskt
aktiv eller stillsamt sitta, titta och lyssna när andra utför aktiviteten. Det viktiga är att
det blir en god stund för brukaren.
Äldre människor är inte en homogen grupp. Alla individer har olika behov av och förutsättningar till att utföra rörelse aktivitet eller andra hälsobringande stunder på ett
särskilt boende och det är väldigt individuellt. Medbestämmande, delaktighet, integritet och autonomi är parametrar som är viktiga att ta hänsyn till samt upplevt
hälsotillstånd. Många av de boende som finns hos socialnämndens särskilda boende
har omfattande omvårdnadsbehov och multisjuka. Det är viktigt att hitta aktiviteter
som sker i det lilla, i vardagen, och som är individuellt anpassade till den enskildes
förmåga.
Socialnämnden förhållningsätt är att de boende ska själva bestämma vilka aktiviteter
de deltar i. Aktiviteter finns att delta i redan idag och här är några exempel som utförs
på särskilda boenden i Kalix. (I grupp och enskilt)
-

Bingo
Gudstjänst
Musikunderhållning
Lässtunder/pusselläggning
Afternoon-tea
Filmvisning
Massage
Fotvård/manikyr
Sittgymnastik
Samtalsstunder

Surfplattor har köpts in och används för digitala möten och olika aktiviteter, exempelvis underhållning. Vi ser att digitaliseringen har en stor utvecklingspotential inom
äldreomsorgen och välfärden i stort. Det kan anpassas individuellt och är lätta att
hantera.
Sammanfattningsvis anser socialnämnden att nämnden inte kan bestämma vilka
aktiviteter den boende ska delta i, sittgymnastik finns redan som aktivitet i förvaltningen och erbjuds utifrån behov och möjlighet. Därav föreslås motionen avslås.
Jämställdhetsanalys
Undersökningar visar att drygt två tredjedelar av personer i åldrarna 65-74 år rapporterar regelbunden motion i någon form. Andelen inaktiva ökar med stigande ålder
och är dubbelt så stor i åldersspannet 75-84 år jämfört med 65-74 år. Skillnaderna
mellan kvinnor och män är små. Fokus torde vara att varje individ, oavsett kön, i
gruppen äldre ska motiveras att hålla sig aktiv efter bästa förmåga.
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Underlag för beredning av svaret på motionen
Hälsoprojekt för personer 75år och äldre, Säker senior
https://www.sakersenior.se/sakersenior/extern/projektledning.htm
Motionsvanor och erfarenheter av motion hos äldre vuxna, MSB
https://rib.msb.se/filer/pdf/27333.pdf
Yrkande
Katarina Burman (V): Avslag till motionen.
Rickard Mohss (L): Bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Katarina Burman (V) och Rickard Mohss (L) skilda
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller Katarina Burmans (V) yrkande.
Beslutsunderlag
Motion från Rickard Mohss (L) och Thomas Johsund (L) den 15 juni 2020.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 130/20.
Socialnämndens protokoll 108/20.
Kommunstyrelsens protokoll § 202/20.
Kommunfullmäktiges protokoll § 206/20.

Protokollsutdrag skickas till
Rickard Mohss
Thomas Johsund
Socialnämnden
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§ 47

Dnr 2020-00196 103

Motionssvar - klinisk apotekare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Åsa Bäckman (FIK) föreslår i
motion den
14 april 2020, följande:
”Framtid i Kalix har tillskrivit Socialnämnden och ställt fråga gällande risk för över- och
felförskrivningar av läkemedel till brukare inom den kommunala äldreomsorgen. Överoch felförskrivning av läkemedel orsakar mycket lidande med bland annat minskad
livskvalitet som följd, sjukhusinläggningar och andra negativa biverkningar. Problemet
med över- och felförskrivningar kan motverkas om förvaltningsledningen tar hjälp av
läkemedelsspecialister, kliniska apotekare. Socialnämndens svar på ovanstående
frågeställning var att dessa frågeställningar sköts av kommunens anlitade läkare.
Dessa genomgångar av förskrivningarna är naturligtvis bra - men de kan enligt
dagens rön och forskning göras ännu bättre.
Förskrivningsproblematiken har i närtid inte bara uppmärksammats i vetenskapliga
tidskrifter och utredningar utan inte minst av den i Kalix mycket väl kände professorn
vid Umeå universitet, Yngve Gustavsson.
Det läkarstudenter läser gällande läkemedelslära under ca två månader läser apotekarstudenter under närmare fem år - och i förekommande fall bygger de på denna
grundutbildning med en klinisk vidareutbildning på 1 år - så visst är det befogat med
stor tilltro till detta kunnande.
Framtid i Kalix motion rörande livskvalitet för våra äldre på kommunens boenden blir
därför som följer;
- För att i möjligaste mån motverka över- och felförskrivningar av läkemedel föreslår
Framtid i Kalix att Kalix kommun låter engagera en klinisk apotekare för systematiska
genomgångar av brukarnas läkemedelsförskrivningar”.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2020, lämna motionen till socialnämnden
för beredning.
Socialnämnden meddelar i protokoll den 22 september 2020, § 106/20, att
enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ordination och hantering av läkemedel i hälsooch sjukvården (HSLF-FS 2017:37) ska en läkare ansvara för läkemedelsgenomgångar. Läkaren ska vid behov samarbeta med andra läkare, apotekare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal, om det inte finns hinder enligt offentlighets- och sekretesslagen eller patientdatalagen. Läkemedelsgenomgångar ska
enligt HSLF-FS 2017:37 erbjudas till de patienter som är 75 år eller äldre och som är
ordinerade minst fem läkemedel samt övriga patienter där behov finns.
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Läkaren är alltid huvudansvarig för läkemedelsgenomgången och patienternas läkemedelsförskrivningar. I Region Norrbotten finns redan en struktur för systematiska
läkemedelsgenomgångar med apotekstöd. Så apotekare i vården finns redan som stöd
vid systematiska läkemedelsgenomgångar. Klinikapotekarnas uppdrag i Region
Norrbotten är att förbättra patientsäkerheten i läkemedelsanvändningen, hos de patientgrupper där behovet är störst.
Beslutsunderlag
Motion från Carl Otto Gählman, Doris Lilian Kerttu och Åsa Bäckman (FIK)
den 14 april 2020.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 68/20.
Socialnämndens protokoll, § 106/20.
Kommunstyrelsens protokoll § 203/20.
Kommunfullmäktiges protokoll § 207/20.

Protokollsutdrag skickas till
Carl Otto Gählman
Doris Lilian Kerttu
Åsa Bäckman
Socialnämnden
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§ 48

Dnr 2020-00008 103

Motionssvar - utdrag ur belastningsregistret
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
Beskrivning av ärendet
Johnny Braun (M) föreslår i en motion den 6 januari 2020 följande:
”Till kommunalfullmäktigesammanträdet den 3 februari 2020 har undertecknad
Johnny Braun skrivit en motion. Motionären är förvånad att behöva skriva denna
motion. Det framkom klart och tydligt, vid den debatt som blev resultatet av den
inlämnade interpellationen den 25 november 2019,att ett önskemål begära utdrag ur
belastningsregistret, borde vara en självklarhet.
Svaret som lämnades, om det skedde i äldreomsorgen; ”Vi har gjort det någon gång
utifrån särskilda skäl”. Svaret är djupt kränkande. Gäller det namn, utseende eller
etnicitet?
I ett svar från Cecilia Kindahl, Justitiedepartementet, hänvisar hon till de gällande
lagar (och nya som träder i kraft 2020) som gäller utdrag ur belastningsregistret.
Vidare svarade en enhetschef på socialförvaltningen i Luleå, att detta var gjort till
rutin, även inom hemtjänsten, då det kan förekomma brukare som är minderåriga.
Man måste kunna förutsätta att en ordförande i en nämnd är kompetent och ansvarskännande och lyhörd. Det är bättre att förekomma än förekommas!
Därför anser undertecknad att det inte behöver göras någon ”djupare analys”, socialförvaltningen i Luleå har resonerat annorlunda. Det är ju heller ingen kostnad för
förvaltningen att socialförvaltningen begär utdrag ur belastningsregistret som en rutin,
för nyanställning och anställning av vikarieanställningar.”
Kommunfullmäktige beslutade den 3 februari 2020, att lämna motionen till socialnämnden för beredning.
Socialnämnden meddelar i protokoll den 22 september 2020, § 107, att socialnämnden bedriver professionell välfärd och vård och omsorg. Som arbetsgivare tar vi tydligt
ansvar att göra ett gediget rekryteringsarbete, tar in referenser och så vidare för att
säkerställa en bra rekrytering.
Uppgifter om den som har dömts eller på annat sätt lagförts för brott finns i det belastningsregister som förs av Polismyndigheten. För uppgifter i belastningsregistret
gäller absolut sekretess. Uppgifter från belastningsregistret får därför endast lämnas
ut med stöd av bestämmelser som bryter sekretessen. I lag (1998:620) om belastningsregister finns bestämmelser som ger den enskilde rättigheten att få ta del av
uppgifter ur belastningsregistret om sig själv.
Ett utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret inkluderarar alla
brott, även sådana brott som enbart medfört böter.
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På Polisens hemsida står det att utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret inte är avsett för arbetsgivare, utan är ett utdrag som ska användas om
en individ själv vill kontrollera sina uppgifter i belastningsregistret.
Bestämmelser som föreskriver en skyldighet för arbetsgivaren att kontrollera en arbetssökandes belastningsregister finns för olika verksamheter, bland annat sådan
verksamhet som innefattar arbete med barn: skolverksamhet, verksamhet som utför
stöd och serviceinsatser åt barn med funktionshinder och verksamhet avseende boenden som tar emot barn. Arbetsgivare som inte omfattas av den författningsreglerade registerkontrollen har inte någon uttrycklig rätt enligt lag att begära att en arbetssökande eller en arbetstagare visar upp ett belastningsregisterutdrag inför eller
under en anställning. Avsaknaden av en sådan reglering innebär dock inte att det är
förbjudet för arbetsgivaren att begära att en arbetssökande eller en arbetstagare själv
begär ett utdrag ur belastningsregistret i syfte att visa det för arbetsgivaren. Utdragen
begärs i dessa fall med stöd av den rätt till insyn i belastningsregistret som tillkommer
den enskilde.
I den statliga utredningen om registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48) föreslogs ett
generellt förbud mot att arbetsgivare begär att arbetstagare ska uppvisa eller
överlämna ett utdrag ur belastningsregistret, om inte begäran har stöd i lag eller
författning meddelad med stöd av lag. Merparten av remissinstanserna var positiva till
utredningens förslag om ett förbud mot registerkontroll i arbetslivet, men vissa
instanser framförde att förslaget medförde behov av att för vissa aktörer utöka författningsstödet för registerkontroll. Därför tillsattes utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av ett utökat författningsstöd (SOU 2019:19). SOU
2019:19 presenterades den 29 april 2019. I utredningen föreslogs bland annat en ny
lag som innehåller bestämmelser om registerkontroll av den som erbjuds anställning
för att utföra vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer
med funktionsnedsättning. Detta mot bakgrund av att det inom vård och omsorg
utförs insatser åt skyddslösa och utsatta grupper, till exempel äldre personer och
personer med funktionsnedsättning. I utredningen beskrivs att behovet av skydd är
som allra störst när vården eller omsorgen utförs i den enskildes hem, eftersom det då
saknas nämnvärd insyn och kontroll. Särskilda krav måste därför ställas på sådan
personal som utför vård och omsorg i hemmet åt äldre personer och personer med
funktionsnedsättning, i syfte att ge vård- och omsorgstagarna ökad trygghet och
motverka att de utsätts för brott och kränkande behandling i sitt eget hem och sin
privata sfär. Det lagförslag som utredningen förespråkat, lag om registerkontroll av
personal som utför vissa insatser i hemmet åt äldre personer eller personer med
funktionsnedsättning, föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Det finns inte några
besked att lämna om eventuell tidsplan eller om regeringen avser att gå vidare med
några av förslagen som presenterats
Bedömning ur ekonomisk dimension
Utdrag ur belastningsregistret i samband med anställning innebär en viss administrativ
kostnad för förvaltningen. Denna kostnad bedöms vara marginell.
Bedömning ur hållbarhetsdimension
Socialnämnden har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.
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Bedömning ur social dimension
I socialnämndens verksamheter är medarbetare är ofta i brukares hem och privat och
personliga svär och i beroendeställning samt utsatta grupper. Socialtjänstens arbete
och omvårdnadsarbetet handlar mycket om förtroende och tillit. Brukarna ska känna
trygghet med socialnämndens medarbetare. Om en person, som har blivit dömd för
brott som minskar dennes lämplighet att arbeta inom socialnämnden och får jobb hos
oss, kan detta innebära negativa konsekvenser för de omsorgstagare verksamheten är
till för. En omsorgstagare ska kunna lita på och känna sig trygg med den personal som
har i uppdrag att erbjuda hjälp. Samtidigt påverkar ett beslut om utdrag ur
belastningsregistret i samband med en anställning den enskilde som söker anställning
inom socialnämnden. Ett sådant utdrag är av integritetskänsligt slag. Den avvägning
som behöver göras inför att begära utdrag ur belastningsregistret är således en
avvägning mellan skyddet för omsorgstagarna och skyddet för den personliga
integriteten för den som söker arbete.
Slutsats
Socialnämnden stöder sig således inte på någon uttalad lag för att införa utdrag ur
belastningsregistret, det finns heller inget förbud mot att utvidga registerkontrollen
inom socialnämndens område
Socialnämnden anser att utdrag ur belastningsregistret ska införas i verksamheten för
att i första hand förhindra att människor som är dömda för våldsbrott eller stöld
anställs.
Socialnämnden ställer sig positiv till motionärens förslag och ger vid bifall i kommunfullmäktige förvaltningschefen i uppdrag att införa utdrag ur belastningsregistret vid
anställning i förvaltningen.
Förvaltningen ska därmed utarbeta detaljer vad gäller vilka sysselsättningar som
berörs eller vilka brott som ska diskvalificera en arbetssökande från att få arbete vid
socialtjänsten. Hur lång tid innan preskribering, vad som händer om någon väljer att
inte visa sitt utdrag samt när i processen som vi kommer att begära in utdraget.
Personer som söker jobb inom Kalix kommun socialförvaltningen vård och omsorg ska
därmed i fortsättningen visa upp ett utdrag ur belastningsregistret enligt av förvaltningens utarbetade rutiner och handlingsplaner.
Socialnämnden har under beredningen haft dialog i form av MBL 19 samt MBL § 11
förhandling med fackliga förbund.
Jämställdhetsanalys
Att säkerställa att en medarbetare inte har begått våldsbrott eller annan grov brottslighet är inget som ur varken arbetsgivarperspektivet, eller jämställdhetsperspektiv,
begränsat enbart till medarbetar inom socialförvaltning utan kan gälla samtliga medarbetare i Kalix kommun. Vi vet att socialtjänsten har fler kvinnor som anställda. Så
utdragen ut belastningsregistret påverkar därav fler kvinnor än män.
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Män är överrepresenterade bland gärningspersoner för samtliga brottstyper. I korthet
utgör mån 86-98 procent av gärningspersonera, beroende på vilket brott det handlar
om. I Brottsförebyggande rådets studie som är baserad på NTU-data framkommer att
över 80 procent av förövarna vid misshandel, hot, rån och sexualbrott var män.
Andelen kvinnor varierade mellan 12 och 17 procent under den undersökta
tioårsperioden. Även i misstankestatistiken är män överrepresenterade, män utgör ca
80 procent av samtliga misstänkta personer. Andelen kvinnor har under 2000-talet
varierat mellan 18 och 21 procent.

Vid misshandel utgör män en majoritet av gärningspersonerna enligt båda källorna
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Gärningspersonerna misshandlar ofta personer i samma ålder, men det gäller främst
ju yngre de inblandade är. I högre åldrar är variationen i de utsattas ålder och även
kön. Yngre män utgör en stor grupp av både utövare och utsatta, det man ser är att
yngre män oftast misshandlar män medan äldre män misshandlar kvinnor

En uppdelning på både gärningspersonernas och de utsattas ålder visar att det för
samtliga brottstyper finns ett mönster, i form av att både kvinnor och män utsätter
personer i samma ålder som de själva. Eftersom brotts- deltagandet är högre i yngre
åldrar, medför det att yngre personer drabbas av samtliga brottstyper oftare än äldre
personer. Andelen kvinnliga utsatta ökar ju äldre gärningspersonerna är Gör man
ytterligare uppdelningar i NTU-materialet för samtliga studerade brottstyper, framkommer att ju äldre manliga gärningspersoner är, desto större andel av de utsatta
utgörs av kvinnor. Det innebär att yngre män utsätter andra män för misshandel och
hot, medan äldre män i majoriteten av fallen utsätter kvinnor för dessa brott. Kvinnor
utsätter i majoriteten av händelserna andra kvinnor för misshandel, hot och rån.
Andelen män som utsätts är dock som störst i medelåldern (25–54 år) för alla tre
brottstyperna.
Underlag för beredning av svaret på motionen
Gärningspersoner kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott – en be-
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skrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen,
Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
https://www.bra.se/download/18.626651b0148b20bd39c7c7/1413531400705/2014_
Garningspersoners_kon_och_alder.pdf
Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015, Rapport 2017:5
https://www.bra.se/download/18.4a33c027159a89523b1ae6a8/1557227832989/2017
_5_Brottsutvecklingen_i_Sverige_fram_till_ar_2015.pdf
Beslutsunderlag
Motion från Johnny Braun (M) den 6 januari 2020.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 33/20.
Socialnämndens protokoll, § 107/20.
MBL-protokoll enligt § 11, den 15 september 2020.
Kommunstyrelsens protokoll § 204/20.
Kommunfullmäktiges protokoll § 208/20.

Protokollsutdrag skickas till
Johnny Braun
Socialnämnden
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§ 49

Dnr 2020-00330 103

Motionssvar - utlåning av kommunens mark för odling
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.
Beskrivning av ärendet
Rickard Mohss (L) och Tomas Johsund (L) föreslår i motion den 15 juni 2020 följande:
”Vi kalixbor köper bara en liten del av våra livsmedel från närproducenter och livsmedelsimporten ökar i Sverige. I dagsläget har Sverige en självförsörjningsgrad på ca
50 procent. Det innebär att vi inom landets gränser just nu bara producerar mat som
räcker till fem miljoner människor. Det finns möjlighet att öka produktionen så att
maten skulle räcka till långt mer än tio miljoner människor. Då skulle vi också kunna
exportera klimatsmart mat istället för att importera mat med större utsläpp som följd.
Behovet av att öka självförsörjningsgraden i krissituationer har också aktualiserats
i.o.m pandemin vi just nu går igenom.
Vi, Liberalernas ungdomsförbund i Kalix, tycker att kommunen ska underlätta för
invånare som vill odla på lediga marker i Kalix. Vi tror att det finns ledig jordbruksmark som kommunen äger som bara står outnyttjad. Vi vet att det finns människor i
Kalix som vill odla, men inte har mark för det. Intresset finns, bland annat, hos nyinflyttade människor. Det skulle vara bra för miljön, och kanske inspirera resten av
Sverige att närproducera mat i kommunerna. Vårt förslag är att Kalix kommun utreder möjligheten att låna ut mark till människor som vill odla och därefter gör det känt
hos allmänheten att möjligheten finns så att människor kan anmäla sitt intresse. Det
här kan kanske skapa arbetstillfällen, öka andelen lokalproducerad mat i Kalix och se
till att för tillfället ”oanvänd” mark kommer till användning.
Liberalerna och vårt ungdomsförbund föreslår alltså:
-Att Kalix kommun utreder möjligheten att i någon form låna ut eller upplåta kommunalägd jordbruksbar mark för intresserade kommuninvånare som vill odla livsmedelsprodukter.”
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020, § 131, lämna motionen till samhällsbyggnadsnämndens för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 29 september 2020, § 161, att kommunen
inte äger lämplig mark för odling i större skala. Däremot finns det ett markområde om
ca 5 ha i anslutning till befintligt kolonilottområde som kan nyttjas för odling. I
kontakt med Kolonilottföreningen framkom det att befintliga kolonilotter som kan
bebyggas är upptagna. Inom området finns det tre lotter som får användas för odling
men inte bebyggas. Två av dessa nyttjas i dagsläget. Föreningen ser positivt på
utökning av kolonilottområdet.
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Om det uppstår stort intresse för odlingsbar mark får nämnden ge förvaltningen i
uppdrag att undersöka möjligheter för planläggning, anläggande av behövliga vägar
samt anslutning till sommarvatten.
Nämnden föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag
Motion från Rickard Mohss (L) och Tomas Johsund (L) den 15 juni 2020.
Kommunfullmäktiges protokoll § 131/20.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 161/20.
Kommunstyrelsens prototokoll § 228.
Kommunfullmäktiges protokoll § 209/20.

Protokollsutdrag skickas till
Rickard Mohss
Tomas Johsund
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 50

Dnr 2019-00302 103

Motionssvar - säkra upp trafiken på Manhemsskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen med nedanstående beskrivning av åtgärd.
Beskrivning av ärendet
Solveig Ingelund (L) föreslår i motion den 3 juni 2019 följande:
”Idag sker en stor del av all lämning och hämtning av elever på skolans parkeringsområden. Situationen på parkeringarna är kaosartad speciellt i samband med skoldagens start. Personalen har svårt att ta sig in till sin parkering på grund av alla bilar
som lämnar av barn. Man använder parkeringen som transportväg och vändplats
vilket blir ett problem.
Vid skoldagens slut står de som hämtar elever och blockerar möjligheten att ta sig ut
från parkeringen. Ytterligare problem blir det när eleverna står och väntar på hämtning bakom de parkerade bilarna. Risken för att backa på någon ökar.
Personalen har tagit upp problemet flera gånger bland annat så har information gått
ut till elever och vårdnadshavare men inget har förändrats.
Vi Liberaler undrar därför om det går att förbjuda genomfartstrafik på parkeringarna.
Vi vill att ni utreder detta och andra sätt att få bukt med problematiken kring parkeringarna.”
Kommunfullmäktige har den 17 juni 2019, § 146, beslutat lämna motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 29 september 2020, § 165, att förvaltningen har handlagt motionen gällande att säkra upp trafiksituationen på Manhemsskolan och föreslår följande enligt illustration nedan i bifogad kartbild:
1) Av- och påstigningsplats anordnas enlig gulmarkerat område nedan, punkt ett på
parkering i anslutning till Egnahemsvägen, där tre befintliga parkeringsplatser tas i
anspråk samtidigt som infarten görs enkelriktad. Syftet är att undvika mötande trafik
på parkeringen samt bereda plats för att stanna i samband med att lämna och hämta
elever.
2) Av- och påstigningsplats anordnas enligt gulmarkerat områden nedan, punkt två på
parkering i anslutning till Centrumvägen, där del av grönyta tas i anspråk för att
möjliggöra att vända utan att köra in på lastkajsområde eller personalparkering.
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Jämställdhetsanalys
Åtgärderna enligt beskrivning syftar till att skapa parkeringar som är trygga att vistas i för
både flickor och pojkar.
Beslutsunderlag
Motion från Solveig Ingelund (L) den 3 juni 2019.
Kommunfullmäktiges protokoll § 146/20.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 165/20.
Kommunstyrelsens protokoll § 229/20.
Kommunfullmäktiges protokoll § 210/20.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-08

Kommunfullmäktige

Protokollsutdrag skickas till
Solveig Ingelund
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 51

Dnr 2019-00199 103

Motionssvar - justering av felparkeringsavgifter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen och beslutar om följande utformning av
felparkeringsavgifter samt kontrollavgifter på kommunal mark att gälla från den
1 juli 2021.
Typ av felparkering
Utan att tiden på parkeringsskiva eller
motsvarande har ställts in enligt 3 kap
49 a § eller utan att angivelsen är synlig
och läsbar (3 kap 49 a §)

Felparkeringsavgift

Felparkering på plats för rörelsehindrad

1 000 kr

Övrig felparkering

500 kr

300 kr

Beskrivning av ärendet
Susanne Darengren (SD), Kristina Karlsson (SD), Marianne Sandström (SD), Bertil
Sandström (SD) och Maria Paxborn (SD) föreslår i motion den 7 april 2019 följande:
”Nuvarande beslut avseende felparkeringsavgifter inom Kalix kommun fattades av
kommunfullmäktige i enlighet med diarienummer 82/99-51 år 1999. Det har nu gått
20 år sedan detta beslut fattades och med avseende på kommunens ansträngda
ekonomiska situation och en generell ökning av prisläget sedan år 1999 bör dessa
avgifter ses över.
Med anledning av detta yrkar vi på följande:
- Att felparkeringsavgiften för felparkering på s k handikappplats (parkeringsplats för funktionshindrad) höjs från nuvarande 500 kr till 1 500 kr.
- Att felparkeringsavgiften för felparkering i övrigt undantaget handikapp-plats
(parkeringsplats för funktionshindrad) höjs från nuvarande 300 kr till 500 kr.”
Kommunfullmäktige har den 15 april 2020, § 90, beslutat lämna motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 29 september 2020, § 158, att samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en utredning av frågan och har följande yttrande.
Gällande felparkeringsavgifter har inte justerats sedan 1999 och är i behov av revidering. En omvärldsbevakning av närliggande kommuner har gjorts.
Det är rimligt att felparkeringsavgift fortfarande är differentierad med en högre avgift
för felparkering på parkeringsplats för rörelsehindrad då detta är en grövre överträdelse. Någon kommun har differentierade felparkeringsavgifter för olika förseelser,
bedömningen från förvaltningen är att Kalix behov är en differentiering endast
nödvändig för parkering inom felaktig tid. Exempelvis fel tid på p-skiva. Vilket inte kan
anses lika grov förseelse som parkering där förbud råder. De flesta kommunerna har
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en fördubblad avgift för felparkering på plats för rörelsehindrad. Det är även rimligt
för Kalix. Förvaltningens förslag är att felparkeringsavgifter utformas enligt följande:
Typ av felparkering
Utan att tiden på parkeringsskiva eller
motsvarande har ställts in enligt 3 kap
49 a § eller utan att angivelsen är synlig
och läsbar (3 kap 49 a §)

Felparkeringsavgift

Felparkering på plats för rörelsehindrad

1 000 kr

Övrig felparkering

500 kr

300 kr

Felparkering regleras i två olika lagstiftningar. Förenklat gäller att Lag om felparkeringsavgift avser vägar och Lag om kontrollavgift avser kvartersmark.
Enligt Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering 4 § får kontrollavgiften inte överstiga
den felparkeringsavgift som fastställs inom kommunen.
Förvaltningen vill göra samhällsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige uppmärksam på att genom att höja felparkeringsavgifterna kommer privata fastighetsägare att följa efter och höja avgifterna på fastigheter och kvartersmark. Dessa fastighetsägare har genom sina avtal med bevakningsföretag ett annat upplägg på sin
övervakning.
Kalix kommun tillämpar en parkeringspolicy som lyder enligt följande: Övergripande
uppgift Den övergripande uppgiften med parkeringsövervakningen är att främja trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet. I arbetet med att främja trafiksäkerheten ska de oskyddade trafikanternas (barn, funktionshindrade m fl) behov särskilt
beaktas.
Målsättning
Målsättningen med parkeringsövervakningen är att den ska bidra till att skapa en god
trafikmiljö. En huvuduppgift för parkeringsvakterna är att informera allmänheten om
gällande regler och bestämmelser och i övrigt uppträda på ett serviceinriktat sätt.
Inriktning
Övervakningen ska vara förebyggande så att trafikanterna följer givna regler och det
innebär att endast så många parkeringsanmärkningar utfärdas som krävs för att klara
den övergripande uppgiften.
Av ovanstående anledning tillämpar även kommunen avtal med bevakningsföretag om
ett fast timpris för den övervakning och bötfällning som sker utan provision på
avgifter. Detta för att inte bevakningsföretagen ska ha en motivation att utfärda
parkeringsböter och att kommunens policy om förebyggande arbete kan styras av
verksamheten.
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Många privata fastighetsägare, liksom i skrivande stund kommunala bolag, tillämpar
så kallade nollavtal där bevakningsföretagens enda intäkter är de parkeringsböter som
utfärdas.
I den statliga parkeringsutredningen från 2006 (https://www.regeringen.se/ rattsligadokument/statens-offentliga-utredningar/2006/12/sou-2006109/) lämnades följande
utlåtande: 10.2.5 Nollavtal Utredningens bedömning: S.k. nollavtal är visserligen ett
olämpligt inslag i parkeringsverksamheten, men det bör inte införas ett författningsreglerat förbud mot sådana avtal. I första hand bör marknaden själv komma till
rätta med problemet. Utredningen rekommenderar marknadsaktörerna att i
möjligaste mån undvika denna avtalstyp.
Nämnden föreslår, att kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen och beslutar om
följande utformning av felparkeringsavgifter samt kontrollavgifter på kommunal mark
att gälla från den 1 januari 2021.
Typ av felparkering
Utan att tiden på parkeringsskiva eller
motsvarande har ställts in enligt 3 kap
49 a § eller utan att angivelsen är synlig
och läsbar (3 kap 49 a §)

Felparkeringsavgift

Felparkering på plats för rörelsehindrad

1 000 kr

Övrig felparkering

500 kr

300 kr

Jämställdhetsanalys
Beslutet berör både män och kvinnor. Ingen individbaserad statistik finns som är
relevant. Det finns inga analyserade skillnader mellan könen.
Tilläggsyrkande
Tommy Nilsson: Felparkeringsavgifterna gäller från den 1 juli 2021.
Ordförande ställer Tommy Nilsson (S) tilläggsyrkande för röstning och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Tommy Nilssons tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag
Motion från Susanne Darengren (SD), Kristina Karlsson (SD), Marianne Sandström (SD),
Bertil Sandström (SD) och Maria Paxborn (SD) den 7 april.
Kommunfullmäktiges protokoll § 90/19.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 158/20.
Kommunstyrelsens protokoll § 230/20.
Kommunfullmäktiges protokoll § 211/20.

Protokollsutdrag skickas till
Susanne Darengren
Kristina Karlsson
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Marianne Sandström
Bertil Sandström
Maria Paxborn
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 52

Dnr 2020-00496 103

Interpellation - Juridiskt stöd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK) har den 11 november 2020, lämnat följande interpellation till
kommunalrådet Tommy Nilsson (S) enligt följande:
”För att kommunens tjänstemän och ledande politiker skall känna sig trygga i sin
tjänste- respektive politiska utövning så måste den juridiska kompetens som kommunen har kraftigt förstärkas! Vi måste alla tro att varje tjänsteman och varje politiker gör sitt yttersta för att följa de lagrum som de agerar inom. Men - det är inte
rimligt att de även skall kunna “allt” inom det allmänjuridiska området. Det måste helt
enkelt finnas någon som man med förtroende kan rådfråga när det blir “knivigt”. Vi
måste dessutom börja tala samma (juridiska) språk. När vi pratar om allmän juridisk
kompetens, framförallt i förvaltningsjuridik och kommunaljuridik så är inte detta
detsamma som advokathjälp om kommunen hamnar i en domstolstvist. Med allmän
juridisk kompetens begränsar man sannolikheten att hamna i tvist i domstol. Framtid i
Kalix har tidigare motionerat gällande att kommunen måste ge ökad juridisk
kompetens till sina anställda och politiker. Föga förvånande (det var ju Framtid i Kalix
som lade fram motionen!!!) blev det avslag på Framtid i Kalix motion, men nu - med
domarna och uppståndelsen i dess kölvatten - vill vi i Framtid i Kalix ställa följande
interpellation till kommunalrådet Tommy Nilsson, Socialdemokraterna;
● Är det inte nu dags att Kalix kommun (för)stärker den juridiska kompetensen som
tillhandahålles kommunens anställda och politiker - allt för att i framtiden inte sådana
här tråkiga händelser skall upprepas?”
Efter överläggning med presidiet har kommunfullmäktiges ordförande till kommunfullmäktige redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser om interpellationer och tillfrågar kommunfullmäktige, utan föregående överläggning om interpellationen får ställas och finner att kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Tommy Nilsson (S), kommunalråd lämnar den 18 november 2020, följande svar:
”Tack för interpellationen!
Min bedömning är att vår juridiska kompetens i organisationen är tillräckligt hög och
att det finns stöd att hämta i den mån det behövs såväl hos Sveriges- Kommuner och
Regioner (SKR) och specialiserade jurister. Med tanke på den stora mängd ärenden i
kommunen har vår strategi visat sig vara god. Under de senaste åren är det endast
ett fåtal ärenden som visat sig behöva rättas till.
Att enskilda tjänstepersoner eller politiker blir åtalade eller hamnar i rättsprocesser är
väldigt ovanligt i Sverige. Vi kommer från kommunens sida titta över vilket försäkringsskydd som är möjligt att ha för politiker och tjänstepersoner.”
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Beslutsunderlag
Carl Otto Gählman (FIK) interpellation.
Tommy Nilsson (S), kommunalrådet svar.
Kommunfullmäktiges protokoll § 212/20.

Protokollsutdrag skickas till
Carl Otto Gählman
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§ 53

Dnr 2021-00048 103

Interpellation - IVO Rönngården
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde med
kommunfullmäktige den 12 april 2021.
Beskrivning av ärendet
Rickard Mohss (L) har lämnat interpellation inkommen den 27 januari 2021, ställd till
socialnämndens ordförande Katarina Burman (V), enligt följande:
”Med anledning av de skriverier som förekommit den senaste tiden om missförhållanden i kommunens äldreomsorg vill vi att ordförande i socialnämnden förtydligar
några av de skeenden som beskrivits i media.
Vi har kunnat följa turerna kring det faktum att Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) funnit att det förekommit tvång i omvårdnadssituationer vid Rönngården. Nu
har nämnden också bestämt att en oberoende utredning ska göras kring förhållanden
på våra kommunala äldreboenden, men det är av intresse för medborgarna att redan
nu få reda på hur nämnden agerat/agerar och vad de känt till.
Därför önskar Liberalerna att ordförande svarar på följande frågor:




Känner nämnden/ordförande till om det finns fler fall av tvång i omvårdnadssituationer mot boende i kommunens äldreomsorg likt det som nu IVO uppmärksammat?
Kan ordförande beskriva hur liknande fall, som det på Rönngården, ska hanteras
enligt den handlingsplan som finns för verksamheten? D.v.s. hur ska personal
agera enligt handlingsplanen.”

Efter överläggning med presidiet har kommunfullmäktiges ordförande till kommunfullmäktige redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser om interpellationer och tillfrågar kommunfullmäktige, utan föregående överläggning om interpellationen får ställas och finner att kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Katarina Burman (V), socialnämndens ordförande lämnar den 28 januari 2021, följande svar:
”Med anledning av de skriverier som förekommit den senaste tiden om missförhållanden i kommunens äldreomsorg vill Liberalerna att ordförande i socialnämnden
förtydligar några av de skeenden som beskrivits i media.
Beredning av ärendet: Socialnämnden kan inte kommentera skriverier i media däremot svarar vi gärna på de frågor du ställt.
• Känner nämnden/ordförande till om det finns fler fall av tvång i omvårdnadssituationer mot boende i kommunens äldreomsorg likt det som nu IVO uppmärksammat?
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Det socialnämnden känner till är det ärende IVO granskat. Förvaltningen har inte
signalerat om fler fall vilket jag förutsätter att de gör då jag som ordförande inte
deltar i det operativa arbetet.
• Kan ordförande beskriva hur liknande fall, som det på Rönngården, ska hanteras
enligt den handlingsplan som finns för verksamheten? D.v.s. hur ska personal agera
enligt handlingsplanen. Tvång ska inte förekomma, det är det personal ska efterleva i
omvårdnadsarbetet.”
Beslutsunderlag
Rickard Mohss (L) interpellation.
Katarina Burman (V), socialnämndens ordförande svar.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
100(112)

Sammanträdesdatum

2021-02-08

Kommunfullmäktige

§ 54

Dnr 2021-00049 103

Interpellation - juridisk kompetens
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK) har den 27 januari 2021, lämnat följande interpellation till
kommunalrådet Tommy Nilsson (S) enligt följande:
”Framtid i Kalix har utan resultat vid ett antal tillfällen interpellerat och motionerat om
vikten av att Kalix kommun har egen juridisk kompetens. Ledningen fortsätter dock
med en dåres envishet påstå att den juridiska kompetensen i kommunen är fullgod.
Här kommer därför några exempel på vad Framtid i Kalix menar;
● Ledningen i FoK dömdes till böter för miljöbrott i ärendet om Vassholmsbron. En
chef visste inte om att det krävdes tillstånd och ordförande visste inte om att denne
kunde stoppa arbetet eftersom ordförande har det yttersta ansvaret över nämndens
verksamhet.
● Socialnämnden fick bakläxa när IVO förklarade för nämnden att det inte är tillåtet
att duscha brukare “med våld” och mot deras vilja.
● Konkurrensverket har ansökt hos Tingsrätten att utdöma Kalix kommun vite om SEK
400 000:- i konkurrensskadeavgift. Detta då man inte upphandlade driften av
golfbanan år 2020.
● Kalix kommun har dömts att betala drygt SEK 600 000:- plus motpartens rättegångskostnader på nära 1,4 miljoner SEK för brott mot lagen om offentlig upphandling.
Dessa är ett axplock från fall där Kalix kommun uppenbarligen har gjort fel. Vi är
övertygade om att det finns många, många fler.
Det är en självklarhet att kommunen upphandlar juridisk kompetens inom olika områden. Det minskar dock inte behovet av att ha anställd som är utbildad i rättsvetenskap och som bör kunna hjälpa förvaltningar att implementera lagen i verksamheten
(s.k vardagsjuridik)
Därför ställer Framtid i Kalix följande interpellation till vårt kommunalråd Tommy
Nilsson;
● Hur många fler negativa domar skall vi tolerera och hur mycket skall kommunen
betala i skadestånd innan du och den “trojka” som du leder inser att vi behöver stärka
upp den juridiska kompetensen i kommunen med kvalificerad juridisk kompetens.
● Du sa i NSD-artikeln den 27:e Januari att kommunen har drivit ärendet vidare ända
till Hovrätten tack vare att vi har en försäkring. Kan du berätta mer om denna
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försäkring som gör att vi kan ta risker och kan bryta mot lagar och förordningar utan
konsekvenser.”
Efter överläggning med presidiet har kommunfullmäktiges ordförande till kommunfullmäktige redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser om interpellationer och tillfrågar kommunfullmäktige, utan föregående överläggning om interpellationen får ställas och finner att kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Tommy Nilsson (S), kommunalråd lämnar den 1 februari 2021, följande svar:
Tack för interpellationen!
Huvudfrågan i din interpellation är väl upphandlingar eller?
Upphandlingar i en kommun är ett av de svåraste juridiska områdena, då det är en
oerhörd bredd av olika upphandlingar. Att ha EN JURIDISK KOMPETENS är i det
närmaste omöjligt, utan det bästa är att söka kompetensen från de juridiska specialisterna inom området upphandlingen avser.
Vi påbörjade en förstärkning av upphandlingsenheten 2017, när vi såg att det var
nödvändigt för att säkerställa att upphandlingar gjordes i tid och att de utfördes i
dialog med lokala företag. Vi har även samlat ihop upphandlingskompetensen under
en enhet, för att de ska kunna stötta och hjälpa varandra vid upphandlingar. Upphandlingsenheten tar hjälp av utomstående juridisk expertis, om de anser att det
finns behov.
Beträffande konkurrensverkets ansökan hos Tingsrätten om vite för golfanläggningen,
så fanns inte tiden att göra en upphandling, då beslut om köp av anläggningen inte
kunde tas förrän i mitten av juni månad p g a konkursen. Enligt konkurrensverket
bedömning så är värdet på upphandlingen ca 3 mkr, vilket hade inneburit minst 90
dagar innan anbud hade kommit in och under tiden hade antingen kommunen drivit
anläggningen för en kostnad på minst 500 000 SEK bl a personal och leasing
maskiner. Om banan hade fått ligga i träda under sommaren så hade uppstartskostnaderna även kommit upp i minst 400 000 SEK eller mer. Nu ska kommunen gå ut
med en koncessionsupphandling för golfanläggningen, enligt rekommendation från
konkurrensverket.
Det civilrättsliga målet om upphandling av skrivare är ett mål, där företaget har drivit
frågan mot kommunen. Precis som övriga kommuner och regioner i Sverige försäkrar
sig Kalix kommun mot olika typer av skador däribland förmögenhetsbrott och
miljöbrott vid långtidspåverkan. Som en ytterligare del i den skadeförsäkring som
kommunen har hos försäkringsbolaget Trygg-Hansa ingår försäkring mot ”Ren förmögenhetsskada enligt LOU/LOV/LUF”. För sådana skador är kommunen försäkrad
upp till ett belopp av 5 000 000 SEK. Av försäkringsbeviset framgår att självrisken
motsvarar två prisbasbelopp, i nuläget cirka 95 000 SEK.
Kommunen har uteslutande på annan parts initiativ dragits in i den tvist som refereras
NSD. Precis som alla juridiska personer i motsvarande läge har kommunen en
självklar rätt att försvara sig. Utöver den anbudsgivare som stämde kommunen har
de fem övriga anbudsgivare som tävlade i upphandlingen valt att inte stämma kom-
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munen. Någon grund för tvist har under alla omständigheter inte förelegat hos majoriteten av de tävlande.
Med anledning av motpartens stämning i tingsrätten kontaktade kommunen TryggHansa som i sin tur bedömde att kommunens skadeärende faller inom ramen för ovan
nämnda försäkring. Juridiskt ombud avropades efter försäkringsbolagets bedömning.
I anslutning till tingsförhandlingen 2020 bedömde tingsrätten att parterna i första
hand bör nå en förlikning - att parterna bör försöka jämka sina positioner för att
undvika att tingsrätten ingriper med dom i målet. Kommunen delade tingsrättens
bedömning. Motparten förkastade däremot upprepade initiativ från tingsrätten att vid
detta tillfälle nå en lösning i samförstånd. Det är därför motpartens agerande som
varit kostnadsdrivande.
Kommunens totala kostnad för det inträffade är i vilket fall som helst cirka 95 000
SEK, OAVSETT storleken på samtliga övriga poster för skadestånd (inklusive ränta),
kommunens egna rättegångskostnader och motpartens rättegångskostnader. Sedan
tidpunkten för stämningen har därför kommunens kostnad för tvisten, som avhandlats
i två instanser, inte ökat med en enda krona från de två prisbasbelopp som självrisken
utgör.
Avslutningsvis har Trygg Hansa första veckan i februari 2021 reglerat de kostnader
som fastställts av hovrätten. Parterna har gått skilda vägar. Saken är därmed utagerad.
För din och andras kännedom så har kommunens nuvarande upphandling av skrivare
inneburit att kostnaderna totalt har minskats med ca 1 mkr årligen under en
fyraårsperiod.
Beslutsunderlag
Carl Otto Gählman (FIK), interpellation.
Tommy Nilsson (S), kommunalrådet svar.

Protokollsutdrag skickas till
Carl Otto Gählman
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§ 55

Dnr 2021-00029 103

Motion - barnomsorg på obekväm arbetstid för
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till utbildningsnämnden för beredning.
Beskrivning av ärendet
Marianne Sandström (SD) föreslår i motion den 14 januari 2021, följande:
”Kalix kommun nekar idag vårdnadshavare tillgång till barnomsorg på obekväm arbetstid 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 kommunmedlemmar 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. Det borde vara en självklarhet att Kalix kommun
erbjuder samtliga kommunmedlemmar likvärdig service och inte använder behovet av
barnomsorg som ett argument för att sätta LOV ur spel och nödga vårdnadshavare att
skriva in sina barn i kommunal verksamhet för att kunna erhålla barnomsorg på
obekväm arbetstid.
Av 25 kapitlet 5§ Skollagen (2010:800) framkommer att ”Kommunen ska sträva efter
att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den
omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens
situation i övrigt”.
Vidare framkommer av förarbetena till lagen (prop.2009/10:165 s. 532) att det inte
bör vara möjligt för en kommun att generellt avskaffa tillgången till kommunalt finansierad omsorg för barn till föräldrar som förvärvsarbetar under så kallad obekväm
arbetstid.
Med anledning av det ovan anförda yrkar Sverigedemokraterna på att:
- Kalix kommun tillhandahåller barnomsorg till de kommunmedlemmar som är i behov av detta på lika villkor, detta oavsett om barnets vårdnadshavare valt att pacera
barnet inom den kommunala förskole- eller skolverksamheten eller i ett privat alternativ enligt LOV.”
Beslutsunderlag
Motion från Marianne Sandström (SD).
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Protokollsutdrag skickas till
Utbildningsnämnden
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§ 56

Dnr 2021-00066 103

Motion - starta process för hämtning av skrotbilar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Beskrivning av ärendet
Henrik Eriksson (C) och Jimmy Väyrynen (M) föreslår i motion den 5 februari 2021
följande:
”Centerpartiet och Moderaterna motionerar om att en process startar upp för att lösa
de problem som har uppstått med allt fler skrotbilar dumpas på egna och andras
fastigheter.
Detta ger en tråkig bild av Kalix som skapar motsättningar i bostadsområden och sist
med inte minst uppstår reella miljöfaror med tiden. Vi är alla överens om att skapa en
välbehövlig tillväxt i Kalix. En stor framgångsfaktor vore att hålla rent och snyggt på
alla fastigheter runt om i kommunen.
Förslaget blir att samhällsbyggnadsnämnden lämpligen utreder och äskar medel för en
uppstart av denna nödvändiga process. En faktor kan vara att ersätta varje bilägare
med x kr per omhändertaget fordon”.
Beslutsunderlag
Motion från Henrik Eriksson (C) och Jimmy Väyrynen (M) den 5 februari 2021.

Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 57

Dnr 2021-00068 103

Motion - Det ska vara lätt att göra rätt gällande Kalix avfallsanläggning och återvinningsstationer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Beskrivning av ärendet
Linus Häggström (M) och Anders Nordqvist (M) föreslår i motion inkommen den
8 februari 2021, följande:
”Året vi skriver nu är 2021. Vi lever i en tid där klimatkrisen är ett faktum.
Alla måste göra sitt för att minska sina avtryck, det är därför vi nu lägger den här
motionen.
Kalix kommun har idag en väl fungerande avfallsanläggning, med otroligt duktig och
hjälpsam personal, samt många återvinningsstationer. Men det problem vi ser i
kommunen idag är att avfallsanläggningens tillgänglighet är mycket begränsad för
människor som arbetar dagtid, då den bara är öppen en gång i veckan till efter
klockan 15. Risken blir att avfall hamnar i det gröna kärlet hemma på gården. Det
måste helt enkelt vara lätt att göra rätt.
Ett annat problem vi har noterat är att dessa återvinningsstationer som finns runt om
i kommunen är för få eller töms för sällan, då de allt för ofta är fulla. Det tycker vi är
ett angenämt problem, eftersom det betyder att medborgarna är villiga att sortera.
Många större byar saknar återvinningsstationer. Det måste vara lätt att göra rätt,
även utanför tätorten.
Hela Kalix skall leva och leva för nästa generation.
Med hänsyn till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige:
att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda och kostnadsberäkna en
större tillgänglighet för kommunens avfallsanläggning.
att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda/kostnadsberäkna en utökning
av FTI’s återvinningsstationer i Kalix tätort och större tillgänglighet för byarna.”
Beslutsunderlag
Motion från Linus Häggström (M) och Anders Nordqvist (M) den 8 februari 2021.

Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 58

Dnr 2021-00069 103

Motion - bastu och (vinter) bad
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till fritids- och kulturnämnden för beredning.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) föreslår i motion den 5 februari 2021, följande:
”Framtid i Kalix har många sympatisörer som har anammat idéerna med (vinter)bad
och framför allt bastubad i kombination med bad i älven, oavsett den är öppen eller
tillfrusen. Framtid i Kalix lägger därför motion med förslag att det utreds om var man
skulle kunna anlägga stationär eller flytande bastu med möjlighet att kombinera den
heta bastumiljön med utebad/isvaksbad.
I sammanhanget viktigt är att det utreds och tillförs de säkerhetsaspekter och
-utrustning som kan ställas på upplåtaren.
Framtid i Kalix ser att det finns två naturliga platser för aktiviteten, Strandängsbadet
och Vassholmen, men det kan naturligtvis finnas flera lämpliga platser. Det är
hälsofrämjande med vinterbad och så har vi ju en underbar tillgång till älven och en
underbar natur.
Det behöver inte vara öppet varje dag/kväll, exempelvis kan man ju ha en dag/kväll
för damer, en dag/kväll för herrar och en dag/kväll gemensamt.”
Beslutsunderlag
Motion från Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu och Johanna Söderman (FIK)
den 5 februari 2021.

Protokollsutdrag skickas till
Fritids- och kulturnämnden
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§ 59

Dnr 2021-00070 103

Motion - Effekterna av pandemin
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 7 februari 2021, följande:
”Det har inte undgått någon att koronapandemin har över svept hela världen och
förändrat själva grunden som vi alla står på. Vi har sett företag gå omkull, arbetslösheten stiga samt undervisning och arbete bedrivas på distans. Ingen kan idag säga
att det inte blir ytterligare effekter som vi ännu inte har sett.
Vi vet inte hur framtiden blir. Det vi vet är att saker inte kommer att bli som de alltid
har varit. Det går inte att garantera att jobben som vi förlorat kommer tillbaka i
samma form när pandemin är över.
Kalix behöver en återstart. En återstart som bygger på kompetens och kunskap. Vi
behöver blicka framåt och identifiera vilka styrkor vi kommer att ha och vilja att ha i
framtiden.
Framtid i Kalix föreslår Kommunfullmäktige att med Kommunstyrelsen som koordinator tillsätta en politisk utredning med tjänstemannagrupp från utbildningsförvaltningen, 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 utbildningar.
● 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. Här kommer tekniken för distansutbildning väl till
pass. De områden som utpekas som särskilt viktiga för Kalix ska man arbeta vidare
med så att studenter som väljer dessa inriktningar är väl rustade för att kunna söka
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arbete eller för att kunna starta företag. Vi behöver dessutom utveckla ett omfattade
stöd gällande allt från mentorskap till finansiering och utbildning. De utpekade områdena kommer även att ligga till grund för projekt som vi kan söka EU-finansiering
för när utlysningar öppnas upp.
Nu ska vi inte bara starta upp en förändringsprocess utan vi måste avsluta den och
komma ut bättre rustade för framtiden.”
Beslutsunderlag
Motion från Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu och Johanna Söderman (FIK)
den 7 februari 2021.
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§ 60

Dnr 2021-00071 103

Motion - Friskvårdsbidrag för kommunanställda
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
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 skatteverkets 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 fotbehandlingar, 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
marginaler 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.
Beslutsunderlag
Motion från Carina Sundström (L) den 8 februari 2021.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 61

Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandet och beslutar lägga det till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Nedanstående meddelanden föreligger:
1
Dnr 2020-00479
Förvaltningsrättens beslut 26 november 2020, i Mål nr 2217-20, laglighetsprövning
enligt kommunallagen; fråga om avskrivning av överklagat kommunfullmäktige beslut
den 28 september 2020, § 144. Förvaltningsrätten beslutar avskriva målet för vidare
handläggning.
2
Dnr 2020-00215
Förvaltningsrättens dom 27 november 2020, i Mål nr 882-20, laglighetsprövning enligt
kommunallagen; krisledningsnämndens beslut den 31 mars 2020 om tilläggsbudget
med anledning av covid-19. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
3
Dnr 2020-00297
Socialnämndens protokoll den 9 december 2020, § 160, redovisning av ej verkställda
beslut kvartal 3, 2020.
4
Dnr 2020-00572
Region Norrbottens har den 28 december 2020, meddelat om uppsägning av samverkansavtal för medicinskt förbrukningsmaterial och försörjning av hjälpmedel till
personer med funktionsnedsättning.
5
Dnr 2021-00010
Förvaltningsrättens dom 30 december 2021, i Mål nr 881-20, laglighetsprövning enligt
kommunallagen; kommunfullmäktiges beslut den 14 april 2020, § 51, formerna för
krisledningsnämndens redovisning till kommunfullmäktige. Förvaltningsrätten avslår
överklagande.
6
Dnr 2020-00377
Fritids- och kulturnämndens ordförande Britt-Inger Nordström beslut i brådskande
ärende den 21 december 2020, över Stöd till föreningslivet med anledning av covid19 – fördelning, beslutat:
1. Sista ansökningsdag för stödet ska vara 20 januari 2021.
2. Ansökan ska gälla konsekvenser under perioden 12 mars 2020 – 31 december
2020.
3. Fördelning av stödet ska beslutas på nämndens sammanträde 18 februari 2021.
4. Fördela totalt 1 000 tkr gällande perioden 12 mars – 31 december 2020.
7
Dnr 2021-00031
Informationsbrev från länsstyrelsen om covid-19 lagstiftning.
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8
Dnr 2021-00039
Förvaltningsrättens beslut den 20 januari 2021, Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725), KL; fråga om avvisning Mål nr 2662-20, överklagan av kommunfullmäktiges beslut den 23 november 2020, §§ 174 och 187 från Djamila Bännmark. Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
9
Dnr 2020-00366
Förvaltningsrättens dom den 25 januari 2021, Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725), KL; budget och kostpolitiskt program Mål nr 1495-20 överklagan
av kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020, §§ 81 och 92 från Djamila Brännmark. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
10
Dnr 2020-00291
Förvaltningsrättens dom den 25 januari 2021, Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725), KL; attestering av arvode och ersättning till förtroendevald Mål nr
934-20 överklagan av kommunfullmäktiges beslut den 14 april 2020, från Djamila
Brännmark. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
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