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§ 33   

Upprop 
Kommunfullmäktiges beslut 
Susanne Andersson (S), kommunfullmäktiges ordförande förrättar upprop för dagens 
sammanträde. 
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§ 34   

Val av justerare 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse Britt-Inger Nordström (S) och Roland Nordin (M) 
som justerare av dagens protokoll.      
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§ 35   

Godkännande av ärendelista 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna kungörelsen med följande ändringar: 
 
7 Val – (S) ersättare i utbildningsnämnden - utgår 
 
7 B Val - (S) ersättare utbildningsnämnden – utgår 
 
8 Val – (C) ledamot i samhällsbyggnadsnämnden 
 
30  Inkomna nya motioner 
  
Kommunfullmäktige förklarar sig därefter lagligen kallade.  
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§ 36 Dnr 2018-00102 102 

Avsägelse politiskt uppdrag (SD) - ledamot i 
kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Lena Forsberg (SD), befrielse från 
förtroendeuppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Beskrivning av ärendet 
Lena Forsberg (SD), har begärt befrielse från politiskt uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Lena Forsberg 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret  
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§ 37 Dnr 2018-00195 102 

Avsägelse politiskt uppdrag (S) - ersättare i 
utbildningsnämnden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Monika Invall (S), befrielse från 
förtroendeuppdraget som ersättare i utbildningsnämnden. 
 
Beskrivning av ärendet 
Monika Invall (S), har begärt befrielse från politiskt uppdrag som ersättare i 
utbildningsnämnden. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Monika Invall 
Utbildningsnämnden 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret  
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§ 38 Dnr 2018-00223 102 

Avsägelse politiskt uppdrag - (C) ordinarie ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Thomas Lindbäck (C), befrielse från 
förtroendeuppdraget som ordinarie ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Beskrivning av ärendet 
Thomas Lindbäck (C), har begärt befrielse från politiskt uppdrag som ordinarie 
ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Thomas Lindbäck 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret  
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§ 39 Dnr 2018-00248 102 

Avsägelse politiskt uppdrag (S) - ersättare i 
utbildningsnämnden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Sofia Åström (S), befrielse från 
förtroendeuppdraget som ersättare i utbildningsnämnden. 
 
Beskrivning av ärendet 
Sofia Åström (S), har begärt befrielse från politiskt uppdrag som ersättare i 
utbildningsnämnden. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Sofia Åström 
Utbildningsnämnden 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret  
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§ 40 Dnr 2018-00258 102 

Val - (C) ledamot i samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse Bengt Esperi (C), som ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden för tiden fram till den 31 december 2018. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har vid dagens sammanträde beslutat bevilja 
Thomas Lindbäck (C), befrielse från politiskt uppdrag som ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden. Val av ny ledamot bör därför utses. 
    
 
Protokollsutdrag skickas till 
Bengt Esperi 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 41 Dnr 2018-00190 03 

Kalix kommuns representation i LAG för Leader Spira Mare 
2020 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse Erik Söderlund (S) i styrelsen LAG för Leader Spira 
Mare 2020, eftersom kommunens utvecklingsansvarig ska lägga ner mer tid till 
etableringsfrågor. 
 
Beskrivning av ärendet 
Näringslivschef Birgitta M Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 23 mars 2018, att 
kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade 20 mars 2017, att utvecklings-
ansvarig ersätter näringslivsutvecklare med inriktning landsbygdsutveckling i styrelsen 
LAG för Leader Spira Mare 2020 (Dnr 2017-00343 14).  
 
Då kommunens utvecklingsansvarig nu måste lägga mer tid till etableringsfrågor 
måste en ersättare utses. Inför projektbeslut i LAG för Spira Mare 2020 är det viktigt 
med politisk representation i styrelsen samt deltagande i beslutsprocessen. 
 
Beslutsunderlag 
Näringslivschef Birgitta M Larssons tjänsteskrivelse den 23 mars 2018. 
Kommunstyrelsens protokoll § 68/18. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Erik Söderlund 
Näringslivsenheten 
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§ 42 Dnr 2018-00136 04 

Årsredovisning samt sammanställd redovisning för kommunen 
och de kommunala bolagen/stiftelsen av 2017 års verksamhet 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna följande: 

 resultatet för år 2017, enligt det externa resultatet + 74,9 milj kr samt efter 
balanskravsjusteringar +73,3 milj kr.  

 att 20,9 mkr avsätts till resultatutjämningsreserven. 
 årsredovisningar samt den sammanställda redovisningen för år 2017. 
 bevilja styrelsen, nämnderna, bolagen, beredningarna samt kommunens 

förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet. 
 
De ledamöter i kommunfullmäktige som även var ledamöter och ersättare i granskade 
styrelser och nämnder samt övriga organ under den tidsperiod som årsredovisningen 
gäller deltog inte i behandlingen av ärendet gällande frågan om ansvarsfrihet i de delar 
som dessa personer berörs. 

 
Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Eva Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 19 mars 2018, att 
årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige av 2017 års 
verksamhet och ekonomi enligt kommunallagen §§16-18. Det externa resultatet visar 
ett överskott på 74,9 milj kr och efter avstämning mot kommunallagens balanskrav 
visar det justerade resultatet ett överskott på 73,3 milj kr. Årets redovisade resultat 
innebär att kommunfullmäktiges satta utgiftstak på 97,5 % uppnås då utgiftstaket 
uppgår till 92,7 %. Av årets resultat avsätts 20,9 mkr till resultatutjämningsreserven.  
  
Beslutsunderlag 
Ekonomichef Eva Henrikssons tjänsteskrivelse den 19 mars 2018. 
Kommunstyrelsens protokoll § 61/18. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Ekonomienheten 
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§ 43 Dnr 2018-00176 28 

Bostadsbyggande i samarbete med Statens Bostadsom- 
vandling (SBO) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar överlämna ärendet till samhällsbyggnadsnämnden, att 
fatta beslut om genomförandet att bygga om del av F-byggnaden på Furuhedsskolans 
område i Sbo:s regi samt att underteckna erforderliga avtal och handlingar. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 21 mars 2018, att 
på många orter har det kommunala bostadsbeståndet svårt att möta äldres krav och 
behov av anpassade lägenheter. Kalix kommun har som mål att fortsätta utveckla Kalix 
till en bra boendeort för alla åldrar. Som ett led i detta arbete har Kalix kommun 
kontaktat Statens Bostadsomvandling AB, Sbo, för att bedöma möjligheten att bygga 
om del av befintligt fastighetsbestånd inom fastigheten Kalix Studenten 1. 
 
Sbo är ett helstatligt bolag som inrättades av regeringen 2004. Sbo har i uppdrag att 
genomföra insatser som skapar bättre balans på svaga bostadsmarknader, vilket sker 
genom att förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter för i huvudsak bo-
stadsändamål som övertas från kommuner eller kommunala bostadsföretag.  
 
Sbo:s roll är att medverka till att bostadsmarknaden kommer i balans på orter med 
vikande befolkning och svag bostadsmarknad. Sbo ser det som ett betydelsefullt 
samhällsintresse att stärka kommuners utvecklingsmöjligheter genom att öka antalet 
bostäder som uppfyller krav på tillgänglighet och användbarhet och har tillgång till 
samhällsservice. Positiva flyttkedjor skapas samtidigt som äldre människor får möjlighet 
att bo tryggt, tillgängligt och bekvämt. 
 
Med kapital, kompetens och erfarenhet stöttar Sbo den omstruktureringsprocess som 
behövs för att bättre balansera utbud och efterfrågan på svaga bostadsmarknader.  
 
Det innebär att Sbo förvärvar kommunala eller kommunägda fastigheter och utvecklar 
dem tillsammans med kommunen till annan användning. Kalix kommuns roll i 
samarbetet är att vara huvudansvariga för planering och genomförande.  
 
Beslutsunderlag 
Maria S Henriksson, kommundirektör tjänsteskrivelse 21 mars 2018. 
Kommunstyrelsens protokoll § 48/18. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 44 Dnr 2018-00120 101 

Riktlinjer för ersättningar till förtroendevalda - revidering 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta nya bestämmelser enligt nya kommunallagen 
gällande riktlinjer för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i enlighet med 
bifogad bilaga. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kansliansvarig/utredare Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den  
5 mars 2018, att kommunstyrelsens internkontroll 2018 visar bland annat att ett antal 
styrande dokument i kommunens författningssamling besväras av felaktiga eller 
inaktuella uppgifter. Bestämmelserna om ersättningar till förtroendevalda tillhör den 
grupp av styrande dokument som av dessa skäl behöver revideras. I detta fall rör det 
som en sakuppgift som behöver korrigeras med anledning av att en ny kommunallag 
trädde ikraft 1 januari 2018.  
 
Beslutsunderlag 
Kansliansvarig/utredare Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 5 mars 2018.  
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokollsutdrag 27/18. 
Kommunstyrelsens protokoll § 62/18. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Författningssamlingen 
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§ 45 Dnr 2018-00118 101 

Kommunstyrelsens reglemente - revidering 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta nytt reglemente för kommunstyrelsen i enlighet 
med bifogad bilaga. 
 
Reservation 
Dan Brännmark (S) och Carl Otto Gählman (FIK) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Dan Brännmarks yrkande. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kansliansvarig/utredare Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 
5 mars 2018, att kommunstyrelsens internkontroll 2018 visar bland annat att ett 
antal styrande dokument i kommunens författningssamling besväras av felaktiga 
eller inaktuella uppgifter. Kommunstyrelsens reglemente tillhör den grupp av 
styrande dokument som av dessa skäl behöver revideras. I detta fall rör det sig dels 
om några mindre språkliga och redaktionella förändringar som bland annat föranleds 
av den nya kommunallagens ikraftträdande 1 januari 2018. Dels rör det som en 
handfull förändringar med anledning av en befogenhet (konsumentfrågor) tidigare 
flyttats till socialnämnden, att kommunala delegationslaget upphävts för dryg nio år 
sedan, att en befogenhet (miljöstrategiska frågor) tenderar att kollidera med 
samhällsbyggnadsnämndens ansvar, att en befogenhet (medborgarinflytande) är 
onödig att räkna upp eftersom den inryms i en annan (utveckling av den kommunala 
demokratin) och att en uppgift (administrativ service) inte behöver förekomma i 
reglementet.  
 
Beslutsunderlag 
Kansliansvarig/utredare Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 5 mars 2018.  
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokollsutdrag 26/18. 
Kommunstyrelsens protokoll § 63/18. 
 
Yrkanden 
Tommy Nilsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Dan Brännmark(S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändring: 
under § 17 finns förslag att ändra 3:e stycket ”kallelse ska” till ”kallelse bör”. Jag 
yrkar på att ändringen utgår. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition Tommy Nilsson (S) och Dan Brännmark (S) skilda 
yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Tommy Nilssons yrkande. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Författningssamlingen 
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§ 46 Dnr 2018-00116 10 

Arbetsordning kommunfullmäktige - revidering 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta ny arbetsordning för fullmäktige i enlighet med 
bifogad bilaga med ändring under § 32, stycke två som får följande lydelse:  
Ska ges in till kommunstyrelsens kansli senast sju arbetsdagar före det 
sammanträde vid vilket ledamoten avser ställa den. 
 
Reservation 
Samtliga ledamöter för Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Aimo Suomela 
(KXP) reserverar sig till förmån för Linda Frohms (M) yrkande. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kansliansvarig/utredare Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 
6 mars 2018, att kommunstyrelsens internkontroll 2018 visar bland annat att ett antal 
styrande dokument i kommunens författningssamling besväras av felaktiga eller 
inaktuella uppgifter. Fullmäktiges arbetsordning tillhör den grupp av styrande dokument 
som av dessa skäl behöver revideras. I detta fall rör det som ett flertal språkliga och 
redaktionella förändringar föranledda av den kommunallag som trädde ikraft 1 januari 
2018. Därutöver har arbetsordningen försetts med ett förtydligande (§ 4) angående de 
temporära val som kan behöva förrättas vid förfall från samtliga ledamöter i presidiet.  
 
Beslutsunderlag 
Kansliansvarig/utredare Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 6 mars 2018.  
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokollsutdrag 25/18. 
Kommunstyrelsens protokoll § 64/18. 
 
Yrkande 
Tommy Nilsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Linda Frohm (M): § 32 ändras till att Interpellationer ska lämnas in fem arbetsdagar 
innan fullmäktiges sammanträde för att tas upp. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Tommy Nilsson (S) och Linda Frohms (M) skilda 
yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Tommy Nilssons yrkande. 
 
Tilläggsyrkande 
Linda Frohm (M): § 32, stycke två ändras till följande: Ska ges in till 
kommunstyrelsens kansli senast sju arbetsdagar före det sammanträde vid vilket 
ledamoten avser ställa den. 
 
Omröstning 
Ordförande ställer Linda Frohms (M) tilläggsyrkande för röstning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla yrkandet. 
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Protokollsutdrag skickas till 
Författningssamlingen 
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§ 47 Dnr 2018-00069 04 

Kommunens internkontrollplan 2017 - uppföljning 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna uppföljning av kommunens internkontrollplan 
2017. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Eva Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 17 mars 2018, att 
genom att årligen besluta om en internkontrollplan formuleras obligatoriska kon-
trollmoment vilka gäller för samtliga nämnder/styrelse. Detta medför en gemensam 
standard för kommunens interna kontroll. Utöver de kommun-övergripande obli-
gatoriska kontrollmomenten kompletterar de olika facknämnderna sina intern-
kontrollplaner med egna nämndsspecifika kontrollområden. 
 
1.1 Avtalade priser 
För kommunen sammanfattande kommentar:  
Det är oerhört viktigt att säkerställa att avtalade priser stämmer överens med 
fakturorna. Kontrollerna visar, i enlighet med 2016, att det är svårt i vissa fall att 
kontrollera priserna eftersom prislistorna varierar beroende på till exempel växel-
kurser eller att prislistorna är inaktuella. För att kunna följa upp priser på ett smidigt 
sätt måste tillgänglighet till avtal, inklusive prislistor i de fall dessa är separata, bli 
bättre. För att åstadkomma detta behövs en central åtgärd. Utfallet i årets kontroller 
uppgick dock till 100 %.  
 
1.2. Köptrohet 
För kommunen sammanfattande kommentar:  
Att ha en hög köptrohet gentemot ingångna avtal med leverantörer är en målsätt-
ning som måste eftersträvas.  Av de granskade fakturorna uppgick samtliga 
nämnders kontroller, förutom Socialförvaltningens, till 100 % måluppfyllelse. För 
socialförvaltningen hade 14 % av de kontrollerade fakturorna avropats från annan än 
avtalsleverantören. Avsteg från avtalsleverantören till förmån för en lokal leverantör 
har bland annat skett inom integrationens område. Anledningen är att in-
köpsaktiviteten sker tillsammans med de boende eller med brukarna och utgör ett 
led i integrationsprocessen.  För att upprätthålla en hög köptrohet måste gällande 
avtal bli mer tillgängliga för beställare.  Även här behövs en central åtgärd för att 
underlätta för samtliga beställare i kommunen.  
 
1.3. Budgetdirektiv 
För kommunen sammanfattande kommentar:  
Rutiner finns för att säkerställa att tagna budgetdirektiv och beslut i KF/KS efterlevs. 
Månadsrapporterna skickas till kommunstyrelsen. Vid överskridande av budget 
skickar kommunstyrelsen uppmaningar till nämnderna om återhållsamhet. Trots 
dessa uppmaningar är det, av olika anledningar, svårt att få budgetefterlevnad inom 
alla områden. 
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1.4 Representation 
För kommunen sammanfattande kommentar:  
Kontrollerna visar fortfarande att förvaltningar inte har tillräckliga rutiner för att 
säkerställa att alla krav uppfylls när det gäller representation. Kontroller visar att det 
finns brist avseende notering av syfte och deltagare samt att momsen konteras 
felaktigt i vissa fall. Riktlinjerna behöver implementeras bättre i organisationen i 
form av riktade informations- samt utbildningsinsatser.  
 
1.5 Policy, regler och riktlinjer 
För kommunen sammanfattande kommentar:  
Att säkerställa att policy, regler och riktlinjer som finns är korrekta och aktuella, 
finns det fortsatt utvecklingspotential i. Arbete med revideringar är initierade främst 
inom kommunstyrelsens och utbildningsnämndens områden.   
 
1.6  Hantering av kontantkassor 
För kommunen sammanfattande kommentar:  
Samtliga genomförda kontroller visar 100 % måluppfyllelse. Hantering av kontanta 
medel är ett viktigt område så det är viktigt att även fortsättningsvis arbeta med 
informations- och utbildningsinsatser så vi säkerställer att riktlinjerna följs.  
 
1.7  Semesteruttag 
För kommunen sammanfattande kommentar:  
Samtliga genomförds kontroller visar 100 % måluppfyllelse.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichef Eva Henrikssons tjänsteskrivelse den 17 mars 2018. 
Kommunstyrelsens protokoll § 67/18. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
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§ 48 Dnr 2018-00163 101 

Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026. 
 
Beskrivning av ärendet  
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 16 mars 2018, 
att Norrbottens folkhälsopolitiska råd, NFR, har tagit fram en folkhälsostrategi där 
Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbottens län är 
huvudmän. Innehållet har löpande kommunicerats med sakkunniga i kommunerna. 
Aktörer som gjort inspel under framtagningsprocessen erbjöds möjlighet att lämna 
synpunkter i en sakgranskningsrunda hösten 2017. Strategin beskriver utgångsläge, 
målsättningar, egenskaper för ett framgångsrikt folkhälsoarbete samt vem som gör 
vad i Norrbottens folkhälsoarbete. Syftet med strategin är att stimulera till ett mer 
systematiskt folkhälsoarbete som utjämnar skillnader i hälsa mellan 
befolkningsgrupper och i förlängningen förbättrar folkhälsan. 
 
Strategin börjar gälla efter att Norrbottens Kommuner, Region Norrbotten och 
Länsstyrelsen i Norrbottens län antagit dokumentet. I samband med fastställandet 
upphör den tidigare folkhälsopolitiska strategin från år 2007 att gälla. 
 
Styrelsen för Norrbottens kommuner beslutade 2018-01-12: 
 
Att anta "Norrbottens folkhälsostrategi 2018-2026" enligt liggande förslag 
 
Att rekommendera medlemskommunerna att anta förslaget "Norrbottens folkhäl-
sostrategi 2018 - 2026" 
 
Att uppdra till Norrbottens Kommuner att i samråd med Region Norrbotten och 
Länsstyrelsen i Norrbottens län samordna arbetet med en regional och sektors-
övergripande handlingsplan. Norrbottens Kommuner fokuserar på delmål l: utbild-
ningsnivån och det livslånga lärandet ska öka och bli mer jämlik och jämställd 
 
Roller - vad gör kommunen i Norrbottens folkhälsoarbete  
I Folkhälsostrategin betonas att ett effektivt folkhälsoarbete bygger pä en betydligt 
högre samverkan och ett gemensamt ansvarstagande mellan den offentliga, 
idéburna och privata sektorn samt mellan tjänstepersoner och politiker och den 
enskilda individen. Varje aktör har ett ansvar och måste bidra med sin pusselbit för 
att nä målet om en bättre och mer jämlik hälsa i Norrbotten. Enskilda individer har 
utifrån sina livsvillkor och handlingsutrymme ett ansvar för den egna hälsan. 
 
Lokal nivå - kommunens verksamhetsområde 
Inom det kommunala verksamhetsområdet finns förutsättningar att verka för en 
bättre och mer jämlik hälsa genom att påverka människans livsvillkor och 
levnadsförhållanden. Detta kan ske exempelvis inom områden som samhälls-
byggnad, utbildning, kultur och socialtjänst. Kommunen har som ortens största 
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arbetsgivare genom sin personalpolitik en stor möjlighet att bidra till att folkhälsans 
målsättningar uppnås. 
 
Norrbottens folkhälsostrategi är framtaget som ett vägledande, ej styrande. 
dokument. Strategin syftar till att förbättra förutsättningarna för ett mer 
systematiskt och långsiktigt folkhälsoarbete. Strategin ger också en gemensam 
läges- och målbild som avser att samordna länets resurser till de områden och 
befolkningsgrupper där de gör bäst verkan. 
 
Politiker och tjänstepersoner  
Politiker och tjänstepersoner på lokal nivå menar man har stora möjligheter att 
påverka graden av jämlikhet då de bestämmer vilka välfärdstjänster som ska 
erbjudas och hur de ska se ut. Politiken utgör en viktig pusselbit för att få folk-
hälsan på agendan och se till att folkhälsoarbetet sker nämndsövergripande och 
genomsyrar hela kommunen. Viktiga uppgifter för politiker och tjänstepersoner 
är att: 
 

 Identifiera folkhälsofrågorna/bestämningsfaktorer för 
verksamhetsområdet och införa relevanta åtgärder utifrån sina 
strategiska styrdokument  
 

 Utreda konsekvenserna av politiska beslut och i vilken utsträckning de 
påverkar den ojämlika hälsan (t.ex. utifrån ålder, kön och socioekonomi). 
Lika viktigt är det att vid ekonomisk åtstramning säkerställa att 
neddragningar inte drabbar de socioekonomiskt svaga befolkningsgrupper 
mer än andra med en ökad ojämlikhet i hälsa som följd. 

 
 Utreda i vilken utsträckning beslutet förstärker eller utmanar 

konserverande normer och värderingar. 
 

Kalix kommun har tillsammans med övriga kommuner i Östra Norrbotten arbetat 
fram en modell för att tillsammans arbeta med Folkhälsofrågor. Det arbetet har 
genomförts med processtöd från de handläggare som arbetat fram stora delar av 
folkhälsostrategin. Att anta den gemensamma folkhälsostrategin för Norrbotten 
är ett viktigt steg för det fortsatta arbetet. Strategin är vägledande och inte 
styrande vilket möjliggör för deltagande kommuner att utarbeta handlingsplaner 
och strategier utifrån sina lokala behov. 
 
Beslutsunderlag 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 16 mars 2018. 
Kommunstyrelsens protokoll § 66/18. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Styrelsen för Norrbottens kommuner 
Maria S Henriksson, kommundirektör 
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§ 49 Dnr 2018-00067 003 

Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare - 
begäran om uppdrag 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden 
för att nämnden äger frågan att komma med förslag på uppdraget samt föreslå 
förändringar i nämndens reglemente. 
 
Beskrivning av ärendet  
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 5 december 2017, § 190, att den  
17 maj 2017, fattade riksdagen beslut om en ny lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2017. Lagen reglerar bland annat 
att elektroniska cigaretter inte får säljas till någon under 18 år, butiker som säljer 
elektroniska cigaretter ska anmäla detta till kommunen. Eftersom 
samhällsbyggnadsnämnden har tillsyn enligt tobakslagen får det anses lämpligt att 
nämnden även har tillsyn enligt nu aktuell lagstiftning.  
 
I samhällsbyggnadsnämndens reglemente 1 § anges samhällsbyggnadsnämndens 
uppgifter. Paragrafen behöver kompletteras med att nämnden fullgör kommunens 
uppgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.  
 
Den 17 maj 2017 fattade riksdagen beslut om en ny lag om elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2017. Av 26 § i lagen 
framgår att kommunen utövar den omedelbara tillsynen över att denna lag och 
föreskrifter meddelade med stöd av lagen följs vad gäller visst förbud mot att till-
handahålla elektroniska cigaretter och påfyllnings behållare, produktpresentation, 
åldersgräns och anmälan om försäljning och egenkontroll. Lagen reglerar bland 
annat att elektroniska cigaretter inte får säljas till någon under 18 år, butiker som 
säljer elektroniska cigaretter ska anmäla detta till kommunen. Lagen berör den som 
säljer elektroniska cigaretter, tillverkare, importör av dessa produkter och 
myndigheter och kommuner får ett tillsynsansvar. Så kallade elektroniska cigaretter 
(e-cigaretter) har blivit mer och mer populära de senaste åren. Men omfattats inte 
av gällande tobakslagstiftning. Lagen behövs för att Sverige ska kunna genomföra 
bestämmelserna om elektroniska cigaretter i EU:s tobaksproduktdirektiv 
(2014/40/EU). I direktivet slås bland annat fast att regleringen av e-cigaretter ska 
bidra till att skydda folkhälsan. Barn och ungdomar bedöms behöva särskilt skydd 
eftersom e-cigaretter efterliknar och normaliserar rökning och därmed riskerar att bli 
en inkörsport till nikotinberoende. Det riskerar i sin tur att resultera i traditionell 
tobakskonsumtion. 
 
Därför är inte e-cigaretter vilken konsumentprodukt som helst utan en produkt som 
behöver en särskild skyddsreglering. Det är förbjudet både att sälja och lämna ut e-
cigaretter till personer under 18 år.  
 
Den operativa, lokala tillsynen sköts av kommunerna och polismyndigheten. Men 
även konsumentverket har ett tillsynsansvar över frågor kopplat till marknadsföring. 
Folkhälsomyndigheten är central tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen ansvarar för och 
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utövar tillsyn inom länet med fokus på de frågor som kommunen och po-
lismyndigheten har tillsynsansvar för. Den som säljer e-cigaretter i strid mot denna 
lagstiftning kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.  
 
Eftersom samhällsbyggnadsnämnden har tillsyn enligt tobakslagen får det anses 
lämpligt att nämnden även har tillsyn enligt nu aktuell lagstiftning.  
 
I samhällsbyggnadsnämndens reglemente 1 § anges samhällsbyggnadsnämnden 
uppgifter och paragrafen måste kompletteras med att nämnden fullgör kommunens 
uppgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår följande: 
 

1. Kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att utföra 
kommunens tillsyn enligt lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.  
 

2. Kommunfullmäktige uppdaterar nämndens reglemente så att det innefattar 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.   

 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 190/17. 
Kommunstyrelsens protokoll § 40/18.   
 
Yrkande 
Tommy Nilsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg: för att nämnden 
äger frågan att komma med förslag på uppdraget samt föreslå förändringar i 
nämndens reglemente. 
 
Omröstning 
Ordföranden ställer Tommy Nilsson (S) yrkande för röstning och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt yrkandet. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 50 Dnr 2018-00165 103 

Motionssvar - Lagen om Valfrihetssystem (LOV) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 
 
Reservation 
Samtliga ledamöter för Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Aimo  
Suomela (KXP) och Carl Otto Gählman (FIK) reserverar sig till förmån för Rickard 
Mohss (L) yrkande. 
 
Beskrivning av ärendet 
Stefan Granström (C), föreslår i motion den 24 april 2017 följande: 
”I januari 2009 infördes lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagen reglerar vad som 
ska gälla för de kommuner som vill konkurrenspröva kommunala verksamheter 
genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren 
eller patienten, dvs det som ibland kallas för kundval.  
 
Syftet med LOV är att öka människors inflytande över den omsorg de får. Att ge 
Kalix medborgare tillgång till lagen om valfrihet är en viktig kvalitetsfråga och något 
som ökar attraktiviteten för medborgarna i Kalix kommun. Rätten att kunna välja 
utförare som ska ta hand om en när man på ålderns höst har behov av tex 
hemtjänst är oerhört betydelsefullt för individen. Framför allt kan det även handla 
om rätten att välja bort något som inte passar ens egna behov.  
 
Alla människor är olika, har olika behov och kommer med olika önskemål. LOV 
innebär mer makt över sitt egna liv. Valfrihet är en kvalitet i sig och en rättighet som 
vi i arbetsför ålder tar för givet. Denna rättighet att själv kunna välja ska inte behöva 
upphöra bara för att man blir gammal.  
 
Det finns dessvärre de som påstår att lagen om valfrihet inte passar en liten 
kommun såsom Kalix. Men det gör den i högsta grad. Vi måste bara ge möjlighet för 
entreprenörer att starta välfärdsföretag i liten skala och då inte kräva att de ska 
behöva serva alla kommundelar med sina tjänster. Mindre välfärdsföretag kan med 
fördel kombinera sina LOV-tjänster med RUT-tjänster. Värdefullt för den enskilde att 
kunna minska antalet personer som dagligen besöker för att få den hjälp man 
behöver.  
 
Det är inte bara vårdtagarna som har att vinna på denna valfrihetsreform. De 
anställda kommer att få fler arbetsgivare att välja mellan vilket innebär att man 
kommer att få bättre möjligheter att kräva bättre arbetsvillkor och även har bättre 
utgångspunkter i kommande löneförhandlingar.  
 
Med hänvisning till ovan yrkar motionären. 
Att Kalix kommun utreder möjligheterna om att tillämpa lagen om valfrihetssystem 
inom lämpliga områden.” 
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Kommunfullmäktige har den 19 juni 2017,§ 122, beslutat lämna motionen till 
socialnämnden för beredning.  
 
Socialnämnden meddelar den 18 oktober 2017, § 105, att år 2013 genomfördes en 
utredning om ett eventuellt införande av LOV i kommunen. Kommunfullmäktige 
beslutar att inte införa LOV i Kalix kommun med följande motivering; 
 
Den ekonomiska situationen för socialnämnden visar på ett stort underskott och där 
konsekvensbeskrivningen pekar mot högre kostnader vid ett införande. Införandet av 
Attraktiv arbetsgivare kan komma att påverkas negativt vid ett införande av LOV. 
Dnr 2013-00558 73 
 
I ett samverkansavtal mellan S,V och MP ingår att privatisering ej skall ses som ett 
alternativ. 
 
Alla socialnämndens insatser till personer, kvinnor och män, flickor och pojkar 
bygger på en människosyn som bottnar i allas lika värde. Vi säkerställer och 
vidmakthåller brukarnas egenmakt över sitt eget  liv och sin vardag. Det gör vi bl a 
genom medborgardialoger, genomförandeplaner och kvalitetssäkrade metoder som 
BBIC och IBIC och en evidensbaserad praktik. I fokus för all verksamhet finns alltid 
brukaren/vårdtagaren.  
 
Socialnämnden föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.  
 
Kommunfullmäktige har den 27 november 2017, § 197, beslutat återremittera 
ärendet till socialnämnden för ny beredning till svar då socialnämndens ekonomiska 
situation förändrats. 
 
Socialnämnden föreslår, enligt beredningens redovisning att kommunfullmäktige 
beslutar avslå motionen.   
 
Yrkanden 
Tommy Nilsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen avslås. 
Rickard Mohss (L): Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Tommy Nilsson (S) och Rickard Mohss (L) skilda 
yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Tommy Nilssons 
yrkande.  
 
Votering begärs. Kommunfullmäktige beslutar godkänna följande 
propositionsordning: 
 
JA-röst: Bifall till Tommy Nilssons (S) yrkande. 
NEJ-röst: Bifall till Rickard Mohss (L) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Med 18 JA-röster, 14 NEJ-röster och 1 som avstår beslutar kommunfullmäktige att 
motionen avslås. 
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Beslutsunderlag 
Motion, den 24 april 2017. 
Kommunfullmäktiges protokoll § 121/17. 
Socialnämndens protokoll § 105/17. 
Kommunstyrelsens protokoll § 229/17. 
Kommunfullmäktiges protokoll § 197/17. 
Socialnämndens protokoll § 26/18. 
Kommunstyrelsens protokoll § 65/18. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Stefan Granström 
Socialnämnden 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(51) 

Sammanträdesdatum 
2018-04-16 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 51 Dnr 2018-00178 103 

Interpellation - Takras på manhemsskolan till samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande Stig Karlsson    
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), har ställt en fråga till samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Stig Karlsson (S), enligt följande:  
”Måndag den 12:e Mars hände det som inte får hända. Taket på en länga vid 
Manhemskolan i Kalix rasade in på grund av överbelastning på takkonstruktionen. 
Det var bara rådigt ingripande av en lärare som såg vad som höll på att hända och 
snabbt kunde evakuera de elever som befann sig i salen som gjorde att det inte blev 
några personskador. 
 
Framtid i Kalix konstaterar att Samhällsbyggnadsförvaltningen som 
fastighetsförvaltare har långtgående skyldighet att genom aktivt handlande 
förebygga skador på människor och egendom. 
 
Stig Karlsson; Det som hänt har hänt, det är anmält till Arbetsmiljöverket och 
skadorna inskränkte sig som tur var till materiella. Men har Du som ordförande för 
nämnden ställt Dig frågan;  
 
Har Samhällsbyggnadsförvaltningen den kompetens som förvaltning av fastigheter 
kräver eller………?” 
 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stig Karlsson (S) lämnar följande svar: 
 
”Ja, förtroende finns. Aktuellt tak har tidigare säsonger ej påvisat behov av 
snöskottning. Takskottning har pågått sedan mitten av januari. Utarbetade rutiner 
finns i form av:  
•Kontroll av snödjup  
•Bedömning av vikt på snö  
•Kontroll av partier där mycket snö samlas vid drivbildning  
•Mätning av nedböjning  
•Inplanering av takskottning vid snörika vintrar.” 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman 
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§ 52 Dnr 2018-00179 103 

Interpellation - Flytt av scen från Strandängarna till 
Vassholmen till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stig 
Karlsson 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), har ställt en fråga till samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Stig Karlsson (S), enligt följande: 
  
”Vid ett extrainsatt möte den 27:e Februari tog Samhällsbyggnadsnämnden beslut 
om att flytta utescenen från Strandängarna till Vassholmen. 
 
Framtid i Kalix värnar, nu som alltid, om att beslut skall föregås av fullödig 
beredning där frågan dissekeras i ”alla möjliga” infallsvinklar. Då Vassholmen är av 
kulturhistoriskt riksintresse så ställer sig naturligtvis vän av ordning, dvs Framtid i 
Kalix, frågan – Har Samhällsbyggnadsnämnden rådfrågat sakkompetens om det är 
förenligt med det kulturhistoriska intresset att flytta en nyproducerad byggnad/scen 
till det gamla skiljestället Vassholmen?” 
 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stig Karlsson (S) lämnar följande svar: 
 
”SBN Bedömer enligt PBL dvs att bygglov ges enligt nedan motivering vilket även framgår av 
nämndsbeslutet :  
9 kap PBL anger förutsättningar för att ett bygglov ska kunna beviljas.  
Enligt 9 kap 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan,  
om åtgärden  
1.inte strider mot områdesbestämmelser,  
2.inte förutsätter planläggning enligt 4 kap 2 eller 3 §§, och  
3.uppfyller de krav som följer av 2 kap och 8 kap 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 9-11 §§, 12 § första 
stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser..” 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman 
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§ 53 Dnr 2018-00183 103 

Interpellation - flytt av scen från Strandängarna till 
Vassholmen, rådfrågat sakkompetens före flytt - till fritids- och 
kulturnämndens ordförande Britt-Inger Nordström 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), har ställt en fråga till fritids- och kulturnämndens  
ordförande Britt-Inger Nordström (S), enligt följande:  
”Vid ett extrainsatt möte den 27:e Februari tog Samhällsbyggnadsnämnden beslut 
om att flytta utescenen från Strandängarna till Vassholmen. Detta uppdrag måste ha 
initierats från Fritid- och kulturnämnden och Framtid i Kalix värnar, nu som alltid, 
om att beslut skall föregås av fullödig beredning där frågan dissekeras i ”alla 
möjliga” infallsvinklar. Då Vassholmen är av kulturhistoriskt riksintresse så ställer sig 
naturligtvis vän av ordning, dvs Framtid i Kalix, frågan – Har Fritid- och 
kulturnämnden rådfrågat sakkompetens om det är förenligt med det kulturhistoriska 
intresset att flytta en nyproducerad byggnad/scen till det gamla skiljestället 
Vassholmen? 
 
Fritids- och kulturnämndens ordförande Britt-Inger Nordström (S) lämnar följande 
svar: 
 
”Fritid-och Kultur har hos Samhällsbyggnadsnämnden ansökt om rivnings/bygglov 
för flyttning av scen från Strandängarna till Vassholmen. Anledningen till ansökan är 
att Vassholmen är och skall vara en levande kulturö. Idag har vi utvecklat kultur-och 
musiklivet där, ofta med trubadurer eller mindre musikgrupper samt 
konstutställningar. Samtidigt har musiklivet på Strandängarna utvecklats till större 
musikgrupper. Tyvärr saknas idag en scen på Vassholmen. Vi har gjort bedömningen 
att scenen på Strandängarna därför passar bättre på Vassholmen. Kontakter med 
arkitekten bekräftar att den scenen är ritad och konstruerad för just trubadurer och 
små grupper. Ljudtekniker har konstaterat att den rent akustiskt inte fungerar idag 
på Strandängarna. Vi har dessutom beviljats medel för inköp av en större mobil scen 
som kommer att fungera bra i den nya musikmiljön på Strandängarna. Detta 
betyder att vi har tillgång till fler scener och därmed möjlighet till mer kultur för våra 
medborgare.” 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman 
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§ 54 Dnr 2018-00182 103 

Interpellation - flytt av scen från Strandängarna till 
Vassholmen, arkitektritad för att sättas in i sammanhang/miljö 
- till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stig Carlsson 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), har ställt en fråga till samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Stig Karlsson (S), enligt följande: 
  
”Scenen på Strandängarna är – vad Framtid i Kalix förstår – arkitektritad för att 
sättas in i sitt sammanhang och miljö. Efter att ha läst protokollet från 
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 27:e Februari 2018 vet vi 
företrädare för Framtid i Kalix att beredningen inte ens reflekterat i frågan och därför 
inte varit i kontakt med arkitekten! 
 
Stig Karlsson, detta är i Framtid i Kalix ögon både skrämmande men också väldigt 
nonchalant. Kan Du som nämndens ordförande nu lova att även dylika aspekter skall 
hanteras seriöst i framtiden?” 
 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stig Karlsson (S) lämnar följande svar: 
 
”Alla frågor som samhällsbyggnadsnämnden behandlar behandlas seriöst och ansvarsfullt.” 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman 
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§ 55 Dnr 2018-00184 103 

Interpellation - flytt av scen från Strandängarna till 
Vassholmen, brist på seriöst beredningsarbete - till fritids- och 
kulturnämndens ordförande Britt-Inger Nordström 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), har ställt en fråga till fritids- och kulturnämndens  
ordförande Britt-Inger Nordström (S), enligt följande:  
” Scenen på Strandängarna är – vad Framtid i Kalix förstår – arkitektritad för att 
sättas in i sitt sammanhang och miljö. Efter att ha läst protokollet från 
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 27:e Februari 2018 vet vi 
företrädare för Framtid i Kalix att beredningen inte ens reflekterat i frågan och därför 
inte varit i kontakt med arkitekten! 
 
Britt-Inger Nordström, som ansvarig för FoK:s arbete, den totala bristen på seriöst 
beredningsarbete är i Framtid i Kalix ögon både skrämmande men också väldigt 
nonchalant. Varför har nämnden inte reflekterat över denna aspekt över huvud 
taget?” 
 
Fritids- och kulturnämndens ordförande Britt-Inger Nordström (S) lämnar följande 
svar: 
 
”Interpellanten uppger sig ha läst Samhällsbyggnadsnämndens protokoll från den  
27 februari 2018 och säger sig veta att beredningen inte ens reflekterat i frågan och 
därför inte varit i kontakt med arkitekten. Hans fråga till mig, ordföranden i Fritid-
och kulturnämnden, är varför den nämnden inte reflekterat över denna aspekt över 
huvudtaget.  
 
Eftersom ärendet tillhör Samhällsbyggnadsnämnden så varken kan eller skall jag 
besvara frågan.” 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
34(51) 

Sammanträdesdatum 
2018-04-16 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 56 Dnr 2018-00181 103 

Interpellation - flytt av scen från Strandängarna till 
Vassholmen, EU-delfinansierade investeringar får inte 
förändras- till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stig 
Karlsson 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), har ställt en fråga till samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Stig Karlsson (S), enligt följande: 
  
”Vid ett extrainsatt möte den 27:e Februari 2018 tog Samhällsbyggnadsnämnden 
beslut om att flytta utescenen från Strandängarna till Vassholmen. 
 
Scenen som är en del av ett EU-delfinansierat projekt som avslutades 2013. Att 
projektet delvis är finansierat med EU-medel innebär de facto vissa förpliktelser för 
Kalix kommun. Den sammantagna frågeställningen blir därför; 
 
 Innebär omstruktureringen att näringslivet utsättes för illojal konkurens och har 
Kalix kommun varit i kontakt med Tillväxtverket och efterhört hur de ser på att 
byggnaden flyttas från Strandängarna till kulturön Vassholmen? Det är nämligen så 
att investeringar som görs med EU-medel inte får förändras, flyttas eller rivas utan 
att diskussion förs med Tillväxtverket.” 
 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stig Karlsson (S) lämnar följande svar: 
 
”Omstrukturering för näringslivet och illojal konkurrensen är ingen fråga för SBN  
Fastighetsförvaltningen har i en skrivelse/information som delades ut på SBN den 
2018-02-27, som bifogas, tagit fram konsekvenser för den tilltänkta scenens 
placering. Inga formella beslut år tagna med anledning skrivelsen. I beslutet från 
Tillväxtverket daterad 2010-06-30 framgår det att om investeringar säljs under 
projekttiden eller inom fem år efter avslutad projektperiod ska intäkterna redovisas. 
Projekttiden avslutades 2013-02-11 så fem år har utlöpt.  
 
Förvaltningen ser generellt över rutiner för handläggning som rör kommunala 
fastigheter. Bilaga skrivelse Tillväktverket och fastighetsförvaltningens synpunkter.” 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman 
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§ 57 Dnr 2018-00199  

Interpellation - Bowlingkompaniet till fritids- och 
kulturnämndens ordförande Britt-Inger Nordström 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), har ställt en fråga till fritids- och kulturnämndens  
ordförande Britt-Inger Nordström (S), enligt följande: 
  
”Det är alltid tråkigt när företagsetableringar inte lyckas i sin målsättning och nu har 
Bolagsverket beslutat om tvångslikvidering av Bowlingkompaniet. Framtid i Kalix och 
ett annat parti har genom åren vid ett antal tillfällen försökt att diskutera 
Bowlingkompaniets verksamhet med Fritid- och kulturnämndens ordförande — utan 
att budskapet "nått ända fram". Bowlingkompaniets tillgångssida består troligen 
endast av "försvunna inventarier" till okänt marknadsvärde. Denna post hamnar 
troligen så småningom via likvidatorn hos konkursförvaltaren som tillsammans med 
Fritid- och kulturförvaltningen har att utreda vem som äger vad. 
 

Hur stor summa pengar har Bowlingkompaniet kostat Kalix kommun under de 
senaste fem åren via Fritid- och kulturnämndens verksamhetsbudgetar (förutom 
det av Kommunfullmäktige beslutade bidraget på 700 "/år)? Följande 
parametrar måste ingå och definieras till belopp i FoK:s ordförande Britt-
Inger Nordströms svar;  
 
Bowlingkompaniets ej fullgjorda del av betalningsplan avseende lokal- och 
inventariehyra.  
• Marknadsvärdet på bortforslade/-transporterade möbler från bowlinghallen.  
• Utestående hyra/hyresförlust för tiden från Bowlingkompaniets stängning till 
dess den nya entreprenören tillträdde” 
 
Fritids- och kulturnämndens ordförande Britt-Inger Nordström (S) lämnar följande 
svar: 
 
”Den betalplan för obetalda fakturor på 310.000 kr som Fritid-och kulturnämnden 
fattade beslut om 2016-03-02 är fullföljd. Den 31 augusti 2017 sade FoK upp 
hyresavtalet med Bowlingkompaniet AB p g a en hyresskuld på 280.000 kr och gick 
ut med en intresseförfrågan för att hitta en ny entreprenör. Idag är skulden  
312.000 kr pga tillkommande ränte- och inkassokostnader.  
 
Möbler inköptes år 2007 för ca 300.000 kr. Dessa möbler är uttjänade, förbrukade 
och avskrivna = Värde 0 kr. Bowlingkompaniet har därefter själv inköpt nya möbler 
som kommunen inte har någon del i.  
 
Fritid- och kultur stängde lokalen i mitten av september och skrev nytt hyresavtal 
med ny entreprenör fr o m 1 december 2017. Utestående hyra= 2,5 månad x 
20.000 kr= 50.000 kr.” 
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Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman 
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§ 58 Dnr 2018-00202 103 

Interpellation - bänkar i Gallerian till Folke Spegel, ordförande 
Kalix Nya Centrum 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), har ställt en fråga till Kalix Nya Centrums ordförande Folke 
Spegel (S), enligt följande: 
  
”Gallerian har tidigare haft ett antal till sittning och förtroliga samtal inbjudande 
bänkar i Galleria-gången — helt enkelt en social mötesplats! Där kunde både yngre 
och äldre sitta och "ta igen sig" några minuter mellan besöken i Gallerians affärer.  
Nu har Gallerian "länsats" på samtliga bänkar förutom en bänk precis vid ingången 
(för att besökande skall kunna ta av broddar etc) och en bänk vid klätterväggen 
samt Krambänken.  
 
När man kommer in i Gallerian ser det ödsligt ut och det märks "att något saknas". 
Känslan av en mötesplats och social träffpunkt går inte att hitta. Många äldre orkar 
inte gå så långt, och ungdomar använder golvet till att sitta på när andra alternativ 
saknas.  
 
Interpellation blir därför som följer; Varför har bänkarna försvunnit från 
Gallerian?.” 
 
Kalix Nya Centrums ordförande Folke Spegel (S) lämnar följande svar: 
 
”Tack för interpellationen! 

Som interpellanten har noterat har vi tvingats att ta bort ett antal bänkar i Gallerian. 
Anledningen är att störande personer, i form av missbrukare i första hand men även 
annat bus, använder bänkarna och stör ordningen för besökare och personal. 

Initialt fanns inga bänkar i vår Galleria. Likande förhållanden gäller idag i de flesta av 
landets Gallerior. Primärt så sattes bänkar in för att i första hand gamla kan vänta 
på transport eller vila sig ett tag. Dessa bänkar/platser finns alltjämt kvar. 
Mötesplats i vår och andra Gallerior är oftast en Caféverksamhet. En sådan med hög 
klass finns i vår Galleria. 

Med åren har bänkarna växt i antal och nyttjandet av dessa har förändrats från ovan 
beskrivet till mera karaktär av ”långtidsparkering” vilket vi inte har något emot så 
länge allt sker lugnt och städat. Under den senaste tiden har dock problemen växt 
med missbrukare på bänkar som förfriskat helt öppet. De har stört och skrämt både 
kunder och personal. Påpekande om missförhållanden till ledningen i KNC har skett 
från kunder, butiksägare och anställd personal. Problemen som uppstått kan 
beskrivas som både trivsel- och arbetsmiljörelaterat. 

Vi har agerat genom att 
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 Minska antalet bänkar till grundsyftet. Sittplats för gamla i väntan på 
transport och för att vila sig lämnas kvar 

 Inrättat en störningsjour, dit butiker kan vända sig vid problem 

Vi ser åtgärden som permanent, men omprövning kan ske om vi bedömer att risk för 
störningar enligt ovan beskrivet har försvunnit eller blivit avsevärt lägre. 

Vi går nu mot varmare tider och då kommer bänkar även att finnas tillgängliga ute 
på galleriatorget. 

Åtgärden är gjord och förankrad med Handlarrådet i Galleria Kalix.” 

 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman 
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§ 59 Dnr 2018-00210 103 

Interpellation - Att svara eller inte svara? till fritids- och 
kulturnämndens ordförande Britt-Inger Nordström (S) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), har ställt en fråga till fritids- och kulturnämndens  
ordförande Britt-Inger Nordström (S), enligt följande: 
  
Fritid- och Kulturnämndens verksamhet skall tjäna medborgarna, att vara en bricka i 
spelet för att göra Kalix kommun till en attraktiv kommun. När nämndens 
medarbetare själva besvarat ett antal enkäter har Kalix kommun under flera år varit 
i topp i landet som Sveriges friluftskommun. Men hur är det när det gäller att vara 
tillgänglig för att svara på frågor från allmänheten? 
 
Interpellation;  Vilken policy har nämnden givit FoK-förvaltningen vad 

gäller uppdraget i allmänhetens tjänst och då speciellt 
rörande tillgänglighet, det vill säga att få återkoppling efter 
sökning?” 

 
Fritids- och kulturnämndens ordförande Britt-Inger Nordström (S) lämnar följande 
svar: 
 
”Kalix kommun skall ha bra service med hög tillgänglighet till kommunens 
förvaltningar.  
Kalix kommun har en gemensam policy som säger att återkoppling skall ske i någon 
form inom två arbetsdagar. Målet med riktlinjerna för telefoni är att skapa regler och 
tekniska förutsättningar som bidrar till en bra service gentemot allmänheten samt 
underlätta för kommunens förvaltningar att nå sina verksamhetsmål. Med 
tillgänglighet menar vi att den som ringer och söker någon på en förvaltning alltid 
skall få ett snabbt och korrekt svar. Om inte svar ges direkt skall den som ringt alltid 
få besked om när personen kan nås eller när hon/han återkommer. 
Fritid-och kulturnämnden har som krav på förvaltningen att följa kommunens 
policy.” 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman 
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§ 60 Dnr 2018-00213 103 

Interpellation - Behovet skall avgöra - inte kommunens 
kostnader! till socialnämndens ordförande Maud Lund- 
bäck (S) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska behandlas på nästkommande 
sammanträde med kommunfullmäktige den 18 juni 2018. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), har ställt en fråga till socialnämndens ordförande Maud 
Lundbäck (S), enligt följande: 
  
”Socialnämnden har presenterat kostnader för Särskilt boende (SÄBO, 
omsorgsboende) och hemtjänsten, kostnadsnivåer och differenser dem emellan som 
vi i Framtid i Kalix ställer oss starkt frågande till. Enligt det material som 
presenterats anges kostnaden till ca 750.000:- för SÄBO och ca 250.000:- för 
hemtjänsten, en skillnad på hela 500.000:-! Från Framtid i Kalix horisont ter sig 
skillnaden helt orimlig – vi tror helt enkelt att man jämför ”äpplen” och ”päron”. 
 
Vid jämförelser mellan olika kategorier måste presenterade poster vara relevanta 
och direkt jämförbara. I jämförelsen kräver därför Framtid i Kalix att de kostnader 
som presenteras tillsammans med mängden debiterbar tid specificeras för SÄBO 
respektive hemtjänsten; 
 

 Timkostnad för undersköterska 
 Timkostnad för arbetsledning 
 Timkostnad för sjuksköterska 
 Timkostnad för administration 
 Årskostnader för lokaler 

samt 
 Brukarnas avgifter för SÄBO-plats respektive hemtjänst (ger brutto- 

respektive nettokostnad för kommunen). 
 
Interpellationen konkret; Hur stora är ovanstående kostnader, tillika intäkter, 
specificerade per slag för SÄBO-plats respektive hemtjänst?” 
 
Socialnämndens ordförande Maud Lundbäck (S) lämnar följande svar: 
 
I kommunen finns en biståndsenhet med professionella biståndshandläggare som 
fattar beslut om insatser utifrån den sökandes behov. Detta är en lagstyrd 
myndighetsutövning, som till viss del regleras av lokala riktlinjer, som aldrig får 
understiga det som regleras i lagtext och förordning. Verkställighet av beviljad insats 
ska ske inom tre månader. Denna tidsgräns har vi hittills klarat i Kalix med få 
undantag. Det är den enskilde som ansöker om insatser. Utredningar utförs i IBIC, 
individens behov i centrum. Gällande SÄBO kontra hemtjänst och kostnader, gäller 
hänsynen till den enskildes uppfattning, oavsett att den enskilde inte har någon 
obegränsad frihet att välja sociala tjänster( prop. 1996/97:124 s. 122; 
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prop2000/01:80 s. 91). I Kalix har vi nästan inga avslag och sökande som vet vad 
de behöver.  
I Kalix som i övriga kommuner rapporterar vi in uppgifter rörande äldreomsorg till 
den nationella databasen Kolada, som producerar jämförande statistik för 
kommunerna. Kolada siffror för 2017 presenteras under hösten 2018.  
I Kolada 2016 framgår bl.a. följande:  

 I Kalix  kostar hemtjänst 234 tkr/brukare och särskilt boende kostar 772tkr/ 
brukare. 

 I Norrbotten är siffrorna hemtjänst 281 tkr/ brukare och i särskilt boende 891 
tkr. 

 För ytterligare uppgifter hänvisas till ekonomienheten. 

 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 61 Dnr 2018-00220 103 

Interpellation - statsbidrag förvaltningskommun för meänkieli 
och finska till kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson 
(S) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
Tommy Nilsson (S), enligt följande: 
  
”Interpellationen behandlar Kalix kommuns agerande som förvaltningskommun för 
meänkieli och finska varvid Framtid i Kalix har inhämtat sakinformation från "Vår 
kulturvagga". Länsstyrelsen i Stockholm skriver om statsbidraget till förvaltnings-
kommunerna för de nationella minoritetsspråken; "Statsbidraget till kommuner och 
landsting/regioner ska användas i samråd med minoriteterna och ska gå till mer-
kostnader i kommunen, landstinget och regionen som uppstår med anledning av 
lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Statsbidraget ska inte bekosta 
sådant som kommuner och landsting/regioner redan tidigare har bekostat eller är 
skyldiga att göra enligt annan lagstiftning, till exempel dela ut föreningsbidrag eller 
anlita tolk." Att möta och informera besökande till Kommunförvaltningen är någon-
ting som kommunen är skyldig att göra enligt annan lagstiftning och därigenom inte 
en merkostnad. Trots detta går minoritetsspråksmedel till bl. a. Infocenter. Att hän-
visa till att detta görs på meänkieli eller finska är inte korrekt, då medlen inte får gå 
till att anlita tolk.  
 
Tommy Nilsson — Har användningen av statsbidraget skett i samråd med 
minoritetsgrupperna och var de i så fall med på att kommunen använder större 
delen av bidraget till löner?” 
 
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson (S) lämnar följande svar: 
 
”Ja! Budgeten för kommande verksamhetsår föredrages alltid i samrådsgruppen. Vid 
genomgången av budgeten i februari 2018 kom önskemål från samrådsgruppen att 
om att kommunen skulle betala en del av lönen för samordnaren. Kommunens 
bedömning är att vi följer de riktlinjer som finns och kommer att fortsätta så länge 
inte riktlinjer ändras eller att granskningar av Länsstyrelsen visar på felaktigheter.  
Samordnarens lön betalas i enlighet med gällande riktlinjer som länsstyrelsen i 
Stockholm angett. Granskning av Länsstyrelsen sker varje år och det har inte 
framkommit några negativa synpunkter på kommunens redovisningar av 
löneutbetalningar.  
 
I samordnarens arbetsuppgifter ingår naturligtvis att föra samtal och ge service till 
de enskilda personer som föredrar att tala finska eller meänkieli Tolk återfinns i 
förvaltningslagen och avser ärenden av myndighetskaraktär såsom bygglov, 
socialbidrag, etc. Se utdrag ur lagen; "8 § När en myndighet har att göra med någon 
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som inte behärskar svenska eller som är allvarligt hörsel-eller talskadad, bör 
myndigheten vid behov anlita tolk." OBS inte skall utan bör vid behov.” 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman 
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§ 62 Dnr 2018-00235 103 

Motion - porrfilter på skolornas nätverk 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till utbildningsnämnden för beredning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Susanne Andersson (S), föreslår i motion den 11 april 2018, följande: 
 
”Många av kommunens skolor erbjuder läsplattor, datorer och öppet nätverk för 
eleverna, det innebär otroliga möjligheter i lärandet. Det innebär tyvärr också att 
eleverna bara är en sökning bort från att se våld och pornografi och även att utsätta 
andra elever för detta. En amerikansk undersökning visar att genomsnittsåldern för 
pojkar att börja titta på porr är 11 år. 
  
Enligt uppropet #porrfribarndom innehåller omkring 90 procent av nätporren i dag 
verbala och fysiska aggressioner som slag, stryptag och "gagging" samt sexistiskt 
språk gentemot flickor och kvinnor. Porrfilter är inte vattentäta, men genom att 
införa filter visar kommunen och vuxensamhället en tydlig gräns för vilket beteende 
som är acceptabelt och inte. Att utsättas för pornografi under sin skoldag kan 
betraktas som ett arbetsmiljöproblem för barn och ungdomar. Att införa filter mot 
pornografiska sidor är dock inte mer kontroversiellt än att många arbetsplatser (med 
enbart vuxna medarbetare) har det. 
  
Jag föreslår därför  
• att kommunen inför porrfilter på kommunens skolor och förskolor som tar bort/ 

begränsar tillgången till pornografiska sidor.” 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Utbildningsnämnden  
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§ 63 Dnr 2018-00237 103 

Motion - användning av statsbidrag för förvaltningsområde 
finska och meänkieli 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), föreslår i motion den 11 april 2018, följande: 
 
”Framtid i Kalix har uppmärksammat att kommunen inte följer det regelverk som 
reglerar hur statsbidraget används när en kommun är förvaltningsområde — i detta 
fall för finska och meänkieli.  
 
Därför lägger Framtid i Kalix motion enligt nedan;  
•Att Kalix kommun tillsammans med representanter för de nationella minoriteterna 
reviderar Verksamhetsplan för finskt och meänkielispråkigt förvaltningsområde. 
Revideringen ska då bland annat ta hänsyn till följande:  
•Att förstärka skrivningar, så att intentionen med Lag om nationella minoriteter samt 
kommunens intentioner gällande minoritetsspråken tydliggörs, så att skyddet stärks 
för medborgare tillhörande dessa minoriteter.  
Detta gäller inte minst barns rättigheter och möjligheter att utveckla och använda 
det egna minoritetsspråket. Som det ser ut idag så nekas barn modersmålsstöd på 
förskolor, vilket är en försämring mot tidigare. Att hänvisa föräldrar att skriva in 
barnet på en av de förskolor där det finns verksamhet på språket är inte tillräckligt 
för att leva upp till intentionerna. Att rätten att utveckla minoritetsspråket, ställs mot 
möjligheten för barnet att lära känna sina framtida klasskamrater, och bli bekant 
med skolan där barnet kommer att gå, är inte i enlighet med intentionen. Detta är 
inte heller i överensstämmelse med barnets bästa.  
•Att tydliggöra hur statsbidraget, som kommunen får med anledning av att 
kommunen är förvaltningsområde, ska används så att det bättre stämmer överens 
med hur statsbidraget är ämnat att användas.  
Som det ser ut i dag så bekostar statsbidraget en heltidstjänst, trots att det i 
kommunens verksamhetsplan står "Möjliga användningsområden är bland annat: • 
del av personalkostnader". I den står även "Statsbidraget ska användas i samråd 
med minoriteterna och ska gå till kommunens merkostnader som uppstår med 
anledning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Statsbidraget ska 
inte bekosta sådant som kommunen redan tidigare har bekostat eller är skyldiga att 
göra enligt annan lagstiftning".  
Representanter för minoriteterna har återkommande kritiserat det faktum att 
statsbidraget används för en heltidstjänst, utan att detta har rättats till. 
"Samordnaren arbetar även på lnfocenter med frågor som rör finska och meänkieli. 
lnfocenter ger därmed service på finska och meänkieli via telefon, mall samt fysiska 
besök." Denna text är tagen ur Kommunens verksamhetsplan. Eftersom kommunen 
är skyldigt att ge service till kommunmedborgare, så är sådant inte en merkostnad 
bara för att detta görs av en anställd som kan meänkieli och finska. Det står även i 
bidragsreglerna att pengarna inte ska gå till att anlita tolk.  
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Kalix kommuns verksamhetsplan för finskt och meänkielispråkigt 
förvaltningsområde:  
www.kaIix.se/contentassets/7969e59e5d 7244e1b 72ec9eb2fb6f2d0/verksamhetsplan-2016.pdf ” 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 64 Dnr 2018-00245 103 

Motion - trafiksituationen Sportcity 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Roland Nordin (M) och Linda Frohm (M), föreslår i motion den 13 april 2018, 
följande: 
 
”Sportcity är en av de anläggningar i kommunen som har flest besökare. 
Trafiksituationen är oacceptabel då bussar inte ryms att vända på ett säkert sätt. 
Som det nu är måste bussen backa in och när det finns en buss på plats är det fullt. 
Situationen är inte säker och det ger heller inget gått intryck för inresande gäster 
som besöker Kalix.  
Med anledning av ovanstående yrkar vi att: 

- Utreder möjligheten till en bättre trafiksituation för framförallt bussar som skall 
lämna och hämta resenärer vid Sportcity” 

 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 65 Dnr 2018-00251 103 

Motion - dags att införa porrfilter i kommunens nätverk 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Magnus Mörtling (S) oh Joakim Paavola (S) föreslår i motion den 16 april 2018, 
följande: 
 
”Kommunens nätverk är idag helt eller delvis öppet d v s utan filtrering av innehåll 
såsom ex porr. Allt fler företag och organisationer har redan idag sådana filter 
aktiverade. 
 
Vi föreslår: 
Att kommunens inför porrfilter inom kommunens nätverk oavsett verksamhet.” 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 66 Dnr 2018-00256 103 

Motion - förbud mot tiggeri i Kalix 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Jimmy Väyrynen (M), föreslår i motion den 16 april 2018, följande: 
 
”l vår värld är det många människor som far illa på olika sätt. Den stora vilja som vi 
ofta ser, att hjälpa den som har det svårt och bidra med vad man kan, är en djup 
och varm mänsklig egenskap. Dock så är risken stor att denna medkänsla utnyttjas 
av hänsynslösa krafter och organiserad brottslighet. Gång efter annan kommer det 
uppgifter om hur människor exploaterats under slavliknande förhållanden, vilket 
innebär att de personer som vi vill hjälpa i själva verket far än 
mer illa. Därför måste vi nu införa ett tiggeriförbud i Kalix och arbeta för ett 
Norrbotten fritt från tiggeri. 
 
Det krävs väldigt stora skygglappar för att inte klara av att se den utsatthet som 
tiggarna befinner sig i. Det kan inte längre vara någon som hyser några tvivel om att 
en stor del av tiggeriet är organiserat och leder till människohandel. Varje peng som 
skänks bidrar till att redan utsatta människor utnyttjas och riskerar att fara illa. Vi 
bär nu alla ett moraliskt ansvar att fatta de beslut som leder till att utsatta 
människor inte skall behöva fastna i klorna hos en modern form av slavhandlare. Vi 
kan inte blunda för fattigdom och att människor behöver hjälp. Vi måste tillsammans 
arbeta för att hjälpa människor, men lösningen är inte att människor tvingas till 
tiggeri. Jag föreslår därför kommunfullmäktige besluta 
 
Att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till ordningsstadgar som 
innebär ett tiggeriförbud i Kalix.” 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 67   

Redovisning av motioner under beredning 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av redovisningen av motioner under beredning. 
 
Beskrivning av ärendet  
Nedanstående motioner föreligger:  
 
1                  Dnr 2017-00394 
  Kommunfullmäktige har den 10 april 2017, tagit del av motion inlämnad 

av Rickard Mohss (L), om utescenen Strandängarna. Motionen har 
lämnats till fritids- och kulturnämnden för beredning. 

   
2     Dnr 2017-00666 
  Kommunfullmäktige har den 19 juni 2017, § 122, tagit del av motion 

lämnad av Alexandra Strömbäck (M), om Ett tryggare Kalix. Motionen har 
lämnats till samhällsbyggnadsnämnden beredning. 

 
3     Dnr 2017-01084 
  Kommunfullmäktige har den 27 november 2017, § 201, tagit del av 

motion lämnad av Rickard Mohss (L), om parkområde och skatepark vid 
Nystadsområdet. Motionen har lämnats till samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning. 

 
4     Dnr 2017-01100 
  Kommunfullmäktige har den 27 november 2017, § 203, tagit del av 

motion lämnad av Linda Frohm (M), om att utreda införande av 
Rättviksmodellen. Motionen har lämnats till samhällsbyggnadsnämnden 
för beredning. 

 
5     Dnr 2017-01101 
  Kommunfullmäktige har den 27 november 2017, § 204, tagit del av 

motion lämnad av Catarina Nordin (M), om ett mer upplyst Kalix. 
Motionen har lämnats till samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

 
6     Dnr 2018-00045 
 Kommunfullmäktige har den 5 februari 2018, § 31, tagit del av motion 

lämnad av Carl Otto Gählman (FIK) 0ch Per-Erik Sångberg (FIK), om 
aktiv part i EU. Motionen har lämnats till utbildningsnämnden för 
beredning. 
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§ 68   

Meddelanden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena och beslutar lägga meddelandet 
till handlingarna.  
 
Beskrivning av ärendet  
Nedanstående meddelanden föreligger:  
1   Dnr 2018-00107 
Socialnämnden har den 31 januari 2018, § 8 meddelat att de godkänner slutrapport 
AAG och beslutar skicka rapporten vidare till kommunfullmäktige. 
 
2   Dnr 2018-00001 (soc) 
Socialnämnden har den 7 mars 2018, § 36, lämnat redovisning av ej verkställda 
beslut kvartal 3 och 4 2017.  
 
3   Dnr 2016-00070 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 5 december 2017, § 186, Svar Kalixförslag om 
förbättrade öppettider Kalix avfallsupplag. Nämnden beslutar att under förutsättning 
att utrymme finns i 2018 års budget på försök prova öppethållande på lördagar 
under 1-3 helger. I samband med försöken ska en trafikmätning göras för att få veta 
hushållens besöksfrekvens under helgerna. 
 
 


