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Sida l (3)

Datum

2019-10-03
KAUX KOMMUN

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 14 oktober 2019 i

Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen kl 08:00 för att behandla följande
ärenden:

Mötet startar med utdelning av utmärkelsen ÅretsBygd 2018.
Obligatorisk utbildning i Jämställdhet och Kalix framtid, föreläsare Gertrud Åström,
kl 14. 00-17.00 i Kalix Folkets Hus.
Ärende

l.

Information från EU-valet, Ulla Granström, valnämndens ordförande

2.

Upprop

3.

Val av justera re

4.

Godkännandeav tillkännagivandet

5.

Avsägelse politiskt uppdrag - vice ordförande (S) i samhällsbyggnadsnämnden

6.

Avsägelse politiskt uppdrag - ersättare (S) jävsnämnden

7.

Avsägelse politiskt uppdrag - ersättare (FIK) i kommunfullmäktige

8.

Avsägelse politiskt uppdrag - ledamot (FIK) i kommunfullmäktiges valberednir

9.

Val - ersättare (SD) till kommunfullmäktiges valberedning

Dnr 2019-00352 102

Dnr 2019-00388 102

Dnr 2019-00420 102

Dnr 2019-00421 102

Dnr 2019-00373 102

10. Val - ledamot (S) i samhällsbyggnadsnämnden
Dnr 2019-00408 102
11. Val - vice ordförande (S) i samhällsbyggnadsnämnden
Dnr 2019-00402 102

12. Val - ledamot (FIK) i kommunfullmäktiges valberedning
Dnr 2019-00423 102
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Datum

2019-10-03
KALIX KOMMUN

Ärende

13. Sammanträdesplan 2020 - kommunstyrelsens arbets- och personalutskott,
utvecklingsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Dnr 2019-00359 101

14. Kalix IP - återuppbyggnad efter brand i sekretariatet

Dnr 2019-00334
15. Nya taxor för räddningstjänsten
Dnr 2019-00286 17

16. Avgift för ansökningarom godkännandeav fristående förskolor och vissa
fristående fritidshem

Dnr 2019-00381 639
17. Grafisk profil för platsen och varumärket Kalix
Dnr 2019-00349 14
18. Resepolicy

Dnr 2019-00204 101

19. Prövning av ansvarsfrihet Regionala Kollektivtrafikmyndigheten
Dnr 2019-00347 101

20. Motionssvar - mindre onödig byråkrati mer valfrihet
Dnr 2019-00316 103
21. Interpellation - utbetalning av föreningsstöd
Dnr 2019-00377 103
22. Interpellation - simhallens öppettider nr l
Dnr 2019-00378 103
23. Interpellation - simhallens öppettider nr 2

Dnr 2019-00380 103
24. Interpellation - avloppsledning mellan Nyborg och Risön
Dnr 2019-00414 103
25. Interpetlation - "Varför svarar inte SBN?"

Dnr 2019-00415 103
26. Interpellation - fiskenäring för Kalix
Dnr 2019-00418 103
27. Interpellation - förskolan i Innanbäcken
Dnr 2019-00419 103

28. Fråga - prioritering av vägunderhåll
Dnr 2019-00410 103
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Datum

2019-10-03
KAIJX KOMMUN

Ärende

29. Inkomna nya motioner

Justering av dagens protokoll äger rum på kommunkansliet senast den 28 oktober
2019.

Susanne Andersson

kommunfullmäktiges ordförande
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Sammanträdesdatum

2019-08-26
KAIJXKOMMUN

Kommunstyrelsen

§ 187

Dnr 2019-00334

Kalix IP - återuppbyggnad efter brand i sekretariatet
Kommunstyrelsens beslut

l. Kommunstyrelsen beslutar ge fastighetschefen i uppdrag att kontakta Kalix

Bandys försäkringsbolagför att överta hela försäkringsersättningenför att
kunna genomföra återuppbyggnad och återställning vid Kalix IP"med Kalix
kommun som byggherre.

2. Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige tillskjuter investeringsmedel pä l 850 tkr till samhällsbyggnadsnämnden för köp av klubbrum och

kansli med ändrad planlösning, där ytterligare ett omklädningsrum har
tillskapats, av Kalix bandy.

3. Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige årligen tillskjuter 140 tkr
till fritids- och kulturnämnden för att finansiera beräknad nettodriftskostnad

vid köp av klubbrum och kansli med ändrad planlösning av Kalix bandy om
sammanlagt

ca

200 m2.

4. Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att fritids- och
kulturnämnden tecknar ett avtal med Kalix bandy att hyra klubbrum och
kansli med ändrad planlösning vid Kalix IP med gällande taxor.
Jäv
Jimmy Väyrynen (M) och Henrik Eriksson (C) anmälerjäv och deltar inte i
handläggning och beslut i ärendet.
Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämndenmeddelar i protokoll den 18 juni 2019, § 77, att natten
mot den 16 januari 2019 brann kommunägda bandysekretariatet vid Kalix IP ner till

grunden. Vid släckningsarbetetvattenskadades Kalix bandyns del av byggnaden
innehållande klubbrum och kansli.

Beredning av ärendet

Dialog om återuppbyggnad av sekretariat med kommunens försäkrings-boiag och
återställning av klubbrum och kansli med Kalix bandy och dess försäkringsbolaghar

skett under våren. Dialogen har resulterat i att kommunens försäkringsbolag
upphandlat återuppbyggnaden med option på återställning av den delsom Kalix
bandy äger.

Kalix bandy har begärt att Kalix kommun ska överta ägandet av Kalix bandys del
som är vattenskadad efter släckningsarbetet med motiv att föreningen vill, på
samma sätt som andra föreningar, hyra de lokaldelar som föreningen har behov av.

Kommunen ser ett behov av fler omklädningsrum på området och har, inför
framtagande av förfrägningsunderlag,ändrat planlösningen av bandyns kanslidel i
samråd med Kalix bandy. Merkostnaden, som belastar kommunen, redovisas separat
i anbudssammanställningen.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2019-08-26
Ku fVUX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Efter genomförd upphandling ger kommunens och Kalix bandyns respektive
försäkringsbolag klartecken till återuppbyggnad och återställning efter branden vid
Kalix IP.

Föratt genomföra entreprenaden med en och samma byggherre kan kommunen

begära att Kalix bandys försäkringsbolag överlåter försäkringsersättningen till Kalix
kommun.

Vid ett övertagande av klubbrum samt kansli med ändrad planlösning, där ytterligare
ett omklädningsrum har tillskapats, behöver kommunfullmäktige avsätta
investeringsmedel för köpet. Den summa byggnaden värderas till uppgår till l 850
tkr.
Vid ett

övertagande tillförs sammanlagt ca 200 m2 yta till kommunen. Det påverkar
fritids- och kulturnämndens nettodriftkostnad med ca 140 tkr per år om lokalerna

hyrs ut till Kalix bandy med nuvarande taxor.
Jämställdhetsanalys

Målet är att skapa anläggningar som är ändamålsenliga att nyttja av både flickor och
pojkar samt kvinnor och män. Med ovanstående lösning tillförs anläggningen
ytterligare ett omklädningsrum som är till gagn för att göra anläggningen än mer
anpassad att utöva idrott i för båda könen, där kommunen har möjlighet att påverka
fördelning och nyttjande.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndensprotokoll, § 77/19.

Justerandes sign
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2019-08-26
KALIXKOMMUN

Kommunstyrelsen

§ 186

Dnr 2019-00286 17

Nya taxor för räddningstjänsten
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens föreslår, att kommunfullmäktige fastställer ny taxa för
räddningstjänstens myndighetsutövning, tillsyn och tillstånd. Beslutet gäller från
och med l januari 2020.
Beskrivning av ärendet

Jävsnämnden meddelar i protokoll den 10 juni 2019, § 25, att inom räddningstjänsternas samverkan i länet har gemensamma taxor utretts sedan 2017. Syftet
med utredningen har varit att utröna om taxorna kunde göras länsövergripande
gemensamma, att göra taxorna mer specifika sä att kostnaderna tas ut där

myndighetsuppdraget är krävande, samt att höja kostnadstäckningsgraden från
nuvarande ca 10 % till ca 20 - 25 %. Ett gemensamt förslag till nya taxor
arbetades fram, men varken räddningscheferna, eller Norrbottens kommuners
styrelse har kunnat enas bakom detta. Räddningstjänsten i Kalix kommun anser

ändå att behoven kvarstår och föreslår att Kalix kommun antar utredningens
taxeförslag.

Inom ramen för Norrbottens räddningstjänsters länssamverkan har en översyn av
taxesystemet genomförts under 2017. Det har konstaterats att nuvarande

taxesystem är sväröverskädligt, schabloniserar kostnader i för stor grad och

framförallt är verksamheten för tillsyn och tillstånd starkt underfinansierad. Endast
ca 10 - 11% av kostnaderna för verksamheten täcks i nuläget av taxeintäkterna.

Ett länsgemensamt förslag på nya taxebestämmelser har arbetats fram med stöd
av en vägledning från SKL. Från denna modell har en timkostnad räknats fram för
verksamheten inklusive omfattande overheadkostnader. Timkostnaden baseras på
invånarvägda kostnadsdata från Gällivare, Kalix och Luleås kommuner och

summerar till l 057 kr/h. Taxan föreslås indexregleras årligen.

Räddningscheferna ansåg också att intäkterna behöver täcka en väsentligt större
del av kostnaderna än vad nu är fallet.
Bakgrund

Kommunen ska enligt LSO, Lag om skydd mot olyckor, kontrollera att ägare eller
nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar håller ett skäligt
brandskydd. Enligt LBE, lag om brandfarliga och explosiva varor, ska kommunen

kontrollera efterlevnaden av lagen och pröva ansökningar om tillstånd för hantering
av brandfarlig eller explosiv vara.

Enligt LSO 5 kapitlet, 4 § far kommunen föreskriva att en avgift ska betalas för
tillsynsbesök som föranletts av bestämmelserna i 2 kap 2 §. Enligt LBE

§ 27 får kommunen ta ut avgift för tillsyn och tillståndsprövning.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2019-08-26
KALIXKOMMUN

Kommunstyrelsen

Räddningscheferna i Norrbotten uppmärksammade under 2016 ett behov av en

gemensam syn och nivå på de taxor och avgifter som tas ut i det förebyggande
arbetet.

Problemen var dels olika hantering i kommunerna, dels svårigheter i taxans

konstruktion, dels en mycket låg kostnadstäckningsgrad. Tillsyns- och tiltståndsverksamheten täcks bara i mycket liten grad av taxeintäkter
Utredning

Därför har en översyn av taxesystemet genomförts under 2017. Det har

konstaterats att nuvarande taxesystem är svåröverskådligt, schabloniserar
kostnader i för stor grad och framförallt är verksamheten för tillsyn och tillstånd
starkt underfinansierad. Endast ca 10 - 11% av kostnaderna för verksamheten
täcks av taxeintäkterna.

Ett länsgemensamt förslag på nya taxebestämmelser har framarbetats med stöd av
en vägledning frän Sveriges kommuner och landsting, SKL. Denna modell utgör ett
strukturerat sätt att beräkna kostnader för verksamheten inklusive overhead"kostnader, sä även politiska kostnader. Liknande modeller från SKL finns även för
taxor inom annan lagstiftning och följer samma struktur avseende
overheadkostnader.

Denna framräknade timkostnad har sedan yiktats med avseende på invånar-vägda

kostnadsdata från Gällivare, Kalix och Luleås kommuner och ett enhetligt förslag
lämnas. Förslaget innebär att timkostnaden för att utföra handläggning inom lag
om skydd mot olyckor eller lag om brandfarliga och explosiva varor uppgår till l
057 kr/h.

Den tid som varje typ av ärende beräknas ta i anspråk, har beskrivits i tabellform,
återigen med SKL:s modell som grund.

Taxan föreslås indexregleras med SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Konsekvenser av taxeförslag

Ett par exempel som jämförelse mellan nu gällande taxa och förslag till ny taxa ger

följande.

Förskola
Mindre industri
Större industri

3
3

Hotell

3

Samlingslokal mindre
Förvaring explosiv vara

4

Bensinstation

3

3

896kr
896 kr
896 kr
896 kr
896 kr
675 kr

18 700 kr

Nytt förslag
3 435 kr
5 549 kr
9 249 kr
8 720 kr
5 549 kr
7 663 kr
11 891 kr

Taxeförslaget bedöms öka den totala intäkten till en kostnadstäckningsgrad i
storleksordningen om 20 - 25 %.

Justerandes sign
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2019-08-26
KAIJXKOMMUN

Kommunstyrelsen

Hur stor ökningen kommer att bli beror på vilka inriktningar och antal tillsyner som
beslutas i kommunens årliga tillsynsplan.

Den^bärandetanken är att varje verksamhet betalar avgift i paritet med den
tidsåtgångtillsynen pä objektet orsakar. De tillsynsobjekt som är omfattande och
komplexa, där tillsyn tar mycket tid också betalar för sina mer komplexa tjänster
samtidigt som den lilla okomplicerade verksamheten inte ska drabbas lika hårt.
Beslutsunderlag
Jävsnämndens protokoll, § 25/19.

Samhällsbyggnadsnämndensprotokoll, § 69/19.

Taxebestämmelser enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och
explosiva varor.
Taxetabeller enligt LSD och LBE.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2019-09-23

KALIXKOMMUN

Kommunstyrelsen

§ 207

Dnr 2019-00381 639

Avgift för ansökningar om godkännande av fristående
förskolor och vissa fristående fritidshem
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar fastställa följande

avgifter för ansökningarom godkännandeav fristående förskolor och vissa
fristående fritidshem enligt nedan:

a) 25 000 kr för ansökan om nyetablering av friståendeförskola och vissa
fritidshem.

b) 15 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande.
c) 15 000 kr för ansökan om ägarbyte.
Beskrivning av ärendet

Utbildningsnämnden meddelar i protokoll den 30 augusti 2019, § 100, att den
7 juni 2018 fattade riksdagen beslut om nya bestämmelser i skollagen. Beslutet
innebäratt det införs skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska
förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. Lagen träder i kraft den
l januari 2019.

För kommunens del innebär de skärpta kraven att kommunen ska bedöma

ytterligare omständigheter i sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående
förskolor och vissa fristående fritidshem (sådana som inte anordnas vid en

fristående skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola).
Kommunerna har redan ett ansvar för godkännande och tillsyn för fristående

förskolor och vissa fritidshem. Ett sådant godkännande ska idag lämnas om den
enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och
utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för den del av
verksamheten som anordnas av kommunen. Utöver denna prövning ska
kommunen göra vad som kallas en ägar- och ledningsprövning.
Enligt den nya lydelsen i 2 kap. 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den
enskilde

l. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de
föreskrifter som gäller för verksamheten

2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
verksamheten, och

3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen.

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.
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Sammanträdesdatum

2019-09-23
KAUX KOMMUN

Kommunstyrelsen

Kraven ska vara fortlöpande uppfyllda och behöver därförvara föremål för

löpande tillsyn. Kommunen ansvarar för att ovanstående kontrolleras vid ansökan
om nyetablering av fristående förskola och vissa fristående fritidshem.

Ovanstående ska också ingå i den regelbundna tillsynen.

Enligt 2 kap. 5 § c skollagen får kommunen ta ut en avgift föransökningar om
godkännande av nyetablering och/eller vid kontroll av ändrade lednings- och
ägarförhållanden. Enligt kommunallagen 2 kap. 6 § får kommunen inte ta ut
högre avgifter än motsvarande självkostnaden och avgifter får inte tas ut till
sådana belopp att de tillför kommunen en vinst. Taxa och belopp ska beslutas av
kommunfullmäktige.

Vid beräkning av avgifter kan viss ledning ges av de avgiftsnivåersom Skolinspektionen kommer att ta ut för sin prövning av ansökningar. Bedömningen är
dock att handläggningenav ansökan om godkännandeav fristående förskola inte är
lika omfattande som Skolinspektionens handläggning och inte kräver lika mycket
resurser. I samband med att den nya lagen träder i kraft revideras kommunens

riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg.
Beslutsunderlag

Utbildningsnämndens protokoll, § 100/19.

!Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2019-09-23

KAUX KOMMUN

Kommunstyrelsen

§ 203

Dnr 2019-00349 14

Grafisk profil för platsen och varumärket Kalix
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta Grafisk profil för
platsen Kalix.
Reservation

Samtliga ledamöter i Moderaterna.
Beskrivning av ärendet

Näringslivschef Birgitta M Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 19 juli 2019, att
kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade den 7 maj 2018 att ansöka om
statligt stöd för utveckling av näringslivet och företagsklimatet och gav
närjngslivschefen i uppdrag att utforma projektansökan och skicka in den till
Tillväxtverket.

Strategisk kompetensförsörjning är ett aktivitetsområde i projektet Utveckla
näringslivet och företagsklimatet - Kalix kommun. Under hösten 2018

upphandlades konsulttjänst för arbetet med kompetensförsörjning. Arbetsprocessen

har byggt på engagemang och delaktighet från näringsliv, föreningar och
medborgare.

Med utgångspunkt i identifierade behov omfattade uppdraget följande delområden:
.

Platsen Kalix identitet - process för att ta fram en gemensam bild av Kalix
och näringslivets utmaningar

.

Så ska Kalix förmedlas - ta fram kommunikationsstrategi och grafisk profil

.

Nulägesanalys - kartläggning och analys av hur samverkan sker idag mellan
olika aktörer

.

Kompetensförsörjning - inspirationsföreläsningar, förslag på aktiviteter och
utbildningar, förslag pä aktiviteter som stärker samverkan mellan

näringslivet och utbildningsanordnare

Utifrån uppdraget överlämnas förslaget på grafisk profil för platsen Kalix, se bilaga
l. Grafisk profil för platsen Kalix, till utvecklingsutskottet.

Det är den samlade bilden av platsen Kalix identitet som framträder med hjälp av
platsens historia, vad som händer här och nu samt vart vi är på väg - framtiden.
Det är vi tillsammans som förvaltar platsens värden, befäster dem och utvecklar
dem.

I den grafiska profilen beskrivs hur vi förmedlar den känslan visuellt. För att skapa
en enhetlig bild av platsen Kalix är det viktigt att följa de riktlinjer som ges, men
gärna arbeta med kreativa lösningar som utvecklar varumärket vidare.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2019-09-23

KALIXKOMMUN

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott härden 19 augusti 2019, § 52, beslutat

rekommendera kommunstyrelsen föreslå, att kommunfullmäktige antar Grafisk
profil för platsen Kalix, med följande ändringar: Se över presentationsmaterialet
och beskrivning av process flyttas före visionen.

NäringslivschefBirgitta M Larsson, meddelar i tjänsteskrivelse den 15 september
2019, att följande ändringar har gjorts: sett över presentationsmaterialet och
beskrivning av process har flyttats före vision.
Jämställdhetsanalys
Jämställdhetsperspektivet har varit en del av arbetsprocessen för att ta fram den
grafiska profilen och varumärket Kalix. I processen har kvinnor och män, barn och
äldre engagerats i arbetet.
Yrkande

Tommy Nilsson (S): Ärendetska avgöras idag.
Jimmy Väyrynen (M): Bordläggning av ärendet, vi inväntar beslut om vision och

mål för att bättre kunna sammanväva dessa.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Tommy Nilssons (S) och Jimmy Väyrynens (M)
skilda yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller Tommy Nilssons yrkande.
Beslutsunderlag

Näringslivschef Birgitta M Larssons tjänsteskrivelse den 19 juli 2019.
Grafisk profil för platsen Kalix.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskotts protokoll, § 52/19.
Näringslivschef Birgitta M Larssons tjänsteskrivelse den 15 september 2019.
Reviderad Grafisk profil för platsen Kalix.
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Resepolicy
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta resepolicy för
Kalix kommun. Den gäller medarbetare, inhyrd medarbetare och förtroendevalda
inom Kalix kommun och avser alla tjänsteresor som betalas av Kalix kommun.
Beskrivning av ärendet

HR-chefÅsaMohss meddelar i tjänsteskrivelse den 23 april 2019, att en
resepolicy har tagits fram. Resepolicyn ska medverka till att tjänsteresor ska ske

så kostnadseffektivt som möjligt under förutsättning av en trygg och säker

arbetsmiljö samt minsta möjliga miljöpåverkan.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har den 9 maj 2019 lämnat in
ett politiskt förslag till resepolicy.

Kommunfullmäktige härden 17 juni 2019, § 120, beslutat återremittera ärendet
till kommunstyrelsen för komplettering och förtydligande.

Arbetsgivarenheten har den 23 augusti 2019, kompletterat och förtydligat
resepolicyn och anvisningar enligt bilaga.
Beslutsunderlag

HR-chefÅsa Mohss tjänsteskrivelse den 23 april 2019.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har den 9 maj 2019 lämnat in
politiskt förslag till resepolicy.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 64/19.
Kommunstyrelsens protokoll 153/19.

Reviderad resepolicy och anvisningar.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 96/19.
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Årsredovisning 2018 - Regionala Kollektivtrafikmyndigheten
(RKM), ansvarsfrihet
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning och revisionsberättelse för
Kommunalförbundet i Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet (RKM)

verksamhetsåret 2018 samt beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma avseende verksamhetsåret 2018.
Beskrivning av ärendet

Kommunalförbundet i Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet (RKM), Thomas Björk,
tf myndigetschef, har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år 2018.

Ärendet kräver inte nämndberedning utan kan skickas direkt till kommunfullmäktige.
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten ska bedriva verksamheten enligt lagen om
kollektivtrafik (SFS 2010:1056) och enligt fastställd förbundsordning,

samverkansavtal och reglemente, samt lagar och föreskriftersom i övrigt gäller för
verksamheten. Direktionen ska leda verksamheten och följa de frågor som kan
innverka pä förbundets utveckling och ekonomiska ställning.
Revisorerna bedömer att direktionen i Kommunalförbundet Norrbottens läns

Kollektivtrafikmyndighet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten ändamålsenligt och
frän ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt, att direktionens interna kontroll i

stort har varit tillräcklig samt att räkenskaperna i stort är rättvisande.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen
samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Bilagor: Årsredovisningar, revisionsberättelser och granskningsrapporter.
I tjänsten

Jeanette Larsson
ekonomichef

Adress:

Kalix kommun

952 81 Kalix

Besöksadress:

Telefon: 0923-65000

www. kalix. se

Nygatan 4

Fax: 0923-15092

kommun@kalix. se
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Motionssvar - mindre onödig byråkrati mer valfrihet
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

Carl OJtto Gählman (FIK); Per-Erik Sångberg (FIK) och Doris Lilian Kerttu (FIK)
föreslår i motion den 11 juni 2019 följande:

"I vissa processer behöver vi ibland vara formella, näst intill byråkratiska! Men i det
dagliga livet behöver vi inte formalisera mänskliga mellanhavanden in absurdum.

Lät oss här och nu ge några exempel pä byråkrati som varken gör livet bättre eller
lättare;

.
De politiska partiernas redovisning av partistödet tas upp som en punkt i
dagordningen där man kan läsa i tjänsteskrivelsen "Granskarens rapport
benämns inte "Granskningsrapport", så vitt det går att avgöra benämns denna
rapport "revisionsberättelse".

.

När fullmäktigeledamot tillställer kansliet motion, interpetlation eller enkel

fråga registreras denna såsom det bör. Om därefter ingivaren vill ändra några
ord j redan insänd skrivelse, om ingivaren upptäcker ett stavfel etc och därför

viN återkalla skrivelsen sä går inte det enligt kommunens nuvarande policy!
Då måste båda - eller ännu värre samtliga - "versioner" kvarstå i
dagordningen.

Undertecknade motionärer från Framtid i Kalix har varit i kontakt med SKL:s

kommunjuridiska enhet och ställt en enkel fråga till dem; Behöver det vara så här
stelbent????? Det svar som Framtid i Kalix erhöll var: Naturligtvis inte - lite
smidighet kunde kanske vara på plats!
Framtid i Kalix motionerar därför att Kalix kommun ska anpassa sina

policydokument så att:
Redovisningarna om partistödet med tillhörande granskning ska hanteras så
att det står partierna fritt att namnge sina dokument såsom de önskar, så
länge syftet med tagen uppnäs.

Kommunfullmäktige behandlar ärendet om partistödet i enlighet med lagen
och dess förarbeten. Med andra ord att redovisningens innehåll inte ska

läggas till grund för något ställningstagande från fullmäktiges sida vare sig
det handlar om ett ställningstagande i form eller i sak. Det enda skälet för

fullmäktige att avslå utbetalningen av partistödet enligt lagen är om ett parti
inte lämnar in en redovisning och en granskning. Det ter sig därföronödigtatt
ha en tjänsteskrivelse som tar upp mer än att partierna har lämnat in sina
rapporter och att partistödet ska därför betalas ut.

Att ärendet om partistödet i fortsättningen ska heta "Utbetalning av
partistöd".

Detta eftersom beslutet handlar om just utbetalningen av stödet. Att ärendet
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kallas för "Redovisning och granskning av partistödet + partinamn" är

missvisande och ger en uppfattning att fullmäktige redovisar eller granskar
partistödet vilket inte är syftet med ärendet.

Att ledamöter som lämnar in motioner, interpellationer eller enkla frågor ska

ha möjlighet att ersätta dessa med nyare versioner av samma dokument så
länge det nya dokumentet inte avviker väsentligt från originalet (Med detta
menar vi att det skulle handla om en annan fråga. ) Det skulle minska
administrationen för kanslipersonalen samt minska förvirringen bland
ledamöterna."

Kommunfullmäktige härden 17 juni 2019, § 148, beslutat lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Thomas Johansson, utredare, meddelar i tjänsteskrivelse den 11 juli 2019, att

angående rubriceringen av de dokument som partierna lämnar till fullmäktige
invänder motionärerna mot användandet av termen "granskningsrapport". Här kan

det konstateras att fullmäktige är av motsatt åsikt. Föregående mandatperiod
kompletterades kommunallagen (KL) med nya bestämmelser om partistöd.
Fullmäktiges presidium hade i samband med detta svart att avgöra om fullmäktige
verkligen fick in den typ av dokumentation som nämns i dessa bestämmelser.
Fullmäktige delade presidiets uppfattning. Vid fullmäktigesammanträdet 27
november 2017 beslutades därför att riktlinjerna om partistöd ska harmoniera med
KLs terminologi. Beslutet innebar bland annat att partiernas skriftliga redovisning
behöver åtföljas av ett dokument som ska benämnas "granskningsrapport", den
term som förekommer i KL. Fullmäktige hade goda grunder för sitt beslut. I lagens

förarbete diskuteras ingående hur granskningen av partiernas skriftliga redovisning

förhåller sig till revision. Här framhålls att granskningen skiljer sig från revision i
traditionell mening eftersom den vilar pä andra premisser. Alternativa rubriceringar,
som "revisionsberättelse" eller "revisionsrapport", skulle i det hänseendet indikera

att granskningsrapporten likafullt jämställs med en revision. Det är alltså inte vad
lagstiftaren avser med partistödsbestämmetserna:

Regleringen av redovisningen av partistödet kommer endast innehålla det
grundläggande kravet att redovisningen ska visa att stödet har använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Detta krav är inte av den

karaktären att det kan läggas till grund för en revision av redovisningen i den
mening som revision har i annan lagstiftning [min kursivering]. Regeringen delar
den uppfattning som framförts av [Föreningen Auktoriserade Revisorer] nämligen
att det i avsaknad av ett fastställt ramverk för redovisningen inte är möjligt att
revidera redovisningen [min kursivering]. Granskningen av redovisningen bör

därför betraktas som en särskild granskning av annat slag än revision [min

kursivering]. (... ) Den granskning som avses här har vissa likheter med sådan
särskild granskning som regleras i 10 kap. 21 § aktiebolagslagen (2005:551). Den
som utför granskningen av redovisningen av partistödets användning bör i linje
med vad som gäller vid särskild granskning enligt aktiebolagslagen benämnas
särskild granskare. (... ) Den särskilda granskaren ska avge en rapport över sin
granskning. Det granskaren i första hand ska uttala sig om är huruvida

redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts. (...)
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Granskningsrapporten bör även innehålla en redogörelse för på vilket sätt
granskningen genomförts och vilket material som legat till grund för granskningen.
Det ger utomstående en möjlighet att värdera den särskilda granskarens uttalande i

frågan om redovisningen ger en rättvisande bild. (prop. 2013/14:5, s. 81 f)
Beträffande fullmäktiges behandling av partistödsärenden menar motionärerna att

den skriftliga redovisningen inte ska läggas till grund för något ställningstagande
frän fullmäktige. Här kan det konstateras att fullmäktige redan iakttar denna

grundprincip. Inledningsvis behöver det påpekas att ifrågavarande ärendetyp
omfattas av det beredningstvång som framgår av KL. I Kalix kommun betyder det
att ärendena behöver passera kommunstyrelsen och dess arbets- och personalutskott innan de när fullmäktige. Muntlig ärendehandläggningär teoretiskt sett
möjlig men behöver i praktiken sta tillbaka för de beredande och beslutsfattande

organens behov av gängse skriftlig handläggning. Medborgarnas behov att i
efterhand kunna följa ärendena fram till att slutgiltiga beslut fattats behöver här
också framhållas. Omständigheten att tjänsteskrivelserna är kortfattade har

uteslutande med partistödsärendenas beskaffenhet att göra. Beredningen av dessa

ärenden behöver följa nämnda grundprincip, att det inte ska göras någon mer
omfattande undersökning av hur partierna använder partistödet. I lagens förarbete
poängteras dock att fullmäktige behöver fä klart för sig i vilken omfattning
erforderlig dokumentation inkommit (pä ett sätt som hörsammat berednings-

tvånget) från vart och ett av de partier som under föregående redovisningsperiod
mottagit partistöd. Fullmäktige kan också behöva känna till faktorer som är

kopplade till representationskraven i 4 kap. 29 § KL (om partisplittring, nybildning
av parti eller upphörande av representation har inträffat). Eftersom någon

detaljerad utredning av partiernas inlagor därutöver inte är påkallad får
fullmäktiges beslutsunderlag i regel en kortfattad, summarisk karaktär. Precis som

framgår av lagens förarbete är detta något som underlättar snarare än står i vägen
för fullmäktiges ställningstagande:

Regeringen anser att den tidigare formulerade principen att det inte bör ske någon
kontroll av hur partierna använder partistödet även i fortsättningen bör utgöra en

utgångspunkt för utformningen av systemet med partistöd. (... ) Ett starkt skäl för
detta utgör en annan av de grundläggande principer som angetts för systemet med

partistöd, nämligen att stödet ska fördelas efter fasta regler, som inte tillåter någon
skönsmässig bedömning (... ). I vilken män utbetalt partistöd i varje enskilt fall har
använts för det ändamål för vilket det lämnades utgör i hög grad en bedömnings-

fråga och kan därförinte tillåtas inga i underlaget för kommunernas och landstingens ställnings-tagande av fördelningen av partistöd [min kursivering]. (... ) Ett parti

som antingen inte lämnar någon redovisning alls eller lämnar en bristfällig
redovisning kan räkna med stark kritik och minskat förtroende, (prop. 2013/14:5,

s. 77 f)

Ifråga om rubriceringen av partistödsärenden vill motionärerna att de fortsättningsvis behandlas under rubriken "Utbetalning av partistöd". Det går inte att utesluta
att denna rubrik blir missvisande. Av 4 kap. 29 § KL framgår att utbetalning av
partistöd inte utgör någon obligatorisk kommunal uppgift. Sådant stöd måste alltså
inte lämnas utan är frivilligt. Inte heller för de kommuner som inrättar sådant stöd
är utbetalning av partistöd något obligatorium. Av 4 kap. 31 § KL framgåratt
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fullmäktige under vissa villkor kan låta bli att betala ut partistöd till ett parti.
Beroende på omständigheterna i varje enskilt fall kan därför den föreslagna
rubriceringen visa sig gä händelserna i förväg. Motionärerna har självklart rätt i att
den skriftliga redovisningen och granskningen har sitt ursprung i respektive parti,
inte i fullmäktige. Nuvarande rubricering indikerar dock att fullmäktige, så länge

partistöd fårlämnas, fullföyer den dåtvingande uppgiften att ta emot och behandla

partiernas inlagor. I den mån en ny rubricering är påkallad bör något mer koncist
som "Beslut om partistöd" (kompletterad med partinamn) i så fall övervägas.

Närdet gäller inkomna handlingarföreslårmotionärerna att dessa ska kunna
"ersättas" i den takt nya, bearbetade varianter skickas in till fullmäktige. Frågan om
hand-lingarsom inkommer till fullmäktige regleras av tryckfrihetsförordningen,
offentlig-hets- och sekretesslagen och arkivlagen. Eftersom fullmäktige saknar egen
förvaltning ansvarar kommunstyrelsen för det praktiska arbetet med att registrera
och förvara fullmäktiges handlingar. Allmänt gäller att handlingar ska registreras så
snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet. Handlingar som inte

omfattas av sekretess behöver dock inte registreras om de hålls ordnade på ett sätt
som gör det möjligt att avgöra om de har kommit in eller upprättats. Inkomna

handlingarna får inte gallras utan stöd av ett gallringsbeslut. Sammanfattningsvis
behöver fullmäktiges handlingar förvaras av kommunstyrelsen på ett ordnat sätt;
de kan inte "ersättas"pä skönsmässiggrund. Huruvida varianter av en motion,
interpellation eller enkel fråga därutöver ska inga i fullmäktiges sammanträdeshandlingar faller ytterst pä ordförande att bestämma. KL reglerar inte vilka
dokument som ska utgöra fullmäktiges sammanträdeshandlingar. Det är därför
praktiskt om en sådan reglering görs i fullmäktiges arbetsordning.
Rekommendationen i facklitteraturen är att arbetsordningen omfattar en

bestämmelse som säger att nämndernas förslag till beslut eller yttranden tillfogas
kallelsen till fullmäktige, i övrigt bestämmer ordförande i vilken ordning övriga
handlingarska bifogas kallelsen (Danielsson, 2018). Med det sagt är kanske
lösningen pä problemet som motionärerna belyser att envar även fortsättningsvis
har överseende med eventuella stavfel eller bristfällig interpunktion. Smärre
tillrättalägganden kan med fördel göras under själva debatterna.
Beslutsunderlag

Motion från Carl Otto Gählman (FIK); Per-Erik Sangberg (FIK) och Doris Lilian
Kerttu (FIK) den 11 juni 2019.
Kommunfullmäktiges protokoll § 148/19.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott § 97/19.
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Interpellation till Fritid- och Kulturnämndens ordförande Britt-lnger Nordström,
Socialdemokraterna, vid kommunfullmäktigesammanträdet den 14 Oktober.
Framtid i Kalix har efter moget övervägande valt att kalla interpellationen för
"Noll koll-1"!
Britt-lnger Nordström, detta brev har av ett antal handikappföreningar tillställts
kommunens revisorer samt Kommunfullmäktiges gruppledare.
Kalix kommuns revisorer

W från ett antal föreningar söker föreningsbidrag varje år senast 15 september.
Efter ansökan den 15 september 2018 har vi inte fått bidraget utbetalt.
Tjänstemannen har flera gånger svarat att det är tidsbrist samtidigt har jag
skrivit till chefen och ordförande men dom svarar inte på min fråga.
Det kanske är dags för er att tag i detta och hjälpa oss föreningar i frågan.
Ronnie Nordqvist

Framtid i Kalix reagerar och agerar naturligtvis ögonblickligtoch har lovat att
vid höstens första kommunfullmäktigesammanträdeställa följande
interpellation till Dig Britt-lnger Nordström;

.
.

Ar det med Dina politiska preferenser acceptabelt att föreningarna, ännu
ett är efter ansökningsdatum, inte erhållit sina verksamhetsbidrag?
Ar det med Dina politiska preferenser acceptabelt svar från
tjänstemannen i fråga - att det är tidbrist som är orsak till att
verksamhetsbidragen inte betalats ut?

.

Ar det med Dina politiska preferenser acceptabelt att förvaltningschefen
inte svarat på frågeställningarna?

.

Ar det med Dina politiska preferenser acceptabelt att Du inte agerat och
i nämndens ställe svarat på frågeställningarna?
» Ar det inte helt enkelt för dj... ligt det sammantagna agerandet under
nämndens ansvarsområde i frågan?
Kalix, 2019-09-04
FRAMTID l KALIX

Carl Otto Gählman

KALIX KOMMUN"
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Noll koll - 2
Interpellation till Fritid- och Kulturnämndens ordförande Britt-lnger Nordström,
Socialdemokraterna, vid kommunfullmäktigesammanträdetden

14:e Oktober.

Framtid i Kalix har efter moget övervägande denna gåmg valt att kalla
interpellationen för "Noll koll - 2"
Britt-lnger Nordström, Du kan inte ha undgått att i lokalpressen läsa om simhallens

öppethållandedebacle, att tjänstemännen - eller har politiken varit med på något
hörn? - beslutat om att stänga badhuset/simhallen redan kl 18. 00 mot tidigare 20. 00.
Mycket finns att anföra mot förfarandet;

. Tjänstemännen är inte beslutsföra i fråga om öppethållande, bara temporära
ändringar får göras av tjänstemän Vad är Din åsikt?

.

Det går inte att ensidigt ändra kriterierna för nyttjande av bland annat årskort eller vad är Din åsikt?

.

Tjänsteman anför att vi kalixbor - jämfört med invånare i kommuner med
ungefär samma befolkningstal - är bortskämda med öppethållandetiderna.

Sanktionerar Du som socialdemokratisk ordförande denna kategorisering av
oss kalixbor?

.

Som en hjälp till Dig - och alla andra intresserade - har Framtid i Kalix tagit
fram en lista på "snarlika" kommuners öppethållande av respektive simhall;

Arboga (drygt 14000 inv): 4 dagar till 21. 00, en dag till 20. 00, helger till 16. 00

Bjuv (drygt 15000inv): vardagartill 20.00, lördagtill 13. 30, söndagstängt)
Eksjö (ca 17 000 inv): 2 dagar till 20. 30, h/å dagar till 19. 30 en dag 16. 30 och helgerna till
15. 00

Gällivare (ca 17000 inv): Sjöparksbadet(alla dagartill 21.00, helgertill 16.00
Hallsberg (ca 16000 inv): alla dagar till 20. 40, helger till 15. 40
Hedemora (ca 15000inv): Måndagtill 16. 00, Tis, ons, fred till 19.45, tors till 19. 15, lör till
15. 45, söndag stängt

Hörby (ca 15 000 inv): Vardagartill 19. 00, helgertill 17. 00

Höör(ca 16000 inv): Måndag stängt, tis-tor till 20. 30, fre till 19. 30, helger till 15. 00
Leksand (ca 15000 inv): Vardagar till 19. 00, helger till 15. 00

Salem (ca 16000 inv): 3 dagar till 21. 00, en dag till 20. 00, en dag till 18. 00, helger till 15. 00
Tjörn (ca 16000 inv): 4 dagar till 19. 00, en dag till 18. 00 och helger till 15. 00
Vara (ca 16000 inv): Vardagar till 20. 00, helger till 16. 00
.

Så den specifika frågan återstår - är vi kalixbor bortskämda med
öppethållandetiderna - eller vad är Din åsikt?

Avslutningsvis ställer Framtid i Kalixfrågan; Varföragerar och reagerar Du
inte när något dylikt händer i den nämnd som Du är satt att leda????

Kalix, 2019-09-02
FRAMTID l KALIX

Carl Otto Gählman
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Interpellation till ordförande för Fritid- och kulturnämnden Britt-lnger Nordström,
Socialdemokraterna, vid kommunfullmäktigesammanträdetden 14:e Oktober. Efter
moget övervägande har framtid i Kalix valt att benämna interpellationen för;

"Noll koll -3"!
Vi kommunpolitiker är kommunmedborgarnas representanter, vi representerar

kalixborna och ser till att olika verksamheter bedrivs till bästa gagn för dem. Att
öppettiderna för simhallen har ändrats så att den stängs kl 18. 00 istället för 20. 00 är

allmänt känt, det har diskuterats både i offentligheten och även inom politiken.
Den 4:e September tog så äntligen Britt-lnger Nordström som ordförande bladet från
munnen och när hon i NSD gav sin version av vad kalixbordiskuterat under veckor.

Britt-lnger Nordström påstår då bland annat att enhetschefen har delegation att
temporärt ändra öppettiderna i simhallen vilket föranleder följande interpellation från
Framtid i Kalix;

.

Britt-lnger Nordström, Du har (delvis) rätt - enhetschef kan temporärt ändra
öppethållandetider - men bara när exempelvis fara för brukare föreligger
(undermålig rening/kemikaliedosering, bristande säkerhet etc) - eller har Du
Britt-lnger Nordström annan uppfattning i denna fråga?
. Tjänsteman eller -kvinna kan inte ens temporärt fatta fatta beslut som åligger
nämnden - eller har Du Britt-lnger Nordström annan uppfattning i denna
fråga?

. Anser ordföranden att enhetschefen har delegation att temporärt stänga
badhuset för att nämnden har ett sparbeting?
Kalix, 2019-09-11
FRAMTID l KALIX

Carl Otto Gählman
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Interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stig Karlsson (S) vid
Kommunfullmäktige-sammanträdetden 14 Oktober2019.
Konstinstallation?

Densjöförlagdaavloppsledningen mellan Nyborg och Risönharinteåtgärdatsi enlighet
med gjorda besiktningsanmärkningar. Undersommaren harden dessutom partiellt "legat
och flutit" - och då undrar vänner av ordning - Framtid i Kalix (naturligtvis) - Varför åtgärdas
inte den sjöförlagdaledningen att motsvara uppdraget eller ärledningen idag att
kategorisera som någon typ av konstinstallation?
2019-10-02
FRAMTID l KALIX

Carl Otto Gählman
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Interpellation till ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) i Kalix kommun,
Stig Karlsson (S).

Framtid i Kalix har vid ett stort antal tillfällen via motioner och interpellationer påtalat
kommunens generella brist på respektförmedborgarnagenom att inte direkt efter
frågeställning eller exempelvis jobbansökan ge adekvat återkoppling. Men, vi i Framtid i

Kalixvet att Du Stig har högreambition änse - Du eftersträvar i Ditt ordförandeskap att SBN
skall vara en mönsternämnd!

Interpellationen består av tre delar, dock med en och samma "huvudingrediens"! Framtid i
Kalix har därförvalt att benämna interpellationen;

"Varför svarar inte SBN?"
Solgränd

Ar2017grävdeTeliaförfiberpåGrytnäs-området. Aretdärpåasfalterades "övergångar",
samtliga utom en! Aktuell fastighetsägare har påtalat detta för kommunal tjänsteman vid ett
antal tillfällen. Denne har låtit meddela att de överlämnat ärendet till "ansvarig för planering
av fibergrävning". "Inte ett ljud" har hörts från ansvarig för fibergrävning! Stig, jag vet att Du
är av samma uppfattning som Framtid i Kalix, som "kund" till kommunens tjänster ärdet inte
kundens sak att "jaga" information, så - varför svarar inte SBN?

Köpmannagatan (Gamla Staden)

Undertecknad hartillställt Samhällsbyggnadsnämnden mail om att kunder till affärerlängre
bort från den nyanlagda parkeringen på Köpmannagatan återkommande frågar om var de
skall parkera. De uppfattar den nya parkeringen som Hotell Gamla Stadens! Undertecknad

harföreslagitatt skyltar sätts upp som upplyser om att parkeringen är "allmän". Men som
sagt var - varför svarar inte SBN?
/forts/

Alstigen 5

Debaclet vid Alstigen 5 har tidigare uppmärksammats via interpellation av Framtid i Kalix.
Tyvärr är frågan fortfarande obesvarad och aktuell.

Saken:Genom omstrukturering avgatunätet hamnade fastigheten med adress Alstigen 5 i
"strykklass". Infarten ändradesfrånursprunglig med följdatt den inte plogats sedan
dess av kommunens entreprenör. Det ärdessutom frekvent skotertrafik tvärs över

densamma vilket görden helt omöjlig attsnöröjaförhand. Vårtidigare frågeställning
- liksom den om SBNnu avser att uppdra åtentreprenören atteffektuera snöröjning
på ovanstående infart - eller - varför svarar inte SBN?

Kalix, 2019-10-02
FRAMTIDi KALIX

Carl Otto Gählman
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Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson (S) vid Kommunfullmäktigesammanträdet den 14:e Oktober 2019.

Betyder fiskenäringen något för Kalix?
Framtid i Kalix har ett stort antal gånger agerat förfiskenäringen vid Norrbottens-kusten och
då speciellt vad gäller Kalix. Det har gällt uppvaktningar på Regeringskansliet (Eskil
Erlandsson (C)) och Länsstyrelsen, motioner i Kommunfullmäktige samt insändare i
lokalpressen.

Tyvärr har inget hörts från företrädare för den styrande trojkan eller näringslivskontoret. Lika
tyst "som i graven" nödgas vi påstå. Därför är det av vikt att kommunalrådet nu ger
närvarande och lyssnare till dagens sammanträde svar på frågan; Hur ser dagens
kommunledning på;

De påbudsom kommitfrån Hav- och Vattenmyndighetenen vecka föreden
planerade starten av fisket efter siklöja?

Det "stopp" av fisket efter siklöja som deklareras av Hav- och Vattenmyndigheten
från en dag till nästa?
De begränsningar(kvoter) som införtsföratt vikarsälen skall tillförsäkrasföda?
Varumärkesskyddet för "Kalix-löjrom"?

De arbetstillfällen som genereras i Kalix kommun genom fiskenäringen?
Samtliga inskränkningar har tyvärr skett utan rationell eller logisk förklaring.
Statsminister Stefan Löven, ivrigt påhejad av Mp:s Isabella Lovin, sagt att trålfisket
skall bort!

Laxfisket är redan på "vägbort" pågrund av Hav- och Vattenmyndighetens hantering
av kvoter och differentieradefångsttiderinom ett och samma geografiskaområde.
Kalix, 2019-10-02
FRAMTIDi KALIX

Carl Otto Gählman
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Interpellation till ordförande för Utbildningsnämnden Sven Nordlund (Mp) vid
Kommunfullmäktige-sammanträdetden 14:e Oktober 2019.

40+?
l närtid har tillbyggnationen av förskolan i Innanbäcken färdigställts. Ursprungligen var där ca
50 förskoleplatser och nu är det helt plötsligt ca 90!

Framtid i Kalix antar att den styrande trojkan har resonerat att det pågående brobygget
kommer att resultera i enorm inflyttning av barnfamiljertill Innanbäcken- eller????
Kalix, 2019-10-02
FRAMTIDi KALIX

Carl Otto Gählman
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Skriftlig fråga till ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

Satsningarpågång-och cykelvägar ärbra. Deärbra förmiljön, deökarrörligheten och
förbättrardärmed hälsanförbådeunga och gamla.

Men våravanliga gator i bostadsområden och byar ärviktigare. Det ärhärmänniskor cyklar,
gåroch använder rullatorer i sitt dagliga värv och liv. Det ärocksådehärvägarnaman måste
användaförattta sigtill skolor,jobb och(håll i er) cykelvägar. Vi hari vårabudgetar de
senaste årenkonsekvent velat satsamer pengar påvåragator och vägar ände styrande.
Mankangehurmångaexempel som helst påvägarsom knappt ärfarbarai vårkommun, men
jag kommer att hållamig till tvåkonkreta exempel som dels visar pådet usla skick våra gator
är i, men också skillnaden i prioriteringar mellan vägar.
Deförsta två bilderna visar Vassenvägen.

Därrevs ett tjugotal rektanglar av asfaltenupp söndagkväll den4/8 (skälet var, enligt de som
utförde arbetena att det vid regn rann undan lite dåligtmot gatans brunnar). Tisdag den 6/8
asfalterades det upprivna igen och onsdag morgon 7/8 sopades gatan ett antal gånger föratt få

bort allt gms och småstensom blivit kvar efter arbetet.

De övriga fyra bilderna visar Korpralsvägen på Näsbyn/Flygfaltet.
Gmsgropen påde två översta bilderna är ett resultat av en vattenläcka för snart l ,2 år sedan.

Denblir djupare förvarje dagoch förvarje regndroppe som faller. Denedre bilderna visar lite
av gatans övriga skick: sättningar, djupa gropar och hål.

Gator som Korpralsvägen ärvanliga. Det härärinte vägar som man kan cykla, gåeller ta sig
fram med rullator på,och äldremänniskoraktar sigsärskilt föratt gesigut på
promenader/cykelturernärskicket ser ut såhär.
Frågatill Samhällsbyggnadsnämndensordförande:

.

Att vägarprioriteras olika i vårkommun verkar klart, men hurserdenprioriteringen
ut? D. v. s. vilka gator underhålls i princip hela tiden och vilka saknar nästan helt
underhåll?

.

Hur motiverar nämnden så stor skillnad mellan vägunderhåll i vår kommun?

Rickard Mohss
Liberalerna Kalix

Liberalerna

Vassenvägen

^^S^SSS^S^se-^

tA<«-£...«»&.?»-(»-»ti>%""aii<:s»-y*-

t""'
.^
'
.. -..
-y-fr"

Korpralsvägen
ttf

?'

l^^^"w^i^::;^::::.
:;"'"';
^.. ^.. ^^^ :-"f' . '-'. ^ '.'/:: "'^ . ' '
fé^^S»L-^;l:W^;u4:"-:- ^ -;

Liberalerna

Korpralsvägen
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Liberalerna

Använd vaktmästare i kommunen till att sköta
Socialnämndens bilar
Idag har vi olika rutiner för hur vi sköter Socialnämndens bilpool. Olika chefer i
verksamheten har hand om några bilar var. Olika försäkringar och rutiner finns för

skötsel av dessa bilar, byte och förvaring av däck m. m. Nu tillsätter man en tjänst för
att sköta dessa bilar. En tjänst som inte behövs.

Härskulle vi kunna samordna ansvaret fördessa bilar till vaktmästeriets personal
och spara in på tjänsten. Samordna så att vi har samma försäkringsbolag föratt få
ned kostnader, få ett helhetsperspektiv på skötsel av bilarna i form av byte av däck,
förvaring av däck, tvättning och besiktning m. m.
Vi Liberaler föreslår därför att kommunens vaktmästare ansvarar för dessa bilar.
Liberalerna i Kalix 2019-06-18

Solveig Ingelund

