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Sammanträdesdatum

2019-04-15

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, måndagen den 15 april 2019 kl 10:00-18:00

Beslutande

Susanne Andersson, ordf
§§ 50-86
Lennart Nyman (S) tjgör
för Magnus Mörtling (S)
Irma Spårman (M), ordf,
§§ 87-94
Tommy Nilsson (S)
Jan Nilsson (S)
Sven Nordlund (MP)
Katarina Burman (V)
Ellinor Söderlund (S)
Viktoria Vikström (S)
Anna-Lena Larsson (S),
Erik Söderlund (S) tjgör
för Anna-Lena Larsson,
§§ 50-93
Stig Karlsson (S)
Martin Östling (MP) tjgör
för Maria Nilsson (MP)
Lauri Korpela (V)
Jan Johansson (M) tjgör
för Linda Frohm (M)
Jimmy Väyrynen (M)
Catarina Nordin (M)

Sandra Bergström (M)
Birgitta Evling (M) tjgör för
Linus Häggström (M), §§ 50-61
Linus Häggström (M), §§ 62-94
Mats Andersson (M)
Johnny Braun (M)
Sara Cave (M)
Rose-Marie Henriksson (S)
tjgör för Camilla Engström
Degerlund (S)
Reinhold Andefors (S), §§ 50-56
Britt-Inger Nordström (S)
tjgör för Reinhold Andefors (S)
§§ 57-94
Ulrika Rönnqvist Paavola (S),
§§ 50-55, 57-94
Adam Dahlberg (S)
Carina Strand (V)
Carl Otto Gählman (FIK)
Mika Räisänen (KXP)
Marianne Sandström (SD)
Kristina Karlsson (SD)
Susanne Darengren (SD)
Rickard Mohss (L)

Övriga närvarande

Helena Landström, nämndsekreterare
Maria Kruukka Olsson, nämndsekreterare
Maria S Henriksson, kommundirektör
Jeanette Larsson, ekonomichef
Eskil Johansson (M), ordf revisor § 56

Ajournering

§ 59 kl 15:00-15:05

Justerare

Katarina Burman (V) och Mika Räisänen (KXP)

Justeringens plats
och tid

Förvaltningsbyggnaden, torsdagen den 25 april 2019

Tomas Johsund (L) tjgör för
Solveig Ingelund (L)Kurt-Åke Andersson (C)
Henrik Eriksson (C) tjgör för Stefan Granström (C)

Inga-Lis Samuelsson (C)
Anette Wernersson (S), §§ 50-83
Joakim Paavola (S)
Bertil Sundqvist (S), §§ 50-56
Erling Lundh (S) tjgör för Bertil
Sundqvist (S), §§ 57-94
Maud Lundbäck (S)
Thomas Hasselborg (S)
Agne Nilsson (S) tjgör Anette Wernersson (S)
§§ 84-94
Närvarande ersättare
Britt-Inger Nordström (S), §§ 50-56
Erling Lundh (S), §§ 50-56
Ulla Granström (S), §§ 50-55
Erik Söderlund (S)
Agne Nilsson (S), §§ 50-83
Ethel Björkman (S), §§ 50-55
Anders Johansson (V)
Bertil Sandström (SD)
Maria Paxborn (SD)
Doris Lilian Kerttu (FIK)

Jan- Åke Johansson (S), revisor § 56
Hans-Ola Fors (M), ordf revisor § 56
Majlis Gustavsson (S), revisor § 56
Hans-Erik Rönnbäck (M), revisor § 56
Eva Juntti Berggren (S), revisor § 56
Britt Hjort Andersson (M), revisor § 56

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Helena Landström

Ordförande
Susanne Andersson, §§ 50-86

Katarina Burman

Irma Spårman, §§ 87-94

Mika Räisänen

Justerare

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-04-15

Datum då anslaget
sätts upp

2019-04-25

Förvaringsplats för
protokollet

Kanslienheten

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Helena Landström
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-05-17

§§ 50-94
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Dnr 2019-00099 102
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§ 55

Dnr 2019-00060 102

Avsägelse politiskt uppdrag (V) - ersättare i kommunfullmäktige....................... 10
§ 56

Dnr 2019-00108 04

Årsredovisning samt sammanställd redovisning för kommunen och de
kommunala bolagen/stiftelsen av 2018 års verksamhet .................................... 11
§ 57

Dnr 2019-00113 04

Samhällsbyggnadsnämndens begäran om överföring av investeringsmedel
från 2018 års investeringsbudget till 2019 ......................................................... 12
§ 58

Dnr 2019-00131 04

Åtgärdsprogram för budget i balans 2019 ......................................................... 16
§ 59

Dnr 2018-00519 70

Taxa inom kommunala hemsjukvården ............................................................. 19
§ 60

Dnr 2018-00520 70

Taxa för trygghetslarm inom ordinärt boende .................................................... 24
§ 61

Dnr 2018-00521 70

Taxa för hygien- och förbrukningsartiklar inom särskilt boende och
kortidsvistelse/avlastning .................................................................................. 28
§ 62

Dnr 2019-00159 04

Köp av fastigheterna Kalix Grytnäs 1:178 och Kalix Grytnäs 2:10 samt
inventarier från Kalix Golf ABs konkursbo ......................................................... 31
§ 63

Dnr 2019-00160 14

Drift av Kalix Golfbana ...................................................................................... 32
§ 64

Dnr 2018-00142 101

Kärnkraftsfritt Norrbotten - undertecknande av upprop till Finlands president,
regering och riksdag.......................................................................................... 39
§ 65

Dnr 2019-00092 04

Finansdepartementet SOU 2018:74, lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting - remiss .............................. 42
§ 66

Dnr 2019-00087 001

Ny säkerhetsorganisation - förslag .................................................................... 44
§ 67
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Dnr 2019-00152 100

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Omställningsstöd och pension till förtroendevalda............................................. 47
§ 68

Dnr 2019-00110 14

Redovisning - utbyggnad av fiberbredband i Kalix kommun .............................. 48
§ 69

Dnr 2019-00102 04

Kommunens internkontrollplan 2018 - uppföljning ............................................. 50
§ 70

Dnr 2019-00047 101

Miljöplan för Kalix kommun 2017-2019 - Uppföljning ......................................... 52
§ 71

Dnr 2019-00085 100

Valnämndens reglemente - revidering............................................................... 53
§ 72

Dnr 2018-00555 103

Motionssvar - Snabb respons........................................................................... 54
§ 73

Dnr 2019-00056 103

Motionssvar - Kommunens tillgänglighet ........................................................... 56
§ 74

Dnr 2018-00557 103

Motionssvar - Likställighetsprincipen i verkligheten ........................................... 60
§ 75

Dnr 2019-00057 103

Motionssvar - utvärdering och förbättringar avseende verksamheten med
företagslots i Kalix kommun .............................................................................. 62
§ 76

Dnr 2018-00589 103

Motionssvar - uppföljning av beslut ................................................................... 64
§ 77

Dnr 2019-00058 103

Motionssvar - revision vid Kalix kommun (version 2) ......................................... 67
§ 78

Dnr 2018-00556 103

Motionssvar - Vi är alla unika ............................................................................ 71
§ 79

Dnr 2018-00577 103

Motionssvar - Tiderna för skolbussarna måste anpassas till skoltiderna............ 72
§ 80

Dnr 2019-00030 103

Interpellation - IT- och informationssäkerhet ..................................................... 73
§ 81

Dnr 2019-00031 103

Interpellation - barn som placeras i HVB och familjehem .................................. 76
§ 82

Dnr 2019-00036 103

Interpellation - gällande kostnader för sjöledningarna i nyborgsområdet ........... 78
§ 83

Dnr 2019-00037 103

Interpellation - partikultur................................................................................... 79
§ 84

Dnr 2019-00038 103

Interpellation - Räddningstjänstens lokaler ........................................................ 81
§ 85

Dnr 2019-00046 103

Interpellation - Rolfs Såg ................................................................................... 84
§ 86

Dnr 2019-00183 103

Interpellation - Vårt näringsliv ............................................................................ 86
§ 87

Dnr 2019-00194 103

Interpellation - Äldreomsorgen i fokus ............................................................... 87
§ 88

Dnr 2019-00191 103

Interpellation - Bo i Kalix ................................................................................... 88
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§ 89

Dnr 2019-00185 103

Motion - visselblåsarsystem för hela Kalix kommun .......................................... 91
§ 90

Dnr 2019-00199 103

Motion - justering av felparkeringsavgifter ......................................................... 92
§ 91

Dnr 2019-00202 103

Motion - inventarieregister................................................................................. 93
§ 92

Dnr 2019-00203 103

Motion - mobilisering/fredstid ............................................................................ 95
§ 93

Dnr 2019-00181 103

Redovisning av motioner under beredning ........................................................ 97
§ 94

Dnr 2019-00120

Meddelanden kf 190415.................................................................................... 98
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§ 50

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Katarina Burman (V) och Mika Räisänen (KXP)
som justerare av dagens protokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Godkännande av tillkännagivande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna tillkännagivandet och förklarar sig därefter
lagligen kallade.
Yrkande
Sven Nordlund (MP): Tillkännagivandet godkänns.
Carl-Otto Gählman (FIK): Punkt 15 utgår från tillkännagivandet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Sven Nordlund (MP) och Carl-Otto Gählman
(FIK) skilda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Sven
Nordlunds yrkande.
Votering begärs. Kommunfullmäktige beslutar bifalla följande voteringsordning:
Votering
JA-röst – Tillkännagivandet godkänns.
NEJ-röst – Punkt 15 Undertecknande av upprop till Finlands president om
kärnkraftfritts Norrbotten.
Omröstningsresultat
Med 23 JA-röster och 18 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige godkänna
tillkännagivandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Dnr 2019-00098 102

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner rapporten.
Beskrivning av ärendet
Ordföranden meddelar, att länsstyrelsen i beslut den 8 februari 2019, utsett Irma
Spårman (M) som ledamot och Alexandra Fransson (M) som ersättare i
kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2022 efter avgående
ledamot Reijo Tarkkonen (M).

Protokollsutdrag skickas till
Irma Spårman
Alexandra Fransson
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign
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§ 54

Dnr 2019-00099 102

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner rapporten.
Beskrivning av ärendet
Ordföranden meddelar, att länsstyrelsen i beslut den 8 februari 2019, utsett
Maria Paxborn (SD) som ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den
14 oktober 2022 efter avgående ersättare Patrik Svanberg (SD).

Protokollsutdrag skickas till
Maria Paxborn
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign
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§ 55

Dnr 2019-00060 102

Avsägelse politiskt uppdrag (V) - ersättare i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Anders Johansson (V), befrielse från
förtroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Anders Johansson (V) har begärt befrielse från politiskt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.

Protokollsutdrag skickas till
Anders Johansson
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign
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§ 56

Dnr 2019-00108 04

Årsredovisning samt sammanställd redovisning för
kommunen och de kommunala bolagen/stiftelsen av 2018
års verksamhet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna:





resultatet för år 2018, enligt det externa resultatet + 8,0 miljoner kr samt
efter balanskravsjusteringar +7,0 miljoner kr.
att inga nya avsättningar kan göras till resultatutjämningsreserven, inga
medel tas heller i anspråk ur resultatutjämningsreserven.
årsredovisningar samt den sammanställda redovisningen för år 2018.
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.
Jäv
Ulrika Rönnqvist Paavola anmäler jäv och deltar ej i handläggning och beslut i
ärendet.
Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 19 mars 2019, att
årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige av 2018
års verksamhet och ekonomi enligt kommunallagen 11 kap §§ 19-21. Det externa
resultatet visar ett överskott på 8,0 miljoner kr och efter avstämning mot
kommunallagens balanskrav visar det justerade resultatet ett överskott på
7,0 milj kr. Årets redovisade resultat innebär att kommunfullmäktiges satta
utgiftstak på 98,7 % ej uppnås då utgiftstaket uppgår till 99,2 %. Av årets resultat
avsätts inga nya medel till resultatutjämningsreserven.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 19 mars 2019.
Kommunstyrelsens protokoll, § 91/19.

Protokollsutdrag skickas till
Ekonomienheten
Samtliga nämnder och bolag

Justerandes sign
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§ 57

Dnr 2019-00113 04

Samhällsbyggnadsnämndens begäran om överföring av
investeringsmedel från 2018 års investeringsbudget till
2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, att samhällsbyggnadsnämnden får använda
nedanstående riktade medel för att täcka upp 2018 års investeringsunderskott för
extraordinära händelser samt att dessa investeringsmedel kan återläggas i
samhällsbyggnadsnämndens investeringsram 2020 för att då kunna
genomföra/slutföra projekten.
Parkering husbilar galleria
1 800 tkr
Resecentrum
1 784 tkr
Strandängarna utveckling
404 tkr
Inköp/investering av bostäder
917 tkr
Summa
4 905 tkr
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden överför investeringsmedel från 2018 till 2019
enligt tabell
Projekt

Justerandes sign

2035

Pågående från 2017
(överföring begärs)
Teknisk försörjning
Cykelväg Bredviken – Risön*

Budget

2022

Parkering husbilar galleria*

2391
2421

Köpmannagatan Etapp 2*
Brandposter*

2456

Strandängarna utveckling*

500

2021

Parker/Grönområden/Lekplatser*

231

2231

Beläggning/förstärkning*

238

2407

Sjöledningar (Riktad VA-RAM)

2431

Återställningsarbeten VA (Riktad
VA-RAM)

338

200

459
3 614

1 773
300

Utdragsbestyrkande

Beskrivning

Färdigställande belysning,
diken,
ytskikt
Laddstolpar och
förbättrad
parkering vid busstation
Slutregleringar
Fortlöpande arbete utbyte
enligt
plan
Förvaltningsövergripande
arbetsgrupp
Färdigställande Nytorget
mm
Färdigställande enligt
plan
Färdigställande
sjöledningar
Återställningar
kvarstående efter
genomförda
investeringsprojekt
VA
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Kommunfullmäktige

2426

2446
2448
2449
2440

2451
2452

2668
2683
2679

Miljökrav Ytterbyn 15:60
(Riktad
VA-RAM)
Miljökrav Töre (Riktad VA-RAM)
Lappbäcken, VA (Riktad VARAM)
Lappbäcken, avlopp (Riktad
VARAM)
Töre reningsverk
förrådsbyggnad
(Riktad VA-RAM)
Bäckvägen VA (Riktad VA-RAM)
Töre Vitåvägen avlopp (Riktad
VA-RAM)
Summa teknisk försörjning
Fastigheter
Innanbäckens
Förskola*
Utbyggnad
centrumskolan*
Inköp/investering
av bostäder*
Summa
fastigheter
SUMMA TOTALT

150

Krav miljöåtgärd

255
52

Krav miljöåtgärd
Ombyggnad

64
350

341
200

Ombyggnad
Renovering av
förrådsbyggnad
Töre RV
Kvarstående arbeten
Kvarstående arbeten

9 065

4 871
2 966
2 825

Pågår, färdigställs
våren 2019.
Pågår, färdigställs
våren 2019.
Pågår.

10 662

19 727

Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 12 februari 2019, § 16, att
samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 15 maj 2018, § 75, att ansöka om
tillläggsanslag på 2 900 000 kr från kommunfullmäktige, för att täcka
kostnaderna efter skadorna i samband med takraset vid Manhemsskolan. Inga
medel har tillförts från kommunfullmäktige. Detta tillsammans med övriga
extraordinära händelser i form av takras vid Furuhedsskolan och myndighetskrav Björnbacken, har samhällsbyggnadsnämnden inte kunnat täcka upp för
fastän medel från den inte riktade investeringsramen har omfördelats.
Överskott från följande pågående projekt inköp och försäljning av mark,
trafikbelysning, brandbil (kvarstående utrustning efter försenad leverans)
täcker upp delar av underskotten för de extraordinära händelserna.
Kostnaderna för projekten kvarstår 2019 och behöver omfördelas från 2019 års
investeringsram. Samhällsbyggnadsnämndens projekt är många gånger
omfattande och genomförandetiden från projektering, upphandling och
utförande hinner inte alltid klaras under ett kalenderår. Dessutom inträffar
störningar i form av överklagningar, slutregleringar, långa torktider och
väderförhållanden m.m.

Justerandes sign
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För att kunna slutföra pågående projekt är det nödvändigt att
investeringsmedel enligt tabell överförs från 2018 till 2019, markering med *
avser riktade medel.
Projekt

2035

Pågående från 2017
(överföring begärs)
Teknisk försörjning
Cykelväg Bredviken – Risön*

2022

Parkering husbilar galleria*

2391
2421

Köpmannagatan Etapp 2*
Brandposter*

2456

Strandängarna utveckling*

500

2021

Parker/Grönområden/Lekplatser*

231

2231

Beläggning/förstärkning*

238

2407

Sjöledningar (Riktad VA-RAM)

2431

Återställningsarbeten VA (Riktad
VA-RAM)

300

2426

Miljökrav Ytterbyn 15:60 (Riktad
VA-RAM)
Miljökrav Töre (Riktad VA-RAM)
Lappbäcken, VA (Riktad VARAM)
Lappbäcken, avlopp (Riktad
VARAM)
Töre reningsverk förrådsbyggnad
(Riktad VA-RAM)

150

Färdigställande
belysning, diken,
ytskikt
Laddstolpar och
förbättrad
parkering vid busstation
Slutregleringar
Fortlöpande arbete
utbyte enligt
plan
Förvaltningsövergripande
arbetsgrupp
Färdigställande Nytorget
mm
Färdigställande enligt
plan
Färdigställande
sjöledningar
Återställningar
kvarstående efter
genomförda
investeringsprojekt
VA
Krav miljöåtgärd

255
52

Krav miljöåtgärd
Ombyggnad

Bäckvägen VA (Riktad VA-RAM)
Töre Vitåvägen avlopp (Riktad
VA-RAM)
Summa teknisk försörjning
Fastigheter

341
200

2446
2448
2449
2440

2451
2452

2668

Justerandes sign

Innanbäckens Förskola*

Budget

338

200

459
3 614

1 773

64
350

Beskrivning

Ombyggnad
Renovering av
förrådsbyggnad
Töre RV
Kvarstående arbeten
Kvarstående arbeten

9 065
4 871

Utdragsbestyrkande

Pågår, färdigställs våren
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2683

Utbyggnad centrumskolan*

2 966

2679

Inköp/investering av bostäder*
Summa fastigheter

2 825
10 662

SUMMA TOTALT

19 727

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 12 februari 2019.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 16/19.
Kommunstyrelsens protokoll, § 94/19.

Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019.
Pågår, färdigställs våren
2019.
Pågår.
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§ 58

Dnr 2019-00131 04

Åtgärdsprogram för budget i balans 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna nedanstående förslag till åtgärdsprogram för
budget i balans 2019. Uppföljning av åtgärds-programmet sker i
månadsrapporteringar.


Restriktivitet gällande vikarieanskaffning



Restriktivitet mot övertid, endast beordrad övertid får förekomma och det ska
ske i undantagsfall.



Endast nödvändig fortbildning genomförs. Stor restriktivitet för deltagande i
konferens, undantag nätverksträffar, webbinarier ska alltid vara första
alternativ.



Se över investeringsbudgeten: restriktivitet gällande investeringar med större
driftskostnadspåverkan



Restriktivitet gällande nya beslut om medfinansiering i externa projekt,
avsluta medlemskap och liknande där det är möjligt.



Restriktivitet med samtliga inköp.



Resepolicy med syfte att ha ett alltigenom ekonomiskt tänk vid nödvändiga
arbetsresor utarbetas omgående.



Höja avgifter för parkeringsplatser för högre kostnadstäckning.



Höjda priser i Café Pausen - självkostnadspriser på kaffe och smörgåsar mm.



Samtliga verksamheter och samtliga medarbetare ska involveras i arbetet
med att sänka kostnader och höja kvaliteten i verksamheterna.



Vakanta tjänster besätts efter noggrann behovsanalys av
förvaltningsledningen.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse 6 mars 2019, att
Kalix kommun är i ett ansträngt ekonomiskt läge. Slutlig skatteavräkning för år
2019 visar på en minskad skatteintäkt på -11 mkr. Detta i kombination med att
kommunfullmäktige tilldelat ramar motsvarande 99% av intäkter för år 2019 samt
att befolkningsminskningen för 2018 fastställdes till 104 personer (prognostiserat
25), gör att åtgärder krävs. Budgetarbetet för år 2020 pågår och visar på fortsatt
minskade ramar med anledning av den tillväxt som avtagit drastiskt i kombination
med fortsatt befolkningsminskning.
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Totalt saknas för åren 2019-2020 ca 34 miljoner. Samtliga förvaltningar arbetar
med att ta fram förslag till effektiviseringar samt att ta fram åtgärder som kan höja
kvalitén i våra verksamheter. I vilken omfattning och vilka åtgärder som ska
utredas vidare kommer att beslutas av respektive nämnd efter att
budgetberedningen fördelat preliminära ramar till nämnderna den 13 mars.
Dessa åtgärder kommer inte att ge effekt förrän senare under året och därför
behöver Kommunfullmäktige fastställa ett kommunövergripande åtgärdsprogram
omgående som kan bromsa upp ett befarat underskott för år 2019.
Centrala ledningsgruppen har tagit fram ett åtgärdsprogram som beräknas spara
ca 1 mkr. Förvaltningscheferna har ett stort ansvar för att månadsvis följa upp att
åtgärdsplanen har avsedd effekt och att beslutade åtgärder följs.
Förslaget innebär en rad punkter, se nedan, där stor restriktivitet föreslås på olika
områden, däremot föreslås inga ”totalstopp” då erfarenheten visar att för t ex
vikariehantering behöver tydliga riktlinjer utarbetas för att inte tredjeman eller
personalens hälsa ska riskeras.
1. Restriktivitet gällande vikarieanskaffning
2. Restriktivitet mot övertid, endast beordrad övertid får förekomma och det
ska ske i undantagsfall.
3. Restriktivitet gällande fortbildning. Stor restriktivitet för deltagande i
konferens, undantag nätverksträffar, webbinarier ska alltid vara första
alternativ.
4. Se över investeringsbudgeten: restriktivitet gällande investeringar med större
driftskostnadspåverkan
5. Restriktivitet gällande nya beslut om medfinansiering i externa projekt, avsluta
medlemskap och liknande där det är möjligt.
6. Restriktivitet med samtliga inköp.
7. Resepolicy med syfte att ha ett alltigenom ekonomiskt tänk vid nödvändiga
arbetsresor utarbetas omgående.
8. Höja avgifter för kaffeavdrag och parkeringsplatser för högre kostnadstäckning.
9. Höjda priser i Café Pausen - självkostnadspriser på kaffe och smörgåsar mm.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 6 mars 2019.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 29/19.
Kommunstyrelsens protokoll, § 95/19.
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§ 59

Dnr 2018-00519 70

Taxa inom kommunala hemsjukvården
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar:








Höja hemsjukvårdsavgiften till 500 kr per månad från och med
den 1 maj 2019
Höja hembesöksavgiften till 250 kr från och med 1 maj 2019.
Avgiftsbelägga transport vid återlämnande av hjälpmedel till
Hjälpmedelscentralen med 200 kr per transport frän och med den
1 maj 2019.
Avgifterna, liksom övriga avgifter inom socialnämndens område,
årligen räknas upp med kommande års procentuella ökning av det
fastställda prisbasbeloppet.
Taxornas effekt och påverkan ska utvärderas och återrapporteras senast till
kommunfullmäktiges sammanträde i april 2020.

Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna,
Liberalerna samt Carl Otto Gählman, Framtid i Kalix och Mika Räisänen
Kalixpartiet, reserverar sig mot beslutet.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden meddelar den 5 mars 2019, § 24, att kommunfullmäktige den
26 november 2018, § 206 beslutade återremittera ärendet för att utreda
konsekvenserna för vad det kan innebära för brukare med låga pensioner samt en
redovisning om orsakerna till ökade kostnaderna för taxor och avgifter.
Förslaget är en höjning av hemsjukvårdsavgiften från 257 kr per månad
till 500 kr per månad och en höjning av hembesöksavgiften per besök frän 205 kr
till 250 kr. Det betyder att om du är inskriven i den kommunala hemsjukvården
betalar du 500 kr oavsett antalet besök. Ar du inte inskriven i kommunala
hemsjukvården betalar du 250 kr per besök. Transport av återlämnat hjälpmedel
till hjälpmedelscentral avgift beläggs med 200 kr per transport.
Transportkostnaden inryms inte inom maxtaxan vilket de övriga avgifterna gör.
Fortsättningsvis skulle hemsjukvärdsavgiften, hembesöksavgiften och
avgiften för transport vid återlämnande av hjälpmedel räknas upp årligen
med kommande ars procentuella ökning av det fastställda prisbasbeloppet i likhet
med övriga avgifter inom socialnämndensområde.
Avgiftsbefrielsen för vissa specificerade grupper ska gälla även i fortsättningen.
En avgiftshöjning inom den kommunala hemsjukvården beräknas ge en
intäktsökning med 157 000 kr per år.
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Konsekvens för brukare och patienter
Hur en höjning av hemsjukvårdsavgiften eller hembesöksavgiften
påverkar den enskilda personen beror på vilka övriga insatser hen har
biståndsbeslut på.
Den förhöjda avgiften ingår i maxtaxan och reduceras utifrån brukarens
individuella avgiftsutrymme. Maxtaxan räknas ut individuellt för varje
person som är berättigad till bistånd. Kommunen samlar in ett
avgiftsunderlag som består av inkomster, både pensioner och ränteinkomster, hur
hög hyran är och eventuellt bostadstillägg beviljat av Pensionsmyndigheten eller
Försäkringskassan.
Minimibeloppet i 2019-års nivå är 5250 kr per månad för ensamstående
samt 4436 kr/person för (makar/sammanboende) som ska täcka normala utgifter
så som livsmedel, skor/kläder, fritid, hygien och förbrukningsartiklar mm. Det
finns även ett individuellt tillägg/avdrag som kan vara fördyrad kost eller utgifter
för god man.
En analys av fakturerade omsorgsavgifter inom ordinärt boende för en månad
visar att av 454 individer får 218 personer, 48%, ingen höjning i och med att de
redan idag betalar den högsta avgift kommunen har rätt att ta ut, maxtaxan, eller
har en reducering av avgift på grund av det individuella avgiftsutrymmet.
Analysunderlaget är exkluderat dem som endast har insats i form av hemtjänst i
ordinärt boende eftersom de ej berörs av dessa avgiftshöjningar. Personer som
har avgiftsfri hemsjukvård enligt kommunens nuvarande riktlinjer påverkas inte.
Personer som har särskilt boende påverkas inte.
En höjning om 334 kr/månad
trygghetslarm
-”hemsjukv + trygghetslarm
-”trygghetslarm
En höjning på 237 kr /månad
-”hemsjukvård
En höjning på 97 kr/månad
trygghetslarm
-”-

9 personer har hemtjänst nivå 1 + hemsjukv +
11 personer har hemtjänst på nivå 2 +
11 personer

har endast hemsjukvård +

11 personer
11 personer

har endast hemsjukvård
har hemtjänst nivå 1 el 2 +

50 personer

har hemtjänst på nivå 1 el 2 +

122 personer

har endast trygghetslarm

I underlaget fanns 11 personer som under den månaden hade haft ett hembesök.
Hembesök är av tillfällig karaktär och debiteras dem som ej är inskrivna i
hemsjukvården. Avgiftshöjningen på 40 kr/hembesök kan påverka de individer
som har ett avgiftsutrymme som tillåter ett uttag. Ingen avgift tas ut för
hembesök på initiativ av kommunens egen distriktssköterska/sjuksköterska,
sjukgymnast, arbetsterapeut (när någon av dessa kompetenser bedömt att
hembesök är nödvändigt och inte patienten tagit initiativet till hembesök).
Exempel;
Anne (f. 29) har 7717 kr kvar när hon betalat sin månadshyra på 5585 kr.
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Minimibelopp 5249 kr
Faktiskt avgiftsutrymme är 2468 kr.
Anne har trygghetslarm samt insatser från hemsjukvården.
Hennes kostnad för trygghetslarm och hemsjukvård skulle öka från 526 kr
till 860 kr/månad.
Kvar i plånboken när hyra och avgifter för trygghetslarm och
hemsjukvård är betalt är 6857 kr.
Vera (f. 32) har 6179 kr kvar när hon betalat sin månadshyra på 4561 kr.
Minimibelopp 5249 kr
Faktiskt avgiftsutrymme är 930 kr.
Vera har fler än 25 timmar hemtjänst per månad för 2089 kr + insatser
från hemsjukvården och trygghetslarm. Alla insatserna får enligt högsta
avgift kosta max 2089 kr tillsammans. Vera får en reducering på 1159
kr/månad.
Hennes kostnad för hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård skulle
vara oförändrad 930 kronor/månad.
Kvar i plånboken när hyra och avgifter för hemtjänst, trygghetslarm och
hemsjukvård är betalt är 5249 kr.
Isak (f. 33) har 8769 kr kvar när han betalat sin månadshyra på 2945 kr.
Minimibelopp 5249 kr
Faktiskt avgiftsutrymme är 3520 kr.
Isak har under 10 timmar hemtjänst per månad för 727 kr + insatser
frän hemsjukvården och trygghetslarm.
Hans kostnad för hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård skulle öka
från 1253 kr till 1587 kr/månad.
Kvar i plånboken när hyra och avgifter för hemtjänst, trygghetslarm och
hemsjukvård är betalt är 7182 kr.
Att tänka på; Ingen av dem som redan har 25 eller fler hemtjänsttimmar per
månad kommer att påverkas av taxehöjning på larm eller hemsjukvård beroende
på att de redan nått högsta avgift som är 2089 kr i 2019-års prisnivå.
Personer inskrivna i hemsjukvården eller personer som får Hemsjukvårdsbesök
påverkas i form av kostnadsökning för ovanstående insatser om individen har ett
avgiftsutrymme som medger detta enligt beräkningen för maxtaxan. Personer som
har avgiftsfri hemsjukvård enligt kommunens nuvarande riktlinjer påverkas inte,
exempelvis personer med vissa psykiatriska funktionshinder och
personer med palliativ värd i hemmet.
Transportkostnaden vid återlämnande av hjälpmedel till Hjälpmedelscentralen
belastar den som inte på egen hand återlämnar sitt hjälpmedel. Denna avgift på
200 kr föreslås ligga utanför maxtaxan och kommer att påverka alla som nyttjar
tjänsten lika.
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Jämställdhetsanalys
Avgiften för transportkostnaden kan antas ha en större konsekvens för personer med
lägre pensioner. Jämförelse av hemsjukvårdsavgift respektive hembesöksavgift mellan
olika kommuner
KOMMUN
Hemsjukvårdsavgift – inskriven
Hembesök
i
– ej inskriven i
hemsjukvården
hemsjukvården
Kalix*
500
250
Haparanda
300
300
Gällivare
250
200
Älvsbyn
300
250
Boden
250
200
Luleå
300
250
Kiruna
250
200
Övertorneå
250
200
Lycksele
Norsjö
*Efter höjning

500
350

300
200

Yrkanden
Adam Dahlberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Carl-Otto Gählman (FIK): Avslag till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Adam Dahlbergs (S) och Carl-Otto Gählmans
(FIK) skilda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla Adam
Dahlbergs (S) yrkande.
Yrkanden
Adam Dahlberg (S): Taxorna ska gälla från om med den 1 maj 2019.
Carl-Otto Gählman (FIK): Taxorna ska gälla från om med den 1 juni 2019.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Adam Dahlbergs (S) och Carl-Otto Gählmans
(FIK) skilda tilläggsyrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla
Adam Dahlbergs (S) yrkande.
Tilläggsyrkande
Adam Dahlberg (S):Taxornas effekt och påverkan ska utvärderas och
återrapporteras senast till kommunfullmäktiges sammanträde i april 2020.
Ordförande ställer Adam Dahlbergs (S) tilläggyrkande för röstning och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla Adam Dahlbergs (S) yrkande.
Ajournering
kl 15:00-15:05
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Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll, § 128/18.
Kommunstyrelsens protokoll, § 192/18.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 206/18.
Socialnämndens protokoll, § 24/19.
Kommunstyrelsens protokoll, § 97/19.

Protokollsutdrag skickas till
Ekonomienheten
Socialnämnden
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§ 60

Dnr 2018-00520 70

Taxa för trygghetslarm inom ordinärt boende
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar:








Höja avgiften för trygghetslarm inom ordinärt boende från 263 kr/månad i
2019-års prisnivå till 360 kr/månad.
Höja avgiften för extra larmknapp. En extra larmknapp avser ytterligare en
person i samma bostad kopplas till redan installerat trygghetslarm inom
ordinärt boende.
Höjningen som föreslås är från 131, 50 kr/månad i 2019-års prisnivå till
180 kr/månad.
Införa höjningen från och med den 1 maj 2019.
Avgiften, liksom övriga avgifter inom socialnämndens område, årligen
räknas upp med kommande års procentuella ökning av det
fastställda prisbasbeloppet.
Taxornas effekt och påverkan ska utvärderas och återrapporteras senast till
kommunfullmäktiges sammanträde i april 2020.

Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna,
Liberalerna, Carl Otto Gählman Framtid i Kalix och Mika Räisänen Kalixpartiet
reserverar sig mot beslutet.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden meddelar den 5 mars 2019, § 26, att kommunfullmäktige den
26 november 2018, § 207 beslutade återremittera ärendet för att utreda konsekvenserna för vad det kan innebära för brukare med låga pensioner samt en
redovisning om orsakerna till ökade kostnaderna för taxor och avgifter.
Avgiften för trygghetslarm inom ordinärt boende är 263 kr/månad i 2019-års
prisnivå. Förvaltningen föreslår att avgiften höjs till 360 kr/månad. Avgiften för
extra larmknapp (då ytterligare en person kopplas till redan installerat digitalt
trygghetslarm i samma bostad) är 131, 50 kr/månad i 2019-års prisnivå.
Förvaltningen föreslår att avgiften höjs till 180 kr/månad. Avgift för trygghetslarm
ingår i maxavgift för vård, omsorg och service och beräknas enligt 8 kap. 5 § SoL.
Höjning av avgifter trygghetslarm i ordinärt boende
Avgift trygghetslarm idag
Avgift efter höjning
Höjning totalt
263 kr/månad
360 kr/månad
97 kr/månad
Höjning av avgift extra larmknapp
Avgift extra larmknapp idag Avgift efter höjning
Höjning totalt
131.50 kr/månad
180 kr/månad
48.50 kr/månad
Då avgiftsutrymmet är individuellt är det mycket svårt att ange en
beräknad intäktsökning, men baserat på antalet brukare som i dagsläget
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har trygghetslarm installerat skulle den beräknade intäktsökningen bli ca 15 000
kr/månad. Den beräknade intäktsökningen kan uppgå till
ca 200 tkr/år, men är beroende av hur stort uttag det individuella
avgiftsutrymmet tillåter.
Fortsättningsvis föreslår socialförvaltningen att avgiften, liksom övriga avgifter
inom socialnämndens område, årligen räknas upp med kommande års
procentuella ökning av det fastställda prisbasbeloppet.
Påverkan för enskilda
Hur en höjning av avgiften påverkar den enskilda personen beror på vilka övriga
insatser hen har biståndsbeslut på. Den förhöjda avgiften ingår i maxtaxan och
reduceras utifrån brukarens individuella avgiftsutrymme. Maxtaxan räknas ut
individuellt för varje person som är berättigad till bistånd vilket inkluderar
trygghetslarm. Kommunen samlar in ett avgiftsunderlag som består av inkomster,
både pensioner och ränteinkomster, hur hög hyran är och eventuellt bostadstillägg
beviljat av Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan. Minimibeloppet i 2019års nivå är 5250 kr per månad för ensamstående samt 4436 kr/person för
(makar/sammanboende) som ska täcka normala utgifter så som livsmedel,
skor/kläder, fritid, hygien och förbrukningsartiklar mm. Det finns även ett
individuellt tillägg/avdrag som kan vara fördyrad kost eller utgifter för god man.
En analys av fakturerade omsorgsavgifter inom ordinärt boende för en månad visar
att av 454 individer får 218 personer, 48%, ingen höjning i och med att de redan
idag betalar den högsta avgift kommunen har rätt att ta ut, maxtaxan, eller har en
reducering av avgift på grund av det individuella avgiftsutrymmet.
Analysunderlaget är exkluderat dem som endast har insats i form av hemtjänst i
ordinärt boende eftersom de ej berörs av dessa avgiftshöjningar. Personer som har
särskilt boende påverkas ej.
En höjning om 334 kr/månad
hemsjukv + trygghetslarm
-”hemsjukv + trygghetslarm
-”trygghetslarm
En höjning på 237 kr /månad
-”hemsjukvård
En höjning på 97 kr/månad
trygghetslarm
-”Exempel;

9 personer har hemtjänst nivå 1 +
11 personer har hemtjänst på nivå 2 +
11 personer

har endast hemsjukvård +

11 personer
11 personer

har endast hemsjukvård
har hemtjänst nivå 1 el 2 +

50 personer

har hemtjänst på nivå 1 el 2 +

122 personer

har endast trygghetslarm

Anne (f. 29) har 7717 kr kvar när hon betalat sin månadshyra på 5585 kr.
Minimibelopp 5249 kr
Faktiskt avgiftsutrymme är 2468 kr,
Anne har trygghetslarm samt insatser från hemsjukvården.
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Hennes kostnad för trygghetslarm och hemsjukvård skulle öka från 526 kr till
860kr/månad.
Kvar i plånboken när hyra och avgifter för trygghetslarm och hemsjukvård är
betalt är 6857 kr.
Vera (f. 32) har 6179 kr kvar när hon betalat sin månadshyra på 4561 kr.
Minimibelopp 5249 kr
Faktiskt avgiftsutrymme är 930 kr.
Vera har fler än 25 timmar hemtjänst per månad för 2089 kr + insatser
från hemsjukvården och trygghetslarm. Alla insatserna får enligt högsta
avgift kosta max 2089 kr tillsammans. Vera får en reducering på 1159 kr/månad.
Hennes kostnad för hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård skulle vara
oförändrad 930 kronor/månad.
Kvar i plånboken när hyra och avgifter för hemtjänst, trygghetslarm och
hemsjukvård är betalt är 5249 kr.
Isak (f. 33) har 8769 kr kvar när han betalat sin månadshyra på 2945 kr.
Minimibelopp 5249 kr
Faktiskt avgiftsutrymme är 3520 kr.
Isak har under 10 timmar hemtjänst per månad för 727 kr + insatser från
hemsjukvården och trygghetslarm.
Hans kostnad för hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård skulle öka från 1253
kr till 1587 kr/månad.
Kvar i plånboken när hyra och avgifter för hemtjänst, trygghetslarm och
hemsjukvård är betalt är 7182 kr.
Att tänka på; Ingen av dem som redan har 25 eller fler hemtjänsttimmar per
månad kommer att påverkas av taxehöjning på larm eller hemsjukvård beroende
på att de redan nått högsta avgift som är 2089 kr i 2019-års prisnivå.
Jämställdhetsanalys
Kostnaden öka för vissa utifrån individuell inkomstprövning och det
påverkar därmed inte kvinnor eller män mer.
Tilläggsyrkande
Adam Dahlberg (S):Taxornas effekt och påverkan ska utvärderas och
återrapporteras senast till kommunfullmäktiges sammanträde i april 2020.
Ordförande ställer Adam Dahlbergs (S) yrkande för röstning och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla Adam Dahlbergs (S) yrkande.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll, § 129/18.
Kommunstyrelsens protokoll, § 193/18.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 207/18.
Socialnämndens protokoll, § 26/19.
Kommunstyrelsens protokoll, § 98/19.
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§ 61

Dnr 2018-00521 70

Taxa för hygien- och förbrukningsartiklar inom särskilt
boende och kortidsvistelse/avlastning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till socialnämnden då framlagda
debiteringsnivåer är felaktiga och divergerar i text och beslut.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden meddelar den 5 mars 2019, § 25, att kommunfullmäktige den
26 november 2018, § 207, beslutade återremittera ärendet för att utreda
konsekvenserna för vad det kan innebära för brukare med låga pensioner samt en
redovisning om orsakerna till ökade kostnaderna för taxor och avgifter.
Avgiften för hygien- och förbrukningsartiklar inom särskilt boende är 352 kr/månad i
2019-års prisnivå. I denna ingår förbrukningsvaror i form av dagligvaror som främst
används för värd och skötsel av hemmet som tvätt- och rengöringsmedel, toalettoch hushållspapper med mera.
Förvaltningen föreslår dels att höja avgiften för hygien- och förbrukningsartiklar
till 430 kr/månad, dels att införa en tilläggsavgift på 170 kr/månad för
tillhandahållande av sänglinne och handdukar/badlakan för bädd och bad samt att
den läggs på avgiften för hygien- och förbrukningsartiklar inom särskilt boende
och
korttidsvistelse/avlastning.
Person som bor på enhet där det inte tillhandahålls sängtextilier och
handdukar
Avgift idag
Avgift idag
Ny avgift
Höjning totalt Total kostnad
hygien-och
sänglinnen
per månad
förbrukningsartiklar
352 kr/månad 0
430 kr/månad 78 kr/månad 430 kr/månad
Ny avgift för person som bor
och handdukar
Avgift idag
Ny avgift
hygien-och
sänglinnen
förbrukningsartiklar
352 kr/månad 170 kr/månad

på enhet där det tillhandahålls sängtextilier
Ny avgift
totalt

Höjning totalt

600 kr/månad 248 kr/månad

Total kostnad per
månad

600 kr/månad

Det innebär att avgiften höjs till 600 kronor/månad på de enheter som tillhandahåller både sänglinne och handdukar/badlakan samt att avgiften för hygien- och
förbrukningsartiklar höjs till 430 kronor/månad på de enheter där sänglinne och
handdukar/badlakan ej tillhandahålls.
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Bakgrund
Enligt Kommunallagen kap 2 §5 anges att kommunen har rätt att ta ut avgift för
tjänster och nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Kap 2 § 6 anger att
kommunen inte får ta ut högre avgift än som motsvarar kostnaderna för tjänster
eller nyttigheter som kommunen tillhandhåller.
Avgiftsnivån kommer efter höjningen att fortfarande ligga under Konsumentverkets
schabloner vad avser levnadskostnader i form av förbrukningsvaror, hemutrustning
och personlig hygien för ensamstående personer över 65 år för 2019.
För närvarande varierar det mellan enheterna om vi tar ut en avgift för sänglinne,
badlakan/handdukar. Tillhandahållandet av sänglinnen innebär även att enheten står
för tvätt och skötsel. Kommunallagen 2017 2 kap § 3 anger att kommuner och
landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något
annat. Bor du i ordinärt boende står du för egna hygien- och förbrukningsvaror,
t ex sänglinne, badlakan, husgeråd och möbler med den skötsel och kostnad det
innebär. Att införa en avgift för tillhandahållandet av sänglinne, handdukar/badlakan
utgår från själv- kostnaden att tillhandahålla och
vårda dessa, men även likabehandlingsprincipen då personer i ordinärt
boende får stå för dessa kostnader själva.
Den förväntade intäktsökningen beräknas bli ca 60 000 kr/månad.
Avgiften ska årligen räknas upp med kommande års procentuella ökning av det
fastställda prisbasbeloppet.
Påverkan på individen - exempel:
Ulla (f. 39) har 7092 kr kvar när hon betalat sin månadshyra på 3285 kr.
Minimibelopp 5249 kr
Individuellt tillägg 2475 kr (Kost 1663 + Godman 812)
Faktiskt avgiftsutrymme är negativt -632 kr. Vilket innebär att Ullas avgift för värd,
omsorg och service är 0 kr.
Hennes kostnad för hygien- och förbrukningsartiklar inkl tillägget för sänglinne och
handdukar skulle öka från 352 till 600 kr/månad.
Kvar i plånboken när hyra och avgifter för omvårdnad, mat, hygien- och
förbrukningsartiklar är betalt =2859 kr.
Sara (f. 31) har 7655 kr kvar när hon betalat sin månadshyra på 4456 kr.
Minimibelopp 5249 kr
Individuellt tillägg för kost 1663 kr
Faktiskt avgiftsutrymme är 743 kr.
Hennes kostnad för hygien- och förbrukningsartiklar inkl tillägget för sänglinne och
handdukar skulle öka från 352 till 600 kr/månad.
Kvar i plånboken när hyra och avgifter för omvårdnad, mat, hygien- och
förbrukningsartiklar är betalt =2 690 kr.
Arne (f. 24) har 10 955 kr kvar när han betalat sin månadshyra på 3 349 kr.
Minimibelopp 5 249 kr
Individuellt tillägg för kost 1 663 kr
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Faktiskt avgiftsutrymme är 4 043 kr. Vilket innebär att Arnes avgift för vård, omsorg
och service är 2 089 kr.
Arnes kostnad för hygien- och förbrukningsartiklar inkl tillägget för sänglinne och
handdukar skulle öka från 352 till 600 kr/månad.
Kvar i plånboken när hyra och avgifter för omvårdnad, mat, hygien- och
förbrukningsartiklar är betalt =4 633 kr.
Jämställdhetsanalys
Avgiften är samma för män och kvinnor dock kan det påverka personer
med lägre pensioner mer.
Yrkanden
Adam Dahlberg (S):Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Carl-Otto Gählman (FIK): Ärendet återremitteras då framlagda
debiteringsnivåer är felaktiga och divergerar i text och beslut.
Ordförande ställer Carl Otto Gählman (FIK) yrkande om återremiss för röstning
och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Votering begärs. Kommunfullmäktige beslutar bifalla följande voteringsordning:
JA-röst: Bifall till Adam Dahlberg (S) yrkande.
NEJ-röst: Bifall till Carl Otto Gählman (FIK) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 22 JA-röster och 19 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige återremittera
ärendet till socialnämnden enligt minoritetsåterremiss.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll, § 130/18.
Kommunstyrelsens protokoll, § 194/18.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 208/18.
Socialnämndens protokoll, § 25/19.
Kommunstyrelsens protokoll, § 99/19.

Protokollsutdrag skickas till
Ekonomienheten
Socialnämnden
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§ 62

Dnr 2019-00159 04

Köp av fastigheterna Kalix Grytnäs 1:178 och Kalix Grytnäs
2:10 samt inventarier från Kalix Golf ABs konkursbo
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ge uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att köpa Kalix
Grytnäs 1:178 och Kalix Grytnäs 2:10 samt nödvändiga inventarier från Kalix golf AB:s
konkursbo. Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att utöka 2019 års
investeringsbudget med motsvarande köpeskilling.
Finansiering sker via kommunens kassa/likviditet.
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 19 mars 2019,
att Kalix Golf AB begärdes i konkurs hösten 2018. Därmed kom Kalix kommun att
behöva infria det borgensåtagande som tidigare beslutats om i kommunfullmäktige
år 2012. Borgensåtagandet uppgick till 14,8 mkr vilket belastar 2018-års resultat
för Kalix kommun med motsvarande summa.
Konkursförvaltaren har meddelat att det inte finns några köpare till anläggningen. Kalix
kommun har tagit emot förslag från två intressenter om olika lösningar av
driften av Kalix golfbana.
Med anledning av detta föreslås att Kalix kommun inleder förhandlingar med
konkursförvaltaren om förvärv av fastigheterna från konkursboet samt ev tillhörande
inventarier. Marken är strategiskt viktig för att kunna bedriva golfverksamhet i Kalix
kommun men kan även vara av intresse för annan utveckling t ex turismnäring och
bostadsbyggande.
Marken har idag ett sammanlagt taxeringsvärde på 1 060 tkr fördelat enligt nedan:
Kalix Grytnäs 1:178 658 tkr
Kalix Grytnäs 2:10 402 tkr
I konkursbouppteckningen är följande inventarier upptagna:
Maskiner/inventarier
50 000 kr
Fordon
50 000 kr
Byggnad och arbeten
å annans mark
4 650 000 kr
Leasad egendom är återförd till långivaren.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 19 mars 2019.
Kommunstyrelsens protokoll, § 101/19.
Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomienheten
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§ 63

Dnr 2019-00160 14

Drift av Kalix Golfbana
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att teckna
driftsavtal för 1-3 år med Kalix Golfklubb i enlighet med alternativ 1. Avtalet
med Kalix Golfklubb ska tecknas årsvis med rätt till förlängning efter
uppföljning av avtalet.
Uppföljning av Kalix Golfklubbs verksamhet, ekonomi samt driftsavtal ska ske
årligen och rapporteras till kommunfullmäktige i november månad.
Möjlighet ska finnas för båda parter att bryta avtalet om inte avtalet följs.
Kalix Golfklubb ska årligen betala en hyra för anläggningen med 2000
kr/månaden i 4 månader.
Kommunen ska månadsvis fakturera Kalix Golfklubb för hyra och kostnader för
personal samt övriga kostnader, som gäller avtalet mellan kommunen och
golfklubben.
Reservation
Carl-Otto Gählman (FIK) reserverar sig mot beslutet.
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 19 mars 2019,
att Kalix Golf AB gick i konkurs hösten 2018 efter en lång rad av svåra år kopplat
till kärv ekonomi. Konkursförvaltaren har inte fått några anbud från köpare och
Kalix kommun överväger att köpa aktuella fastigheter för att säkerställa attraktiv
mark.
Frågan om det ska bedrivas golf på området och i så fall vem som ska vara
huvudman för driften behöver lösas omgående om verksamheten golf ska kunna
bedrivas på området. Om Kommunfullmäktige anser att Kalix kommun ska
säkerställa drift av golfbanan redan sommaren 2019 behöver fritids- och
kulturnämnden få uppdraget skyndsamt.
Kommunstyrelsen beslutade den 25 mars 2019 att ge kommundirektören och
fritids- och kulturförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att teckna avtal
med intressenter för drift av Kalix golfbana. Förslaget ska presenteras för
kommunstyrelsen på en extra styrelse den 15 april 2019.
Beredning
Beredningsgruppen har bestått av kommundirektör Maria Henriksson,
förvaltningschef Karl-Göran Lindbäck och ekonomichef Jeanette Larsson. Möten har
hållits med Kalix golfklubb och Luleå golfklubb för att utreda intresse av att driva
golf i Kalix. Parallellt har utredning skett av möjlighet att klara de praktiska
förutsättningarna för golfverksamhet såsom tillgång till maskiner, gräs, gödsel men
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främst de ekonomiska och personella möjligheterna att bygga upp en verksamhet
av den kvalitet som krävs.

Ekonomiska förutsättningar
En analys är gjord av ekonomiska förutsättningar för Kalix golfklubb och Luleå
golfklubb för att göra en bedömning av förmåga att driva banan. Beredningen har
också analyserat Kalix golf AB:s väg mot konkurs för att göra en bedömning om
vilka
År
Intäkter
Kostnader
Resultat
Medlemmar
förutsättningar
2011
501
-413
88
590
som behöver
2012
365
-361
-4,6
567
förändras för att
2013
337
-311
26
504
göra det möjligt
2014
272
-235
37,6
528
att bedriva golf i
2015
355
-297
58
513
Kalix.
2016
304
-228
76,5
443
2017
215
-227
-11
394
Kalix golfklubb 20112018
315
-327
-11,6
460
2018 (Obs! Omfattar
endast föreningens ekonomi, drift av banan redovisas i bolag
Kalix golfklubb AB (”Resultatstörande” år 2015 – 2018: ny ägare, stora
investeringar, åter ägarbyte, nedskrivning av tillgångar, konkurs)
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Luleå golf AB (Luleå golfklubb som förening redovisas inte här)

Luleå golfklubb har ökande medlemsantal, en stabil ekonomi och personella
resurser att driva golf på hög nivå.

Tre alternativ har utretts
Alt 1

Kalix golfklubb driver anläggningen
Kalix golfklubb erbjuds ett högst treårigt driftsavtal för att sköta,
underhålla och driva golfbanan.
Kalix kommun erbjuder, om klubben så önskar, att på samma
avtalsvillkor som tidigare samnyttja personal för skötsel av
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golfbanan, Kalix golfklubb debiteras kommunens självkostnadspris
för anställningarna.
Kalix golfklubb har egna abonnemang för el, vatten, sopor osv.
Kalix golfklubb ansvarar för att hyra eller ersätta de inventarier som
ägs av annan, kylar, ugnar, porslin osv.
Kalix golfklubb ansvarar för dagligt underhåll och vårdar i övrigt allt
som finns på anläggningen.
Kalix kommun överlåter till Kalix golfklubb att hyra ut samt
tillgodogöra sig intäkten från campingplatserna.
Kalix kommun, Fritids- och kulturnämnden ansvarar för försäkring,
planerar och genomför nödvändigt rep/underhåll av byggnader
samt åtgärder på banan enligt plan.
Analys:
Kalix golfklubb är beredda att sköta drift av Kalix golfbana helt i egen regi.
Kalix golfklubb uttalar att de själva har kontakter och möjligheter att kunna
lösa de praktiska utmaningarna bl a med köp/hyra av maskiner. Under förra
årets drift löste man stora och små problem på bästa sätt. Svårigheterna med
ekonomin låg på den bokföringstekniska nedskrivningen som krävdes av
revisorn.
Kalix golfklubb har lämnat in en ekonomisk plan/budget för de kommande åren
vilket visar på ett positivt resultat redan år 2020. Förslaget innebär ett ökat
engagemang från klubbens medlemmar men i den omfattningen att det är
realistiskt genomförbart med 5 tim/medlem. Kalix kommun tar inte ut någon
”hyra” för sina kapitalkostnader eller drift/underhållskostnader. Årlig avsyn
görs tillsammans och plan för investeringar för kommande verksamhetsår. All
daglig drift/underhåll sköts av klubben själv.
Kalix kommun får räkna med egna kostnader på ca 500 tkr för försäkring,
kapitalkostnader och övriga verksamhetskostnader kopplat till fastigheten, för
det behöver FoK tillföras driftsmedel för Budget år 2020.
Kalix golfklubb har hållit två medlemsmöten för att diskutera frågan om drift av
Kalix golfbana och medlemmarna ställer sig positiva men vill avvakta det
slutgiltiga förslaget från Kalix kommun.

Alt 2

Kalix kommun sköter anläggningen –
Kalix golfklubb driver golfverksamheten
Kalix golfklubb driver golfverksamheten
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Kalix kommun (Fritids- och kulturnämnden) utför skötsel och underhåll
av anläggningen
Kalix golfklubb betalar en arrendeavgift för byggnader, skötsel och
nyttjande av bana som motsvarar kommunens kostnader, ca 1,4 – 1,8
mkr
Kalix kommun köper fyra maskiner för banans skötsel samt en traktor
av Luleå golfklubb: 700 tkr + 260 tkr = ca 1 mkr (kvarvarande livslängd
ca 3 år, mycket dyra repkostnader efter det) alt hyr eller köper av
annan.
Kalix kommun överlåter till Kalix golfklubb att hyra ut samt tillgodogöra
sig intäkten från campingplatserna.
Analys:
Kalix kommun har tidigare tillhandahållit 3 personal för banans skötsel till
självkostnadspris. Personalen är nu överflyttad till annan verksamhet. Det är
en utmaning att få tag på maskiner, gräsfrön, och annat för banans skötsel
med så här kort varsel. Leasing kräver fullmäktigebeslut som tidigast kan tas i
mitten av juni.
Erbjudandet om att Kalix kommun köper fyra maskiner för banans skötsel samt
en traktor av Luleå golfklubb (700 tkr + 260 tkr = ca 1 mkr, kvarvarande
livslängd ca 3 år, mycket dyra repkostnader efter det), kräver ett beslut senast
12 april och är därför inte ett alternativ idag. Kalix golfklubb uttalar att de
själva har kontakter och möjligheter att kunna lösa de praktiska utmaningarna.
En delad skötsel av banan (bandrift och själva golfverksamheten) ställer krav
på god samarbetsförmåga och ett tydligt gränsdragningsavtal. Risken finns för
större förväntningar när kommunen är med än vad vi har möjlighet att svara
upp till. Osäkerheten i verksamheten får ändå betraktas som hög. Kommer
medlemmarna tillbaka, klarar klubben en höjning av priserna för att få bättre
kostnadstäckning, svarar medlemmarna upp mot kravet på egna timmar i
verksamheten. Vad händer om klubben inte klarar sitt åtagande och
kommunen inte får kostnadstäckning för sitt arbete på banan. Konkursen
krävde drygt 14,8 mkr, pengar som kommer att påverka kommunens resultat
för minst 5 år framåt. Ett beslut om fortsatt drift måste säkerställa kommunens
risk till ett minimum. Ur denna aspekt är Alt 1 ett bättre alternativ liksom de
praktiska möjligheterna att lösa maskinfrågan.

Alt 3

Luleå golfklubb driver golfverksamhet i Kalix
Mot en ersättning på ca 1 mkr erbjuder sig Luleå golfklubb att driva
golfverksamhet i Kalix med totalansvar för banornas skötsel.
Luleå golfklubb har egna abonnemang för el, vatten, sopor osv.
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Luleå golfklubb ansvarar för att hyra eller ersätta de inventarier som
ägs av annan, kylar, ugnar, porslin osv.
Luleå golfklubb ansvarar för dagligt underhåll och vårdar i övrigt allt
som finns på anläggningen.
Kalix kommun ansvarar för försäkring, nödvändigt rep/underhåll av
byggnader.
Kalix kommun överlåter till Luleå golfklubb att hyra ut samt tillgodogöra
sig intäkten från campingplatserna.
Luleå golfklubbs förslag, villkor:
Kalix golfklubb återbetalar medlemsavgiften och erbjuder ett medlemskap i
Luleå
golfklubb. Medlemmar har rätt att spela fritt på båda banorna. Lokala klubben
kan ha föreningen vilande, arbeta som tävlingsansvariga och ha egen
ungdomsverksamhet. Sponsorpengar går till Luleå golfklubb. Kan vara för sent
att beställa gräs, gödning och annat, LGK kan kanske komplettera sin
beställning. Luleå golfklubb har ett uttalat mål i Vision 50/50 – 50 % av
spelarna, 50 % av styrelsen ska vara kvinnor. Stor ungdomsverksamhet.
Luleås avgifter måste gälla.
Analys:
Luleå golfklubb har ekonomi, maskiner, kontakter och personella resurser för
att kunna driva Kalix golfbana på hög professionell nivå. Villkoren för Kalix
golfklubb kan dock ses som svåra. Kommer lokala sponsorer att vara beredda
på att betala till Luleå golfklubb på samma nivå som tidigare.
Kalix golfklubb tror inte att mer än ca 30 medlemmar är intresserade av att bli
medlem i Luleå golfklubb. Det troliga är att fler väljer att gå till Boden, Piteå,
Haparanda eller Övertorneå. Risken att Kalix golfklubb försvinner är
överhängande vilket medför ett försämrat ungdomsarbete vilket är helt
avgörande för sportens överlevnad i Kalix.
Avgifter idag:

Medlemsavgift
Spelrätt
Totalt
Planerad
höjning 2020

Kalix golfklubb
750 kr
3250 kr
4 000 kr

Luleå golfklubb
1400 kr
3350 kr
4750 kr

3 750 kr

Ej känt spelrätt

Beredningsgruppens förslag:
Under de 7 år som tidigare VD drev banan var kostnaden 2,2 - 2,3 mkr/år.
Idag bör den kostnaden det ligga på ca 2,5 - 2,8 mkr/år. Den budget som Kalix
golfklubb lagt bygger på att man successivt ökar medlemsantalet, ökade
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sponsorintäkter, höjer avgifterna något och ökar medlemsengagemanget i det
praktiska arbetet. Styrelsen ger ett engagerat och kunnigt intryck i den budget
man lagt och i de planer som presenterats.
Osäkerheten i att driva verksamheten får ändå betraktas som hög. Kommer
medlemmarna tillbaka, klarar klubben en höjning av priserna för att få bättre
kostnadstäckning, svarar medlemmarna upp mot kravet på egna timmar i
verksamheten. Vad händer om klubben inte klarar sitt åtagande och
kommunen inte får kostnadstäckning för sitt arbete på banan. Konkursen
krävde drygt 14,8 mkr, pengar som kommer att påverka kommunens resultat
för minst 5 år framåt. Ett beslut om fortsatt drift måste säkerställa kommunens
risk till ett minimum. Det positiva är, under förutsättning att Kalix kommun
förvärvar konkursboet, att restaurangbyggnaden är upprustad och
husvagnsplatser anlagda som kan ge förstärkta möjligheter till intäkter och
minskar behovet av investeringar. Däremot har framkommit större
renoveringsbehov av tak på verkstads-/maskinhallsbyggnaden som kräver
omedelbar åtgärd.
Kalix kommuns ekonomiska läge med minskade ramar för nämnderna
samtidigt som vi ser ökade behov på många områden gör det svårt att föreslå
ett kostnadsdrivande förslag som har direkt påverkan på de resurser som så
väl behövs t ex inom skola och äldreomsorg. Däremot måste vi väga in hur
stort värde golfen har för Kalix attraktivitet som ort. Ur flera perspektiv;
turismnäring, kalixbornas nöjdhet och ur ett folkhälsoperspektiv, är Kalix
golfbana viktig.
Med hänvisning till ovanstående föreslår beredningsgruppen att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till Fritidsoch kulturnämnden att teckna total-driftsavtal med Kalix golfklubb enligt
intentionerna i alternativ 1.

Protokollsutdrag skickas till
Kommundirektör Maria S Henriksson
Ekonomienheten
Kalix Golfklubb
Kommunstyrelsens beredning
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§ 64

Dnr 2018-00142 101

Kärnkraftsfritt Norrbotten - undertecknande av upprop till
Finlands president, regering och riksdag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om undertecknande av upprop till Finlands president,
regering och riksdag beträffande byggnation av kärnkraftverk i Pyhäjoki; enligt
skrivelse nedan;
”Till Finlands president, regering och riksdag
Vi, de organisationer och personer som har undertecknat denna appell, har med
stor oro följt planerna på att bygga ett nytt kärnkraftverk på Hanhikivi i Pyhäjoki
intill Bottenviken. Vi anser att ett kärnkraftverk vid Bottenviken berör hela
regionens framtid, både Finlands och Sveriges. Vi motsätter oss med det
bestämdaste planerna på ett kärnkraftverk på udden Hanhikivi i Pyhäjoki intill
Bottenviken. Vi vädjar till Finland att satsa på förnybar energi och
energieffektivisering istället för på dyr, riskfylld och föråldrad kärnkraft. Vi vädjar
till Finlands regering att inte ge företaget Fennovoima tillstånd att bygga den ryska
reaktorn Hanhikivi 1.”
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Framtid i Kalix,
Kalixpartiet och Sverigedemokraterna.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson och 1:e Vice ordförande i kommunstyrelsen Jan Nilsson meddelar i skrivelse den 9 mars 2019, att med anledning av
återremissen i ärendet den 4 februari 2019, har undertecknade politiker undersökt
vilka kommuner som har undertecknat uppropet mot bygget av kärnkraftverket i
Pyhäjoki till Finlands president, regering och riksdag.
På frågan om kommunen har tagit ställning till att skriva på uppropet har följande
svar kommit;
Arjeplog
Arvidsjaur
Boden
Gällivare
Haparanda
Jokkmokk
Kiruna
Luleå
Pajala
Piteå
Älvsbyn
Överkalix
Övertorneå
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Nej
Känner inte till ärendet
Nej
Ja
Ej tagit ställning än
Nej
Ej fått svar
Nej
Ja
Ja
Ej tagit ställning
Ska säga ja
Ja
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Undersökningen visar att det är olika hur kommunerna tänker göra i frågan men att
vi anser att en kommunal underskrift är viktig och ger större politisk tyngd i frågan.
Utifrån detta förordar vi en kommunal underskrift.
Det har under en längre tid pågått planering för byggnation av ett kärnkraftverk i
finska Pyhäjoki. Trots att stora delar av Europa t ex Sverige och Tyskland håller på
att fasa ut kärnkraften och istället satsar på förnybar energi som solel och vindkraft
väljer Finland att gå vidare med planerna på byggnation av kärnkraftverk.
Kärnkraftverkets placering i närheten av Norrbotten gör att det känns otryggt och
mycket olustigt om Finland tar beslut om byggnation. Ett kärnkraftverk kan på sikt
göra Norra Sverige och Finland mindre attraktivt som turist- och boendeområde.
Kärnkraft är en föråldrad energikälla där slutförvaring av utbränt kärnbränsle inte
än är löst på ett helt säkert sätt.
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken har på olika sätt försökt att påverka och
skapa opinion för att bygget av kärnkraftverket inte ska påbörjas. Det är nätverket
som har skrivit uppropet nedan. Med anledning av detta anser undertecknade att vi
ska skiva på nedanstående upprop som ska skickas till Finlands president, regering
och riksdag under våren 2019.
”Till Finlands president, regering och riksdag
Vi, de organisationer och personer som har undertecknat denna appell, har med
stor oro följt planerna på att bygga ett nytt kärnkraftverk på Hanhikivi i Pyhäjoki
intill Bottenviken. Vi anser att ett kärnkraftverk vid Bottenviken berör hela
regionens framtid, både Finlands och Sveriges. Vi motsätter oss med det
bestämdaste planerna på ett kärnkraftverk på udden Hanhikivi i Pyhäjoki intill
Bottenviken. Vi vädjar till Finland att satsa på förnybar energi och
energieffektivisering istället för på dyr, riskfylld och föråldrad kärnkraft. Vi vädjar
till Finlands regering att inte ge företaget Fennovoima tillstånd att bygga den ryska
reaktorn Hanhikivi 1.”
Yrkanden
Tommy Nilsson (S): Bifall.
Carl-Otto Gählman (FIK): Avslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Tommy Nilsson (S) och Carl-Otto Gählman (FIK)
skilda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla Tommy Nilssons
(S) yrkande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilssons och 1:e Vice ordförande i
kommunstyrelsen Jan Nilssons skrivelse den 9 mars 2019.
Kommunstyrelsens protokoll, § 41/19.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 29/19.
Kommunstyrelsens protokoll, § 93/19.
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Protokollsutdrag skickas till
Kärnkraftsfritt Bottenviken lena.lagerstam@telia.com
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§ 65

Dnr 2019-00092 04

Finansdepartementet SOU 2018:74, lite mer lika. Översyn
av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting remiss
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta yttrande över kostnadsutjämningsutredningen i
enlighet med nedanstående förslag och Kalix kommun är positivt inställd till
betänkandet.
Beskrivning av ärendet
Utredare Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 26 februari 2019 att,
regeringen beslutade 3 november 2016 att tillkalla en särskild utredare med
uppgift att göra en översyn av systemet för kostnadsutjämning mellan kommuner
och landsting. Utredarens betänkande färdigställdes i oktober 2018. Finansdepartementet, som bereder ärendet på regeringens uppdrag, har 8 februari 2019
beslutat att skicka utredningen på remiss. Remisstiden löper ut 17 maj 2019.
Kalix kommun tillhör dem som erbjuds möjlighet att yttra sig över utredningen.
Förslag till kommunens yttrande i ärendet framgår nedan.
Yttrande
Kalix kommun är positivt inställd till betänkandet. Betänkandet placerar in
kostnadsutjämningen i det bredare sammanhanget av kommunalekonomisk
utjämning och understryker att kostnadsutjämningen inte är avsett att
kompensera för faktiska kostnader utan för de kostnader ett landsting eller en
kommun förväntas ha givet vissa opåverkbara, strukturella förhållanden.
Förhoppningsvis kan detta undanröja de missförstånd kring kostnadsutjämningen
som inledningsvis nämns i betänkandet. Vidare, den mer verksamhetsorienterade
modellstruktur som presenteras i betänkandet ger en klarare och mer överskådlig
bild av kostnadsutjämningens olika delkomponenter. Introduktionen av en ny
delkomponent, kommunal vuxenutbildning, ter sig motiverad, särskilt med hänsyn
till senare tids omvärldshändelser. Därtill tacklar betänkandet på ett förtjänstfullt
sätt den bristande aktualiteten i dagens kostnadsutjämning. Visserligen får man
acceptera att posterna i ett system som detta dras med eftersläpningar.
Omständigheten att dagens kostnadsutjämning i förekommande fall baseras på
slående ålderstigna uppgifter skapar emellertid betydande problem med
tillförlitligheten. Betänkandets förslag på en högre grad av indexering torde
medföra att kostnadsutjämningens aktualitet kan bevaras över tid. Avslutningsvis
delar Kalix kommun betänkandets bedömning att myndighetsansvaret för
systemet Struktur behöver klargöras. Det är otillfredsställande att grundläggande
finansiella och administrativa frågor runt det system som används för att
analysera olika slags glesbygdsfrågor av allt att döma inte besvarats.
Beslutsunderlag
Utredare Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 26 februari 2019.
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Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 30/19.
Kommunstyrelsens protokoll, § 96/19.

Protokollsutdrag skickas till
Finansdepartementet
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§ 66

Dnr 2019-00087 001

Ny säkerhetsorganisation - förslag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till ny säkerhetsorganisation. För år
2019 omfördelas medel inom kommunstyrelsen (aktiv omvärldsanalys och
bevakning) och för år 2020 lämnas ärendet till budget-beredningen.
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse 5 februari 2019
följande:
Kalix kommuns säkerhetsarbete
Kalix kommun är inne i ett viktigt utvecklingsskede av vårt säkerhetsarbete.
Säkerhetsarbetet i kommunen kan delas upp i tre delar: internt skydd, skydd mot
olyckor och civilt försvar. Ett nytt avtal har träffats mellan Sveriges kommuner och
landsting (SKL)och myndigheten för samhällsskydd och bevakning (MSB) som
tydliggör kommunens uppdrag för civilt försvar och krisberedskap. En ny
organisation skapas nu för att kunna möta framtidens utmaningar och skapa
trygghet för våra medborgare. Kommunernas uppgift tydliggörs, att förbereda och
grunda för robusthet i händelse av kris och krig.

Säkerhetsgruppen
En säkerhetsgrupp bildas och kommer att bestå av kommundirektör, säkerhetschef,
säkerhetssamordnare (idag även säkerhetsskyddschef), informationssäkerhetschef,
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räddningschef, biträdande säkerhetsskyddschef samt signalskyddschef. Tjänsterna
är säkerhetsklassade och en säkerhetsprövning kommer att ske innan beslut fattas
om deltagande i säkerhetsgruppen.
Kommundirektören leder tillsammans med säkerhetschefen arbetet i
säkerhetsgruppen. Säkerhetschefen har arbetsledande ansvar för
säkerhetssamordnaren samt ekonomiskt- och verksamhetsansvar för
säkerhetsarbetet. Räddningschefen ansvarar för kommunens arbete gällande skydd
mot olyckor.
Utvecklingsarbetet kommer att bedrivas i fyra arbetsgrupper som leds av
säkerhetschefen med stöd av säkerhetssamordnaren och sätts samman efter
kompetensbehov:





Risk- och sårbarhetsanalys, handlingsplan
Säkerhetsskyddsanalys, handlingsplan
Ny krigsledningsorganisation
Skydd mot olyckor

Säkerhetsgruppen
10 %
100 %
100 %
25 %
10 %
10 %
10 %
10 %

Kommundirektör
Säkerhetschef
Säkerhetssamordnare/Säkerhetsskyddschef
Informationssäkerhetschef
Biträdande Säkerhetssyddschef
Räddningschef
Handläggare/Registrator/administrativt stöd
Signalskyddschef

Arbetsgrupp
Arbetsgrupp
Arbetsgrupp
Arbetsgrupp

1
2
3
4

-

Risk och sårbarhetsanalys (RSA)
Säkerhetsskyddsanalys av kommunens verksamheter
Ny krigsorganisation
Skydd mot olyckor

Säkerhetschef – en ny funktion
Säkerhetschefens roll i Kalix kommun är att samordna och aktivt utveckla
kommunens arbete med trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser, det
systematiska säkerhetsarbetet och krisberedskap enligt lagen om extraordinära
händelser. Säkerhetschefen är en ny tjänst inom kommunen som placeras
organisatoriskt i kommunledningsförvaltningen och är direkt underställd
kommundirektören.
Säkerhetschefens ansvar
Säkerhetschefen ansvarar för att ta fram planer och riktlinjer, utveckla
metoder och följa upp för att långsiktigt förbättra kommunens säkerhetsarbete.
I uppdraget som säkerhetschef ingår bland annat:
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Upprätta, utveckla och följa upp kommunens övergripande styrdokument
som
säkerhetspolicy, risk- och sårbarhetsanalys, krisledningsplaner mm.



Leda, utveckla samt utbilda och öva kommunens krisledningsorganisation.



Fungera som sakkunnig och samordna kommunens säkerhetsarbete och
informationssäkerhet.



Utföra trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder samt stärka den
civila beredskapen och samhällsviktig infrastruktur genom utbildning och
samverkan med allmänhet, leverantörer och myndigheter.



Hantera frågor runt kommunens personskydd till exempel larm, hot och
våld och förebyggande arbete för att säkra upp fysiska skydd,
kameraövervakning, passersystem mm.



Leder Säkerhetsgruppen och ansvarar för processledning för arbetsgrupper
relaterat till uppdraget.

Organisatoriska- och budgetförutsättningar
Kalix kommun får årligen en ersättning för sitt krisberedskapsarbete. I den nya
överenskommelsen mellan SKL och MSB angående civilt försvar tillfördes ytterligare
medel som avser täcka åren 2018-2020.
Kravet har varit att kommunerna själv ska gå in med resterande medel för att
uppfylla de krav som ställs i de olika lagstiftningarna. Kalix kommuns organisation
har inte till alla delar kunnat svara upp mot de krav som ställs. En betydande insats
krävs, såväl personella som ekonomiska. Då det är viktigt att arbetet kommer
igång skyndsamt föreslås att medel tillskjuts redan 2019. Detta kan ske genom en
tillfällig omfördelning under kommunstyrelsen med 700 tkr och att övriga
förvaltningar bidrar med lönekostnader för de medarbetare som medverkar i
säkerhetsgrupp och dess arbetsgrupper. För år 2020 behöver medel tillskjutas till
krisledningsverksamheten med ca 1 – 1,5 mkr.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 5 februari 2019.
Kommunstyrelsens protokoll, § 64/19.

Protokollsutdrag skickas till
Kommundirektör Maria S Henriksson
Arbetsgivarenheten
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§ 67

Dnr 2019-00152 100

Omställningsstöd och pension till förtroendevalda
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta det nya pensionsavtalet för förtroendevalda, OPFKL 18, enligt bilaga. Det innebär att OPF-KL 18 ersätter det tidigare OPF-KL 14.
Beskrivning av ärendet
HR-chef Åsa Mohss meddelar i tjänsteskrivelse den 13 mars 2019, att det har
kommit ett nytt pensionsavtal för förtroendevalda, OPF-KL 18. För att det ska träda i
kraft behöver det antas lokalt av kommunfullmäktige. Förändringarna presenteras i
korthet i bilaga 1.
Tilläggsyrkande
Tommy Nilsson (S): Ordet ”bilaga” läggs till i beslutets första mening så att
kommunfullmäktiges beslut får följande lydelse:
Kommunfullmäktige beslutar anta det nya pensionsavtalet för förtroendevalda, OPFKL 18, enligt bilaga. Det innebär att OPF-KL 18 ersätter det tidigare OPF-KL 14.
Ordförande ställer Tommy Nilsson (S) tilläggsyrkande för röstning och finner att
kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Beslutsunderlag
HR-chef Åsa Mohss tjänsteskrivelse den 13 mars 2019.
Kommunstyrelsens protokoll, § 100/19.

Protokollsutdrag skickas till
Arbetsgivarenheten
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§ 68

Dnr 2019-00110 14

Redovisning - utbyggnad av fiberbredband i Kalix kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen utbyggnad av fiberbredband i
Kalix kommun.
Beskrivning av ärendet
Stabsansvarig Kenneth Björnfot meddelar i tjänsteskrivelse den 22 februari 2019,
att kommunfullmäktige antog ”Strategi för Bredband i Kalix kommuns landsbygd
2015-2020”, 150209,§ 31.
Strategins mål beskrivs som ”Följande mål förslås gälla i Kalix kommun. Målen
följer de mål som arbetats fram i den digitala agendan för Norrbottens län. 90 % av
alla hushåll och arbetsplatser i Kalix kommun ska ha möjlighet till fiber med 100
Mbit/s till år 2020.” En avsiktsförklaring tecknades i februari 2017 mellan Kalix
kommun och företaget IP-Only Networks AB med målsättningen ”att minst 90 % av
hushållen ska ha möjlighet till 100Mbit bredband senast 2020.” Nedanstående
tabell visa utbyggnadsläget februari 2019.

Beteckningen GSF avser områden där även ej namngivna byar ingår.
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Under 2019 kommer följande områden att byggas: Siknäs GFS, Båtskärsnäs,
Månsbyn GSF, Börjelsbyn-Brattland-Övermorjärv GSF, Björnholmen-Hästholmen
GSF, Storön GSF, Morjärv GSF. Vid årsskiftet 2019-2020 beräknas att ca 75 %
av samtliga hushåll har möjlighet till fiber, då inräknas även centrala Morjärv och
Sangis som Telia bygger, Töre som byggts av kommunen via KalixNet samt
Gammelgården vilken byggdes redan 2002.
Beslutsunderlag
Stabsansvarig Kenneth Björnfot tjänsteskrivelse den 22 februari 2019.
Kommunstyrelsens protokoll, § 92/19
Protokollsutdrag skickas till
Stabsansvarig Kenneth Björnfot
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§ 69

Dnr 2019-00102 04

Kommunens internkontrollplan 2018 - uppföljning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna uppföljning av kommunens internkontrollplan 2018.
Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 4 mars 2019, att
genom att årligen besluta om en internkontrollplan formuleras obligatoriska
kontrollmoment vilka gäller för samtliga nämnder/styrelse. Detta medför en
gemensam standard för kommunens interna kontroll. Utöver de kommunövergripande obligatoriska kontrollmomenten kompletterar de olika facknämnderna
sina internkontrollplaner med egna nämndspecifika kontrollområden.
1.1 Avtalade priser
För kommunen sammanfattande kommentar:
Det är oerhört viktigt att säkerställa att avtalade priser stämmer överens med
fakturorna. Kontrollerna visar, liksom tidigare år, att det i vissa fall är svårt att
kontrollera priserna eftersom prislistorna varierar beroende på till exempel
växelkurser 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 nästan 100 %, endast inom Kommunstyrelsen
hittades en faktura med felaktigt pris som påtalats till leverantören och kreditering
inväntas.
1.2. Köptrohet
För kommunen sammanfattande kommentar:
Att ha en hög köptrohet gentemot ingångna avtal med leverantörer är en
målsättning som måste eftersträvas. Av de granskade fakturorna uppgick samtliga
nämnders kontroller, förutom samhällsbyggnadsnämndens, till 100 % måluppfyllelse. För samhällsbyggnadsnämnden hade 0,2 % av de kontrollerade
fakturorna (av totalt inköpsvärde 12,9 mkr) avropats från annan än avtalsleverantören. Detta kan bedömas som en mycket liten avvikelse. För att
upprätthålla en fortsatt 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 utförs enligt beslut om antal tillfällen per år och 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.
1.4 Representation
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För kommunen sammanfattande kommentar:
Kontrollerna visar fortfarande att kunskapen och rutinerna för att säkerställa att
alla krav uppfylls när det gäller representation är bristfälliga. Det finns flera
exempel på brister i stickprovsurvalet avseende notering av syfte och deltagare.
Momsen konteras felaktigt i något av stickproven. Informationsinsatser och riktade
utbildningsinsatser behöver ske i organisationen gällande de riktlinjer och
anvisningar som finns.
1.5 Policy, regler och riktlinjer
För kommunen sammanfattande kommentar:
Arbete med att säkerställa att policy, regler och riktlinjer som finns är korrekta och
aktuella sker i kommunen. Utbildningsnämnden arbetar med systemstöd och
utveckling av arbetsmetoder. I sina stickprovskontroller har fritids- och
kulturnämnden liksom socialnämnden ej funnit några avvikelser. Kommunstyrelsen
och samhällsbyggnadsnämnden har hittat dokument med bristande aktualitet, som
åtgärdas enligt förslag.
1.6 Hantering av kontantkassor
För kommunen sammanfattande kommentar:
Hantering av kontanta medel är ett viktigt område så det är viktigt att arbeta med
informations- och utbildningsinsatser så att vi säkerställer att riktlinjerna följs.
Verksamhetsansvariga på enheter som hanterar kontantkassor ska vara väl
införstådda med riktlinjerna på detta område. Kontrollen vid flera av nämnderna
visar att det finns ett arbete att utföra med att fullt ut anpassa sig till riktlinjerna.
1.7 Semesteruttag
För kommunen sammanfattande kommentar:
Kontrollerna påvisar ett fåtal avvikelser där de anställa inte tagit ut 20 dagar
semester, i nästan alla fall (förutom 3 % hos fritids- och kulturnämnden) finns dock
förklaringar såsom exempelvis föräldraledighet.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 4 mars 2019.
Kommunstyrelsens protokoll, § 90/19

Protokollsutdrag skickas till
Ekonomienheten
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§ 70

Dnr 2019-00047 101

Miljöplan för Kalix kommun 2017-2019 - Uppföljning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga uppföljningen av miljöplanen med godkännande
till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse 29 januari 2019,
att syftet med Kalix kommuns miljöplan är att med utgångspunkt i antagen
miljöpolicy få ett långsiktigt och hållbart miljöarbete i kommunen. Miljöplanen
presenterar vilka åtgärder som krävs i Kalix kommun för att skapa rätt
förutsättningar för att skapa ett attraktivt Kalix så att fler väljer att flytta till och
stanna i Kalix. Planen vänder sig såväl till alla verksamheter inom kommunen som
till verksamheter utanför, samverkan med andra aktörer och idéburna
organisationer är nödvändigt för att lyckas.
Miljöplanen prioriterar fyra områden:
Mål
Mål
Mål
Mål

l: Kunskap och utbildning
2: Livsmedel och inköp
3: Energi
4: God livsmiljö

Varje förvaltning arbetar utifrån miljöplanens målsättningar. En representant från
varje förvarning har utsetts som ansvarig för miljöarbetet i arbetsgruppen som
träffas minst en gång per är. Miljöplanen pekar ut inriktningen och varje nämnd har
tagit fram en handlingsplan som beskriver hur verksamheterna ska bidra.
Handlingsplanerna har sammanställs och antagits av kommunstyrelsen och följs
upp årligen. Ansvaret för revidering och uppföljning ligger på kommunstyrelsen.
Uppföljningen visar att det pågår ett medvetet arbete i förvaltningen för att
förverkliga miljöplanens mål. Nämnderna har valt att inte delredovisa sitt arbete
utan anger att arbetet pågår och avser nå måluppfyllelse innan programperiodens
slut. En sammanställd redovisning finns i bilaga.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 29 januari 2019.
Kommunstyrelsens protokoll, § 67/19.

Protokollsutdrag skickas till
Samtliga nämnder
Kommundirektör Maria S Henriksson
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§ 71

Dnr 2019-00085 100

Valnämndens reglemente - revidering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta nytt reglemente för valnämnden i enlighet med
bifogad bilaga.
Beskrivning av ärendet
Valnämndens reglemente är till form och innehåll ålderdomligt. Det behöver därför
revideras på vissa punkter. Till detta ärende har bifogats förslag på nytt reglemente
för nämnden och, slutgiltigt, kommunfullmäktige att ta ställning till.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll, § 89/19.

Protokollsutdrag skickas till
Författningssamlingen
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§ 72

Dnr 2018-00555 103

Motionssvar - Snabb respons
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet
Carl-Otto Gählman (FIK) föreslår i motion den 12 november 2018 följande:
”Som "kund" till de funktioner som Kalix kommun tillhandahåller så behöver man
som medborgare ibland ta kontakt med kommunens tjänstemän och/eller politiker.
Om man då som sökande inte har möjlighet att omgående få kontakt med "rätt"
person så anser Framtid i Kalix att man måste garanteras återkoppling inom rimlig
tid.
Om man som medborgare inte får snabb återkoppling så vet den sökande inte om
meddelandet/frågan "nått adressaten" vilket oftast är starkt frustrerande. Frågan
kan för den enskilde vara - och är allt som oftast - av väldigt stor betydelse.
Framtid i Kalix motion lyder därför som följer;
Den som i en eller annan anledning söker kontakt med kommunens funktioner
(tjänstemän och politiker) skall garanteras en första återkoppling inom 24 timmar
(normal arbetstid). att enskilda som kontaktar Kalix kommun skall garanteras en
återkoppling inom 24 timmar.”
Kommunfullmäktige har den 26 november 2018, § 235, beslutat lämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommundirektör Maria S Henriksson föreslår i tjänsteskrivelse den 15 januari 2019,
att motionen bör avslås eftersom att den enskildes rätt till återkoppling i allt
väsentligt regleras av lagstiftning på området. Förvaltningslagens serviceskyldighet
innebär att myndighetens kontakter med den enskilde ska skötas enkelt och
smidigt. Myndigheten ska dimensionera sin hjälp till den enskilde i förhållande till
frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Hjälpen
ska ges utan onödigt dröjsmål. Av lagens kommentar framgår att svar på enklare
förfrågningar ska kunna lämnas omgående, det vill säga på avsevärt kortare tid än
24 timmar. Den enskilde kan dock inte räkna med omgående svar på en mer
invecklad fråga. Myndigheten behöver i ett sådant fall skälig tid på sig att besvara
frågan, svaret får dock inte dröja mer än nödvändigt.
När det gäller utlämnande av allmän handling innebär tryckfrihetsförordningen att
handläggning kan ske på betydligt kortare tid än 24 timmar. Ärenden av detta slag
ska handläggas genast eller så snart som möjligt. Utlämnandet av allmän handling
är så till vida en prioriterad arbetsuppgift som i princip har företräde framför
myndighetens löpande arbete. Enligt Justitieombudsmannen (JO) ska ett
utlämnande normalt sett ske samma arbetsdag eller högst inom några arbetsdagar.
Handläggningen av så kallade sekretessärenden tangerar vanligtvis den bortre
tidsgränsen. Här möter det inget hinder att kontinuerligt informera den enskilde om
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vart ärendet befinner sig. Däremot får det anses mer angeläget att myndigheten
ägnar den begränsade tid som står till förfogande åt att göra en korrekt bedömning
av sekretessläget. Utlämnande av allmän handling ska inte förväxlas med
utlämnande av avskrift eller kopia på allmän handling. I det senare fallet kräver
tryckfrihetsförordningen att handläggningen sker skyndsamt. Här ligger det i
sakens natur att processen kan ta mer än 24 timmar i anspråk. Omständigheten att
den enskilde begär att handlingen mångfaldigas kan tillåtas fördröja processen,
särskilt om det rör sig om ett mer omfattande material. Även i detta fall kan en
bedömning av sekretessläget påverka processen.
Utlämnande av allmän handling ska inte heller förväxlas med utlämnande av
uppgift ur allmän handling. Offentlighets- och sekretesslagens
upplysningsskyldighet innebär att den enskildes begäran om utlämnande av uppgift
ur allmän handling ska hanteras omgående, alltså på kortare tid än 24 timmar. Av
lagen framgår dock att denna princip inte behöver följas om det skulle föreligga
sekretess eller att den enskildes begäran skulle hindra arbetets behöriga gång. Till
det sistnämnda räknas exempelvis att en tjänsteperson arbetar med handlingen
eller att den enskildes begäran är så omfattande att myndigheten inte rimligen kan
klara av den på en gång utan allvarliga störningar i det egna arbetet. Av lagens
kommentar framgår att om det är svårt för myndigheten att avgöra om en begäran
avser utlämnande av allmän handling eller uppgifter ur handlingen gäller det för
myndigheten att tolka den enskildes framställning. Vid fortsatt oklarhet behöver
myndigheten utan dröjsmål vända sig till den enskilde för att begära in ett
förtydligande.
Sammanfattningsvis regleras den enskildes kontakter med en myndighet på sätt
som i vissa fall garanterar en första återkoppling inom 24 timmar emedan det i
andra fall finns möjlighet för myndigheten att dröja med sin återkoppling. Mot
bakgrund av den samlade lagstiftningen föreligger det därför inget behov av att
närmare reglera kommunens återkoppling till medborgarna i ett fullmäktigebeslut.
Beslutsunderlag
Motion från Carl-Otto Gählman (FIK) den 12 november 2018.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 235/18.
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 15 januari 2019.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 17/19.
Kommunstyrelsens protokoll, § 68/19.

Protokollsutdrag skickas till
Carl-Otto Gählman (FIK)
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§ 73

Dnr 2019-00056 103

Motionssvar - Kommunens tillgänglighet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet
Carl-Otto Gählman, Per-Erik Sångberg och Doris Lilian Kerttu (FiK) föreslår i motion
den 3 februari 2019 följande:
”Kommunens tillgänglighet samt medborgarnas och politikernas insyn i
den kommunala verksamheten
Demokratin är det finaste vi har i Sverige. Våra medborgare betalar kollektivt
skatt till stat, region och kommun. Detta så att tjänster kan produceras och
erbjudas till alla oavsett inkomst, ursprung eller ställning. För detta utser
medborgarna genom allmänna val de representanter som ska se till att den
service som erbjuds av – i detta fall kommunen - är av bästa möjliga kvalitet
till vad kommunens ekonomi tillåter. Det finns fog för att säga att detta är
kommunpolitikernas viktigaste uppdrag.
För att demokratin ska fungera fullt ut behöver medborgarna få tillgång till
information om vad som görs i kommunen. Protokoll, så att de ser vilka beslut
som fattats och på vilka grunder samt handlingar så att de kan följa vilka typer
av ärenden som kommunen hanterar. Tillgängligheten till informationen har
tidigare varit god. Protokoll från Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och
nämnder fanns publicerade på kommunens hemsida för flera år bakåt.
Medborgarna kunde söka i diariet och se ärenden som behandlats. För den som
hade nära till
kommunförvaltningen fanns möjligheten att “titta förbi” och begära ut
handlingar.
Hur ser det då ut idag?
Protokollen för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen publiceras på den
digitala anslagstavlan men bara för ett år bakåt i tiden. De flesta nämnder
publicerar endast årets protokoll. Undantagna är Samhällsbyggnadsnämnden
och Jävnämnden som publicerat protokoll från och med 2013 samt Utbildningsnämnden som publicerar protokoll från 2014 och 2018 (!!!!). Varför just 2014
och 2018? Möjligheten att söka i diariet har tagits bort i och med att länken till
diariet är borta från hemsidan. Medborgarna hänvisas till kansliet för att begära
ut handlingar. Så var det också på 1980- och 1990-talen men nu är det 2019
och de flesta hushåll har tillgång till Internet!
Kommunförvaltningens reception är ombyggd av säkerhetsskäl och medborgarna
måste boka tid för att få komma in. Berörd tjänsteman möter upp besökaren i
väntrummet. Det är oklart om dessa rutiner gäller även de som vill närvara vid
politiska sammanträden som är öppna för allmänheten.
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Kommunförvaltningen är stängd under lunchen vilket innebär att medborgare som
har ett behov av att komma i kontakt med tjänstemän och bara har lunchtiden att
tillgå inte kommer in.
Som om detta inte vore nog går det inte för oss politiker att läsa protokoll från
“gamla” Kommunfullmäktige-, Kommunstyrelse- eller nämndmöten. Protokoll från
2017 och tidigare är nu också borttagna från ciceron. Vår möjlighet att kolla vad vi
har fattat för beslut vid tidigare sammanträden är därmed borta.
Öppenhet är demokratins verktyg. Framtid i Kalix har alltid försvarat öppenhet och
ökad tillgänglighet. Det skall så långt som det är möjligt underlättas för
kommunmedborgarna att ha tillgång till handlingar, information och service. Att
stänga ute medborgarna från insyn och information är för Framtid i Kalix uteslutet.
De exempel som vi nämnt tidigare är förändringar som har skett utan att beslut har
fattats - med undantag för skalskyddet. Framtid i Kalix vill därför
att Kommunfullmäktige tillsätter en utredning för att se över medborgarnas
möjlighet till information rörande den kommunala verksamheten. Utredningen ska
komma fram till hur Kalix kommun kan bli mer tillgänglig för dess medborgare,
företagare och andra intressenter på ett för ett modernt informationssamhälle
passande sätt.
Framtid i Kalix föreslår därför;
● att en fullmäktigeberedning bestående av företrädare från alla i
Kommunfullmäktige representerade partier utses att vara ansvarig för
utredningen och tillsammans arbeta med kommundirektören eller den som
kommundirektören utser.
● att politiken ges tillgång till Kommunfullmäktige-, Kommunstyrelse- och
nämndprotokoll förslagsvis fem år tillbaka i tiden.
● att utredningen lämnas till Kommunfullmäktige för beslut under hösten 2019.”
Kommunfullmäktige har den 4 februari 2019, § 43, beslutat lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommundirektör Maria S Henriksson föreslår i tjänsteskrivelse den 27 februari
2019, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. Carl-Otto Gählman, Per-Erik
Sångberg och Doris Lilian Kerttu (FiK) föreslår i motion till fullmäktige den
4 februari 2019, att en fullmäktigeberedning ska tillsättas med uppdraget att
utreda förbättrad insyn och tillgänglighet i Kalix kommun. Fullmäktigeberedningens utredning ska föreläggas fullmäktige hösten 2019.
Motionen handlar i vid bemärkelse om demokrati och vidrör några tekniska och
praktiska frågor kopplade till informationsbehov och fysisk tillgänglighet.
Tillsättandet av en fullmäktigeberedning som ska utreda demokrati och öppenhet är
visserligen möjlig men skulle fortfarande inte undanröja det ansvar som fullmäktige
fördelat till styrelsen på detta område. Av styrelsens reglemente framgår
uttryckligen att det i styrelsens uppdrag ingår att leda och samordna utvecklingen
av den kommunala demokratin och informationsverksamheten.
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En fullmäktigeberedning av det slag som föreslås i motionen skulle därför i allt
väsentligt överlappa ett uppdrag som styrelsen redan har. Värdet av en
fullmäktigeberedning torde därför vara begränsat. Att forcera fram ett resultat
redan till hösten 2019 förstärker denna bild. Därtill är det också så att fullmäktigeberedningar är kostsamma åtgärder och fullmäktige har för närvarande inte
budgeterat för en sådan utgift.
I motionen förekommer några synpunkter som behöver kommenteras närmare.
Kommunens digitala anslagstavla är primärt avsedd att öka allmänhetens snarare
än de förtroendevaldas insyn i den kommunala verksamheten. Allmänhetens insyn
kan dock i vissa fall möta lagliga hinder. Anslagstavlan omgärdas exempelvis av
förbehållet att publicering bara kan ske, som det heter i 8 kap. 10 § KL, under
förutsättning att det ”inte strider mot lag eller annan författning”. Framförallt med
anledning av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och
dataskyddsförordningen behöver därför nämnderna tänka sig för innan publicering
sker så att sekretessbelagda eller integritetskränkande uppgifter inte sprids (SOU
2015:24, s. 582 f). Angående digitala diarier bestämmer OSL att en myndighet ska
beakta det intresse som enskilda kan ha av att själva utnyttja tekniska hjälpmedel
för att ta del av allmänna handlingar. Av lagens kommentarer framgår att en
myndighet behöver överväga lämpligheten med så kallade presentationsterminaler,
där medborgarnas själva kan söka digitala upptagningar (Lenberger et.al., 2009).
I ett kommunalt sammanhang är det varje nämnd eller kommunalt bolag som mot
bakgrund av säkerhetsmässiga och tekniska omständigheter avgör hur sökandet
efter allmänna handlingar ska ordnas. I anslutning till detta är ett tillrättaläggande
på sin plats. Av motionen framgår att allmänheten numera hänvisas till
kommunstyrelsens Stab-kansli för att begära ut handlingar. Det går inte utesluta
att sådana hänvisningar förekommit men de har i så fall beklagligt nog varit
missvisande.
Begäran om utlämnande av allmän handling regleras av tryckfrihetsförordningen
(TF). Av 2 kap. 17 § TF framgår att ”En begäran om att få ta del av en allmän
handling görs hos den myndighet som förvarar handlingen. Begäran prövas av den
myndighet som anges i första stycket.” I klartext betyder det att varje nämnd är
ensamt ansvarig för utlämnandet av sina handlingar. Exempelvis är kommunstyrelsen förhindrad att involvera sig i utlämnandet av socialnämndens handlingar
och vice versa. Det är också skälet till varför nämndernas delegationsordningar
pekar ut befattningshavare som, i nämndens namn, beslutar om sekretess eller
eventuella förbehåll vid utlämnande av allmän handling.
För allmänheten kan det naturligtvis vara svårt att avgöra till vilket organ man ska
vända sig till. Förvaltningslagen (FL) tar hand om detta. Den som vänder sig till
”fel” myndighet ska i så fall upplysas om detta och hjälpas vidare till den myndighet
som förvarar den begärda handlingen.
I motionen sägs att det inte längre är möjligt att ”titta förbi och begära ut
handlingar”. Detta stämmer inte, denna möjlighet kvarstår. Skalskyddets införande
innebär förvisso restriktioner i besökarnas rörelsefrihet. Precis som påpekats i
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andra sammanhang har detta att göra med att förvaltningsbyggnaden behöver vara
en trygg och säker arbetsmiljö för medarbetarna och det faktum att byggnaden
förvarar känslig information och skyddsvärda installationer. Skalskyddets införande
innebär emellertid inte att allmänheten har förlorat möjligheten att besöka
förvaltningsbyggnaden för att begära ut handlingar. Precis som konstateras i
motionen finns det rutiner för hur besökaren ska mötas upp och eskorteras till
relevant möte/avdelning/handläggare. Även efter skalskyddets införande svarar
kommunen därför väl mot de tillgänglighetskrav som framgår av 7 § FL.
I motionen påpekas det att de förtroendevalda inte haft tillgång till tidigare
årgångar av sammanträdesprotokoll. Så ska det naturligtvis inte behöva vara.
Orsaken till att tidigare protokoll ”fallit bort” i Assistenten/Ciceron är en tidigare
åtgärd från systemadministratören i syfte att minska dem stora volymer
information som användaren behöver scrolla sig igenom. Åtgärden har
uppenbarligen inte fallit väl ut och har därefter korrigerats. Problemet är därmed ur
världen.
Beslutsunderlag
Motion från Carl-Otto Gählman, Per-Erik Sångberg och Doris Lilian Kerttu (FiK)
den 4 februari 2019.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 43/19.
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 27 februari 2019.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 31/19.
Kommunstyrelsens protokoll, § 103/19.

Protokollsutdrag skickas till
Carl-Otto Gählman
Per-Erik Sångberg
Doris Lilian Kerttu
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§ 74

Dnr 2018-00557 103

Motionssvar - Likställighetsprincipen i verkligheten
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK) föreslår i motion den 12 november 2018 följande:
"Ibland stöter medborgare, företag och föreningar/politiska partier på problem,
problem som kan undvikas med enkla, klara regler inom aktuellt område. Det
gäller för kommunen att ha regler som inom respektive kategori likställer
kommunmedborgarna, företagen och föreningarna/de politiska partierna.
Motionen - Likställighetsprincipen i verkligheten - lyder därför som följer; Kalix
kommun "uppgraderar" gällande dokument för undvikande av godtyckliga
debiteringar, tydliggör allmänt hållna skrivningar samt daterar datum för
ikraftträdande med förslagsvis indexreglering."
Kommunfullmäktige har den 26 november 2018, § 237, beslutat lämna
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommundirektör Maria S Henriksson föreslår i tjänsteskrivelse den 29 januari
2019, att i den mån medborgare, företag och föreningar/politiska partier stöter
på problem, så vill Kalix kommun uppmana att man att kontaktar ansvariga
chefer eller handläggare som kan hjälpa till att förklara och i förekommande fall
initiera omarbetning eller förtydligande av regler, taxor eller annan information.
Likställighetsprincipen innebär att kommuner och landsting skall behandla sina
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Principen
innebär kort sagt att alla kommunmedlemmar är likställda, både i fråga om
rättigheter men även i fråga om skyldigheter. Att alla kommunmedlemmar skall
behandlas lika är dock inte en absolut regel, detta kan kringgås om det finns
sakliga skäl och syftar till att öka objektiviteten i fråga om särbehandling av
kommunens medlemmar.
Principen ser till att skapa en jämn nivå och ett lika värde mellan invånare,
dock lämnas ett utrymme för att särbehandla medlemmarna. Vad detta i
praktiken innebär är att alla invånarna är likställda, dock kan undantag göras
(om detta görs objektivt) i den mån det finns sakliga skäl för det.
Avslutningsvis kan det nämnas att likställighetsprincipen innebär att
kommunmedlemmar i liknande situation skall behandlas lika, men är de i olika
situationer får de inte behandlas lika exempelvis får inte kommunen ta ut lika
skatter för medlemmar som haft helt olika situationer som skall anses ligga till
grund för denna, d.v.s. lön. Detsamma gäller övriga kommunala avgifter.
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Tolkningsutrymmet är dock relativt stort och det är med hänvisning till detta
som kommunallagen skall tillämpas ur ett objektivt perspektiv. Kalix kommuns
avsikt är att ha enkla, klara regler inom alla områden. Dock kommer inte taxor
och regler i alla sammanhang att likställa medborgare, företag, föreningar och
politiska partierna. Med hänvisning till ovanstående anses motionen är
besvarad.
Beslutsunderlag
Motion från Carl-Otto Gählman (FIK) den 12 november 2018.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 237/18.
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 29 januari 2019.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 18/19.
Kommunstyrelsens protokoll, § 69/19.

Protokollsutdrag skickas till
Carl Otto Gählman
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§ 75

Dnr 2019-00057 103

Motionssvar - utvärdering och förbättringar avseende
verksamheten med företagslots i Kalix kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.
Beskrivning av ärendet
Marianne Sandström (SD) föreslår i motion den 2 februari 2019 följande:
”Samverkan mellan företag i Kalix kommun och kommunen upplevs i många fall av
företagarna i Kalix som bristfällig. För att förbättra samarbetet mellan kommunen
och näringslivet i Kalix föreslås;
Att: En utvärdering av tjänsten företagslots genomförs för att säkerställa att
verksamheten fokuserar på ”rätt saker” och att befintliga företagare vet att denna
tjänst finns och vilken hjälp man kan erhålla genom tjänsten företagslots, och:
Att: en åtgärdsplan för ett bättre samarbete med kommun och befintliga företagare
inom Kalix kommun upprättas.
Bakgrund:
Det är viktigt att vi värnar om de företag som är verksamma i Kalix då de är navet i
vårt samhälle; utan jobb stannar Kalix. Därför är det oerhört viktigt att vi lyssnar
på befintliga företagare och utgår från deras behov inom företagslotsverksamheten.
Detta ska rendera i att Kalix kommun ses som en attraktiv kommun att verka i,
oavsett om man är nyetablerad eller väletablerad som företagare i kommunen. Vid
näringslivsdebatten på Röda Kvarn i Kalix under hösten 2018 framkom uppgifter
om att ortens företagare upplever att det är svårt att ”nå rätt” när man ringer in till
Kalix kommun. Det framkom även att många företagare inte känner till att Kalix
har en företagslotsverksamhet.”
Kommunfullmäktige har den 4 februari 2019, § 44, beslutat lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Näringslivschef Birgitta Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 26 februari 2019,
att motionen ska anses besvarad enligt följande:
Ovanstående förslag sammanfaller med kommunstyrelsens beslut den
19 december 2016, att anta kommundirektörens förslag om åtgärdsplan för
förbättrat näringslivsklimat, och då särskilt punkt fyra som handlar om företagslots.
Vidare beslutades att utvecklingsutskottet får i uppdrag att utarbeta handlingsplanen med aktiviteter och budget för handlingsplanens genomförande och att 1:a
utvärdering av handlingsplanen redovisas till kommunstyrelsen i december 2017.
Företagslots är en funktion som inte är knuten till en enskild tjänst utan något alla
tjänstepersoner i kommunorganisationen som kommer i kontakt med företagare
uppbär. Lotsfunktionen handlar om att identifiera företagare med ärenden som
kräver kontakt mellan olika myndighetsområden och lotsa dessa rätt. Lotsarbetet
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kan även ske digitalt via webben och på andra sätt. För att förbättra företagarens
upplevelse av kontakten med kommunen genomför kommunen löpande
utvärderingar genom så kallad NKI undersökning. Undersökningarna genomförs
genom SKL:s verktyg och av extern utvärderare. Kommunen genomför även
löpande aktiviteter, bland annat olika utbildningsinsatser, för att bli bättre i sin
lotsfunktion och kundbemötande. Kommunen genomför även en översyn av den
digitala informationen samt utvecklar nya e-tjänster för att förenkla den enskilde
näringsidkarens kontakter med kommunen.
Beslutsunderlag
Motion från Marianne Sandström (SD) den 2 februari 2019.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 44/19.
Näringslivschef Birgitta Larssons tjänsteskrivelse den 26 februari 2019.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 32/19.
Kommunstyrelsens protokoll, § 104/19.

Protokollsutdrag skickas till
Marianne Sandström
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§ 76

Dnr 2018-00589 103

Motionssvar - uppföljning av beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet
Linda Frohm (M) föreslår i motion den 23 november 2018 följande:
”I en kommun. I Kommunfullmäktige, i Kommunstyrelsen, i nämnder, utskott
och sammanslutningar tas många beslut. Det är oerhört viktigt att politiken tar
sitt ansvar. Sitt ansvar att inte bara ta beslut utan även följa upp att de beslut
som tagits verkligen verkställs. Alternativt att beslut rivs upp och ersätts av nya
om förutsättningarna för verkställighet förändras. Det är inte helt enkelt för
politiker att hålla reda på alla dessa beslut. Därför anser vi att det vore lämpligt
att alla styrelser, nämnder, utskott och sammanslutningar lägger till en punkt
sist på dagordningen som heter ”Uppföljning av beslut”, den punkten föredras av
sekreteraren och vid varje enskilt beslut förs det in på en beslutslista. När
beslutet verkställts stryks den på listan och anses verkställd. Eftersom det är
ordförande i respektive organ som äger dagordningen så hoppas vi att
Kommunfullmäktige föreslår alla kommunala organ, Kommunfullmäktige,
styrelse, nämnder, utskott och bolag att lägga in punkten om ”Uppföljning”
Vi yrkar därför att:





motionen handläggs/utreds av kansliet samt bereds av Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslår styrelse, nämnder, utskott & kommunägda
bolag att lägga in punkten ”Uppföljning av beslut” i sin ordinarie
dagordning
Kommunfullmäktige lägger in punkten ”Uppföljning av beslut” i sin
dagordning”.

Kommunfullmäktige har den 26 november 2018, § 243, beslutat lämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Utredare Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 24 januari 2019, att
Linda Frohm (M) yrkar i motion till fullmäktige 26 november 2018, att göra
punkten ”Uppföljning av beslut” obligatorisk i fullmäktige, styrelsen, nämnderna,
utskott och de helägda bolagen. av motionen framgår att de beslutsfattande
organens sekreterare ska avrunda varje sammanträde med en genomgång av de
beslut som ditintills inte verkställts. När besluten verkställts ska de avföras från
den lista som föreslås hållas för ändamålet. Motionen grundar sig på
erfarenheten att det inte är ”helt enkelt för politiker att hålla reda på alla (…)
beslut.” Fyra skäl talar för att motionen bör avslås.
1. Bestämmelserna i kommunallagen (KL) och speciallagstiftning om
nämndernas redovisningsskyldighet till fullmäktige är tillfredsställande. Av 6 kap.
4-6 §§ KL framgår uttryckligen att nämnderna ansvarar för att fullmäktiges
beslut verkställs och att nämnderna redovisar till fullmäktige de uppdrag som
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anförtrotts dem. Nämnderna ansvarar också för att deras respektive
verksamheter bedrivs i enlighet med fullmäktiges beslut jämte lag eller annan
författning, samt att den interna kontrollen är tillräcklig. Lagens förarbete
betonar att redovisningsskyldigheten utformats på ett sätt som innebär att
nämnderna inte ska tyngas av krav på löpande återkoppling om var varje enskilt
ärende befinner sig. ”Att nämnderna ska redovisa sina uppdrag innebär inte att
de måste återredovisa hur enskilda ärenden har handlagts. Det handlar snarare
om en redovisning av hur fullmäktiges beslut om verksamheten som sådan har
efterlevts” (prop. 1990/91:117, s. 160). Lagstiftaren i speciallagstiftning reglerat
när redovisningsskyldigheten behöver förstärkas. Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) bestämmer exempelvis att den nämnd som
ansvarar för beslut med stöd av denna lag ska lämna en statistikrapport till
fullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut som inte verkställts
inom tre månader efter att respektive beslut fattats.
2. Bestämmelserna i KL om nämndernas uppsikt på delegationsbeslut är tillräckliga.
Av 7 kap. 8 § KL framgår att en nämnd ska besluta om i vilken utsträckning sådana
beslut ska anmälas till den. Bestämmelsen är ny från 1 januari 2018 och har en
liknande bakgrund till vad som ovan anförts om nämndernas återkoppling till
fullmäktige. Lagens förarbete slår fast att tidigare ordning med så kallad
anmälningsskyldighet för alla delegationsbeslut är otidsenligt. I många fall där
befogenheter delegerats saknas det idag skäl för nämnden att närmare följa
besluten. Nämnderna ska därför inte tyngas av krav på obligatorisk återkoppling av
var varje ärende befinner sig. ”Detta gäller särskilt beslut av mer rutinartade
karaktär som nämnden normalt inte har anledning att följa särskilt. Det kan därför
ifrågasättas om alla beslut som fattas på delegation behöver anmälas till nämnden”
(prop. 2016/17:171, s. 210). Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om
beslutet får överklagas genom laglighetsprövning. Sådana beslut, oavsett om de
fattas av anställda, utskott eller enskilda förtroendevalda, ska tillkännages på den
kommunala anslagstavlan.
3. De institut som lagstiftaren i övrigt pekat ut angående kontroll och redovisning
är tillfredställande. Rätten för den enskilde fullmäktigeledamoten att interpellera
och ställa frågor till ordföranden i en nämnd samt till de förtroendevalda i övrigt
som fullmäktige bestämmelser framgår av 5 kap. 59-64 §§ KL. Dessa
granskningsmoment ger den enskilde fullmäktigeledamoten rätt att exempelvis
undersöka huruvida en nämnd verkställt ett givet beslut och, om så inte är fallet,
kritisera nämnden för detta. Därutöver omfattar KL bestämmelser om den
kommunala revisionen. I 12 kap. 1 § KL bestäms att revisionen bland annat
granskar om nämndernas och fullmäktigeberedningarnas verksamhet sköts på ett
ändamålsenligt sätt. Revisionen syftar i så måtto till att
upptäcka om nämndernas verkställighetsbeslut är otillräckliga eller helt enkelt inte
kommer till stånd. Som bekant föreskriver KL också att fullmäktige ska ta ställning
till den årliga revisionsberättelsen. I fullmäktiges befogenhet ligger här bland annat
att rikta anmärkningar mot nämnder och enskilda förtroendevalda som i något
avseende brustit i sitt verkställighetsansvar.
4. Omständigheten att beslut inte verkställs utgör inte nödvändigtvis ett problem
för kommunen. Beslut om vem som ska göra polisanmälan vid misstanke om brott
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tillsammans med beslut om villkoren för utbetalning av borgen och vad som
behöver uträttas vid extraordinära händelser och allvarliga kemikalieolyckor
exemplifierar områden där verkställighet dessbättre sällan eller aldrig förekommer.
Frånvaron av händelser som utlöser verkställighet på sådana områden betyder inte
att besluten här per automatik faller i glömska och därför löpande behöver
påminnas om. Däremot skulle en strikt tillämpning av den ordning som föreslås i
motionen ofrånkomligen medföra att förhållanden som inte förorsakar kommunen
några egentliga besvär kraftigt överrapporteras.
Beslutsunderlag
Motion från Linda Frohm (M) den 23 november 2018.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 243/18.
Utredare Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 24 januari 2019.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 19/19.
Kommunstyrelsens protokoll, § 70/19.

Protokollsutdrag skickas till
Linda Frohm
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§ 77

Dnr 2019-00058 103

Motionssvar - revision vid Kalix kommun (version 2)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet
Carl-Otto Gählman, Per-Erik Sångberg och Doris Lilian Kerttu (FiK) föreslår i
motion den 29 januari 2019 följande:
”På kommunens hemsida står att läsa;
Revisionen har två uppdragsgivare. Den formella uppdragsgivaren är
fullmäktige. Fullmäktige består av personer som vid valet har utsetts av
medborgarna att sköta kommunen under en fyraårsperiod, så när revisorerna
rapporterar till fullmäktige rapporterar de till medborgarnas företrädare.
Indirekt har revisionen ytterligare en uppdragsgivare, varje invånare i
kommunen, varje invånare som var och en kan ge revisorerna förslag på vad
de bör titta på.
Kommunen informerar kalixborna att revisionen görs på uppdrag av deras
folkvalda, indirekt av dem själva. Då är det verkligen på plats att
förslaget/uppdraget skall återrapporteras till uppdragsgivaren.
I verkligheten skickar revisorerna granskningsrapporterna till berörda nämnder,
till fullmäktiges presidium och till gruppledarna. Detta i enlighet med
kommunallagen som ger revisorerna initiativrätt såväl i fullmäktige som i
nämnderna.
KL 4 kap § 21: Varje revisor får väcka ärenden i en nämnd eller i en
fullmäktigeberedning om ärendet rör granskningen av verksamheten i
nämnden eller beredningen.
KL 5 kap § 22 Ärenden i fullmäktige får väckas av en revisor, om ärendet gäller
förvaltning som har samband med revisionsuppdraget eller om ärendet gäller
granskningen.
Revisorerna har gång på gång gjort just detta. De har initierat ärenden i
fullmäktige, närmare bestämt 7 gånger under 2018, 5 gånger under 2017, 10
gånger under 2016, 9 gånger under 2015, 11 gånger under 2014, och många
gånger innan dess också.
Kommunfullmäktige har endast behandlat granskningarna kopplade till
delårsrapporterna och årsredovisningarna.
Vi har med andra ord ingen information om hur granskningarna används för att
utveckla verksamheterna. Resultatet av några granskningar kan ni se i de
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interpellationerna som Framtid i Kalix lämnat in till Kommunfullmäktiges
februarisammanträde 2018.
Revisorerna följde under 2016 upp genomförda granskningarna mellan 2012
och 2015. Nedan återges några av deras iakttagelser:
"Utbildningsnämnden (UN) i begränsad utsträckning behandlat granskningarna
på ett ändamålsenligt sätt och att behandlingarna i begränsad utsträckning har
haft förutsättningar att bidra till nämndens löpande förbättringsarbete.
Bedömningen utgår ifrån att två av granskningarna som omfattat nämnden inte
har kommit nämnden tillhanda så att en formell hantering av granskningen har
varit möjlig. Att granskningarna inte kommit nämnden tillhanda ser vi som
allvarliga brister i hanteringen av granskningen."
"Samhällsbyggnadsnämndens behandling av granskningen — Effektivitet och
servicenivå i bygglovsprocessen inte har skett på ett ändamålsenligt sätt och
att hanteringen initialt inte haft förutsättningar att bidra till det löpande
förbättringsarbete som nämnden bedriver, men efter att granskningen
behandlats på nytt bedöms förutsättningar finnas till det löpande
förbättringsarbete som nämnden bedriver.
Styrning och ledning av fritids- och kulturnämndens verksamheter i begränsad
utsträckning har hanterats på ett ändamålsenligt sätt och att det finns brister i
hur ärendet dokumenterats i nämndsprotokollen, och att behandlingen till
övervägande del har haft förutsättningar att bidra till det löpande
förbättringsarbetet."
Revisorerna kunde konstatera brister i hur granskningarna expedieras, att
nämnderna inte tydliggör vem som ansvarar för att genomföra åtgärderna och
inte heller när åtgärderna ska återrapporteras. Detta är viktigt utifrån
internkontrollsynpunkt.
Kommunfullmäktige har missat detta och mycket mer eftersom
Kommunfullmäktige inte hanterat granskningarna som våra revisorer har
delgett oss. Ändå beslutar vi varje år om ansvarsfrihet till styrelsen och
nämnderna. På vilka grunder?
Kommunfullmäktige är kommunens enda folkvalda organ. Vi är satta att se till
att de kommunala verksamheterna bedrivs ändamålsenligt. Revisorerna är vårt
kontrollverktyg. Det ligger ytterst fullmäktigepresidiets ansvar att revisorernas
initiativrätt fullgörs genom att granskningarna hanteras som beslutsärenden av
fullmäktige.
Framtid i Kalix vill genom denna motion åstadkomma att;
• Kommunfullmäktige beslutar att alla revisionsgranskningar ska hanteras som
beslutsärenden så att Kommunfullmäktige kan följa upp hur nämnderna arbetar
med granskningsrapporterna, förslagsvis börjar behandlingen med 2018 års
granskningsrapporter.
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• Motioner ska beredas av fullmäktigepresidiet då alla nämnder och styrelsen är
föremål för revisorernas granskning. Detta för att garantera en neutral
hantering av frågan.
• Kommunfullmäktigepresidiet ges i uppdrag att tillsammans med
kommundirektören ta fram riktlinjer som säkerställer att
revisionsgranskningarna delges de granskade nämnderna och styrelsen samt
hur granskningarna hanteras av dessa. Riktlinjerna ska skrivas in i kommunens
internkontrollplan.”
Kommunfullmäktige har den 4 februari 2019, § 48, beslutat lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommundirektör Maria S Henriksson föreslår i tjänsteskrivelse 28 februari
2019, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. Carl-Otto Gählman,
Per-Erik Sångberg och Doris Lilian Kerttu (FiK) föreslår i motion till fullmäktige
4 februari 2019 att fullmäktige ”beslutar att alla revisionsgranskningar ska
hanteras som beslutsärenden [i nämnderna]”, att ”motioner ska beredas av
fullmäktigepresidiet då alla nämnder och styrelsen är föremål för revisorernas
granskning” samt att fullmäktiges presidium ”ges i uppdrag att tillsammans
med kommundirektören ta fram riktlinjer som säkerställer att
revisionsgranskningarna delges de granskande nämnderna och styrelsen samt
hur granskningen hanteras av dessa”. Motionen bör avslås av två skäl.
1. Möjligheten för revisorerna att framtvinga ”beslutsärenden” i nämnderna
följer redan av kommunallagen (KL). Precis som sägs i motionen bestämmer 4
kap. 21 § KL att varje revisor får väcka ärenden i nämnden. Av lagens
kommentarer framgår att den så kallade initiativrätten syftar till att
åstadkomma ett formellt ställningstagande i den nämnd där denna rätt nyttjas.
”Revisor får väcka ärenden i nämnd (…) under förutsättning att ärendena avser
granskning av den verksamhet som organet bedriver (…). Om en revisor väcker
ett sådant ärende är nämnden (…) skyldig att behandla ärendet. Bestämmelsen
gör det således möjligt att tvinga fram en handläggning av ärenden som är
betydelsefulla för revisionens granskning.” (Kastenberg, 2019, s. 58). Läggas
till bör att nämnden tar självständig ställning till om de rekommendationer som
revisorerna lämnar också ska följas. Motionen verkar i varje fall antydningsvis
mena att en nämnd är bunden av de rekommendationer och synpunkter som
framkommer i revisorernas granskningar. Så är alltså inte fallet. Med anledning
av 12 kap. 13 § KL står det däremot revisorerna fritt att i revisionsberättelsen
rikta anmärkningar mot en nämnd som exempelvis inte följer deras
rekommendationer eller inte behandlar granskningar i enlighet med 4 kap. 21 §
KL. Det är i sin tur upp till fullmäktige att bestämma om den kritiken ska ha
någon verkan eller inte.
2. Bestämmelserna i KL om hur ärenden i fullmäktige ska beredas får inte
genombrytas av lokala beslut. Av 5 kap. 26-28 §§ KL framgår att alla ärenden i
fullmäktige, med några få undantag, måste ha beretts antingen av den nämnd
som ärendet hänför sig till eller av en fullmäktigeberedning. Styrelsen ska alltid
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ges tillfälle att yttra sig över ett ärende om inte någon annan nämnd eller en
fullmäktigeberedning har gjort det. Motionens förslag till ärendeberedning
skulle kullkasta den fastlagda ordningen. Så vitt bedömt menas här dels att
styrelsen och nämnderna ska frikopplas från uppgiften att bereda motioner och
kommunövergripande styrdokument, dels att fullmäktiges presidium (och
kommundirektören) ska träda i deras ställe. Detta är alltså inte möjligt enligt
KL. Det bör här inskjutas att presidiets roll diskuterats i statliga utredningar.
Diskussioner har utmynnat i lagändringar som innebär att fullmäktiges
presidium numera är ett kommunrättsligt organ som ska lämna förslag till
budget för revisorernas verksamhet. Därutöver kan presidiet ges en ”mer aktiv
roll när det gäller t.ex. planering av fullmäktigearbetet och kontakterna med
styrelsen (…) och de politiska partiernas gruppledare” (prop. 2013/14:5, s. 23).
Om fullmäktige eftersträvar en mer aktiv roll för presidiet behöver det i så fall
preciseras närmare i fullmäktiges arbetsordning. Med det sagt behöver som
ovan nämnt presidiets uppgifter fortfarande harmoniera med övriga
bestämmelser i KL.
Beslutsunderlag
Motion från Carl-Otto Gählman, Per-Erik Sångberg och Doris Lilian Kerttu (FIK)
den 4 februari 2019.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 48/19.
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 28 februari 2019.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 33/19.
Kommunstyrelsens protokoll, § 105/19.
Protokollsutdrag skickas till
Carl-Otto Gählman
Per-Erik Sångberg
Doris Lilian Kerttu
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§ 78

Dnr 2018-00556 103

Motionssvar - Vi är alla unika
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet
Carl-Otto Gählman, (FiK), föreslår i motion den 26 november 2018 följande:
”Att kommunens förvaltningar omgående ser över hur de fyra sista siffrorna i
våra personnummer brukas i olika sammanhang. Där det inte är absolut
nödvändigt skall de heller inte användas, identifikation av personen ifråga kan
ändå göras via namn och de sex (åtta) första siffrorna.”
Kommunfullmäktige har den 26 november 2018, § 236, beslutat lämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommundirektör Maria S Henriksson föreslår i tjänsteskrivelse den 11 februari
2019, att motionen bör avslås eftersom hanteringen av personuppgifter redan är
reglerad i lag, dataskyddsförordningen. Precis som vid all personuppgiftsbehandling måste den personuppgiftsansvarige, i kommunerna är det i regel
nämnderna, vilka behandlar personnummer eller samordningsnummer, alltid
följa de grundläggande principerna som finns för behandling av personuppgifter.
Behandlingen ska ha en rättslig grund samt uppfylla övriga bestämmelser i
dataskyddsförordningen och kompletterande bestämmelser i andra svenska
lagar. Lagen säger att behandlingen av personnummer och samordningsnummer
bör vara restriktiv och man måste göra en avvägning mellan behovet av
behandlingen och de integritetsrisker som den innebär.
Beslutsunderlag
Motion från Carl-Otto Gählman (FIK) den 12 november 2018.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 236/18.
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 11 februari 2019.
Kommunstyrelsens protokoll, § 71/19.

Protokollsutdrag skickas till
Carl-Otto Gählman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
72(98)

Sammanträdesdatum

2019-04-15

Kommunfullmäktige

§ 79

Dnr 2018-00577 103

Motionssvar - Tiderna för skolbussarna måste anpassas till
skoltiderna
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen mot bakgrund av att bussarna är
anpassade efter skoltiderna.
Beskrivning av ärendet
Solveig Ingelund (L) föreslår i motion den 21 november 2018 följande:
"Idag kommer flera skolbussar så sent till Manhemsskolan att eleverna missar
10-15 minuter av första lektionen. Eleverna blir stressade, genomgångar missas
och viktig lektionstid försvinner. Ansvariga på skolan har vid flertalet tillfällen
försökt åtgärda detta problem genom att kontakta taxi/bussbolag som vi har
avtalet med men ingen förändring sker. Vid en upphandling måste detta ses över.
Om det är möjligt behöver något ske även nu direkt för att eleverna ska få sin
garanterade undervisningstid."
Kommunfullmäktige har den 26 november 2018, § 239, beslutat lämna motionen
till utbildningsnämnden för beredning.
Utbildningsnämnden meddelar den 8 februari 2019, § 31, att bussarna är idag
anpassade efter skolans tider men skolan har, då och då, problem med att
bussarna inte kommer i tid. När detta inträffar kontaktas berörda buss- och taxi
bolag. Förvaltningen kommer inom kort att starta en ny upphandling av
skolskjutsar där det förutsätts att de villkor som ställs i upphandlingsunderlaget
följs. Ett krav är att skolskjutsarna ska hålla tiderna.
Beslutsunderlag
Motion från Solveig Ingelund (L) den 21 november 2018.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 239/18.
Utbildningsnämndens protokoll, § 31/19.
Kommunstyrelsens protokoll, § 106/19.

Protokollsutdrag skickas till
Solveig Ingelund
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§ 80

Dnr 2019-00030 103

Interpellation - IT- och informationssäkerhet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad.
Beskrivning av ärendet
Carl-Otto Gählman (FIK) har den 21 januari 2019, lämnat följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson (S):
”IT- och informationssäkerhet.
Kommunrevisorerna genomförde i December 2017 granskning av kommunens IT och
informationssäkerhet. Granskningsrapporten skickades till Kommunstyrelsen
som behandlade densamma vid sitt sammanträde den 26 februari 2018.
Kommunrevisorerna identifierar fyra huvudsakliga brister i IT-och Informationssäkerhetsarbetet. Kommunrevisorernas sammanfattande bedömning är
att ”kommunstyrelsen inte har säkerställt att informationssäkerhetsarbetet bedrivs
påett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen bedöms vara bristande för
granskningsområdet.
Kommunrevisorerna rekommenderar därför att kommunstyrelsen;
● Säkerställer förekomst av styrande dokument på området.
● Utvecklar arbetet med riskbedömning.
● Säkerställer förvaltningens behov av utbildning och systemstöd.
Kommunstyrelsen yttrade sig över revisorernas granskningsrapport vilket man enligt
Framtid i Kalix inte borde ha gjort. Revisorerna vill inte ha yttranden, de vill ha
förbättring av rutiner och verksamhet. Man kunde även i protokollet se att
Kommunstyrelsen avser ta fram styrande dokument och rutiner för incidentrapportering och riskbedömning. Detta skulle göras i närtid.
Sedan gick Kommunstyrelsen i polemik med revisorerna angående huruvida
styrelsen är skyldig att inrätta en funktion för att samordna informationssäkerheten i
kommunen. Kommunstyrelsen anser, mot gällande säkerhetsskyddsförordningen, att
någon samordningsfunktion inte behövs. Förordningen är tydlig på den punkten;
6 § Hos myndigheter och andra som förordningen gäller för skall det, om det inte är
uppenbart obehövligt, finnas en säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över
säkerhetsskyddet. Vid myndigheter skall säkerhetsskyddschefen vara direkt
underställd myndighetens chef. Det skall finnas en ersättare för säkerhetsskyddschefen. Om det behövs skall det vidare finnas en biträdande
säkerhetsskyddschef. (SFS 1996:633)
Styrelsen gick också i ordväxling med revisorerna om förvaltningens kunskap när det
gäller utlämning av handlingar. Kommunstyrelsen missförstod utlämnande av
handlingar och trodde att det gällde den typen av utlämning som görs i enlighet med
OSL. Revisorerna menar utlämnande av handlingar i enlighet med
Säkerhetsskyddslagen (SFS: 1996: 627).
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Kommunfullmäktige har som kommunens enda folkvalda organ ansvar för att;
● Följa upp att kommunens verksamheter bedrivs i enlighet med lagstiftningen.
● Medborgarna får den service som de behöver till den bästa kvalitet som
budgeten tillåter.
Framtid i Kalix interpellation till kommunalrådet blir därför;
Har Kommunstyrelsen i enlighet med yttrandet;
● Tagit fram styrande dokument och rutiner för att arbeta med
incidentrapportering och riskbedömning?
● Har personalen utbildats i informationssäkerhetsarbete?
● Avser kommunalrådet nu säkerställa att en samordningsfunktion för
informationssäkerheten finns i hela kommunen i enlighet med
säkerhetsskyddsförordningen?”
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson lämnar följande svar:
”Tack för interpellationen!
Din interpellation är lite rörig med många frågor, men jag redogör lite för vad som
har hänt i de frågor du ställer i din interpellation!
Egentligen är väl din fråga; Vilka åtgärder har vidtagits efter revisionen?
Det har kommit en ny lagstiftning under 2018 som gäller från 2019.
 From 1 april 2019
Ny säkerhetsskyddsförordning, SFS 2018:658, samt ny säkerhetsskyddslag
2018:585.
Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri,
sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd
i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Säkerhetsskyddslagen
skyddar verksamheter som har betydelse för Sveriges säkerhet ur ett nationellt
perspektiv. Detta innebär att många verksamheter kan vara samhällsviktiga
utan att de för den sakens skull anses som säkerhetskänsliga i
säkerhetsskyddslagens mening. Det handlar alltså om skydd för de allra mest
skyddsvärda verksamheterna mot i första hand antagonistiska angrepp.
Säkerhetsskydd avser också verksamhet som omfattas av ett för Sverige
förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.
Följande styrdokument har upprättats, samt en del utbildningsinsatser.
 Styrande dokument och rutiner, incidentrapportering och riskbedömning:
Styrande dokument upprättat ”Kommunstyrelsens dataskyddsrutiner
2018-05-28, § 97”
Sedan april 2018 har även en styrmodell för informationssäkerhet införts i
kommunens IT-baserade ledningssystem. Där pågår fortlöpande arbete
inom samtliga förvaltningar med syfte att dokumentera, riskbedöma och
rapportera till respektive förvaltningsledning.
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Utbildning informationssäkerhet:
Genom den nya dataskyddsförordningen har all personal erbjudits
grundläggande utbildning avseende hantering av personuppgifter, som är en
del av informationssäkerhetsarbetet. Informationssäkerhetens syfte är att
hindra information från att läcka ut, förvanskas och förstöras. Det handlar
också om att rätt information ska finnas tillgänglig för rätt personer och i
rätt tid.

Förvaltningarnas informations/systemförvaltare har uppgiften att bedöma behovet
av utbildningsinsatser avseende förvaltningens användande av informationssystem.
Avslutningsvis kan jag konstatera att IT- och informationssäkerhet är en del i det
omfattande säkerhetsarbete som ska genomföras i kommunen under 2019-2020.
Ett förslag till beslut om detta kommer upp i kommunstyrelsen i februari. I detta
omfattande beslutsunderlag för säkerhetsarbete ingår en anställning av en
säkerhetschef.”
Beslutsunderlag
Interpellation från Carl-Otto Gählman (FIK) den 21 januari 2019.
Svar från kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson (S) den 30 januari 2019.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 35/19.

Protokollsutdrag skickas till
Carl-Otto Gählman
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§ 81

Dnr 2019-00031 103

Interpellation - barn som placeras i HVB och familjehem
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad.
Beskrivning av ärendet
Carl-Otto Gählman (FIK) har den 21 januari 2019, lämnat följande interpellation
till socialnämndens ordförande Katarina Burman (V):
”Kommunrevisorerna har i december 2016 lämnat in en granskningsrapport med
titeln; "Placerade barn och unga – Samverkan avseende hälso- och sjukvård".
Granskningsrapporten gäller barn och unga som placerats i HVB- eller familjehem.
Revisorerna konstaterar gällande barn som placeras i HVB- och
familjehem;
● Kostnadsansvaret mellan huvudmännen, Kalix kommun och Regionen, för
hälsoundersökningar är tydligt. Men kostnadsansvaret behöver tydliggöras
när det gäller ansvaret för hälso- och sjukvård.
● Hälsoundersökningar erbjuds inte i tillräcklig utsträckning.
● Socialnämnden följer inte upp samverkan med Regionen avseende
hälsoundersökningar. Implementering av rutinen som finns avseende
hälsoundersökningar följs inte heller upp.
● Övriga delar av samverkan som var föremål för revisorernas granskning
ansågs vara tillfredsställande.
Kommunens revisorer rekommenderar gällande barn och unga som
placerats på HVB- eller familjehem att Socialnämnden:
● Säkerställer att hälsoundersökningar erbjuds och genomförs enligt den rutin
som finns samt att rutinen är känd av de som berörs.
● Säkerställer att samverkan är ändamålsenlig och tillräcklig på individnivå.
● Ser över behovet av ytterligare uppföljning avseende samverkan.
Eftersom Kommunfullmäktiges ledamöter inte har tillgång till dagordningar i
Ciceron
med undantag för handlingar till Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen och
eftersom protokollen inte publiceras på kommunens anslagstavla saknar
Kommunfullmäktiges ledamöter information om vad som har gjorts med anledning
av revisorernas granskning.
Därför blir Framtids i Kalix interpellation till Socialnämndens ordförande;
● Har Socialnämnden erbjudit hälsoundersökningar till alla barn och unga som
placerats i HVB- eller familjehem under år 2017 och år 2018?
● På vilket sätt har Socialnämnden säkerställt att ändamålsenlig och tillräcklig
samverkan föreligger på individnivå med Regionen vad gäller barn och unga
som placerats i HVB- eller familjehem?
● Vilka andra behov av uppföljningar har ni funnit avseende samverkan kring
barn och unga som placerats i HVB- eller familjehem?”
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Socialnämndens ordförande Katarina Burman lämnar följande svar:
1. Ja, alla får en hälsoundersökning.
2. Samverkan med barn- och ungdomsmottagningen, sker i alla ärenden där
det finns ett behov. Socialtjänsten kallar till Norrbusmöten/SIP-samordnad
individuell plan i alla ärenden, där det finns ett gemensamt behov av att
mötas.
3. Omprövning av alla beslut sker var 6:e månad. Socialsekreterarna har
löpande kontakt med familjehemmet/HVB mellan övervägandena.”
Beslutsunderlag
Interpellation från Carl-Otto Gählman (FIK) den 21 januari 2019.
Svar från socialnämndens ordförande Katarina Burman den 29 januari 2019.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 36/19.

Protokollsutdrag skickas till
Carl-Otto Gählman
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§ 82

Dnr 2019-00036 103

Interpellation - gällande kostnader för sjöledningarna i
nyborgsområdet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad.
Beskrivning av ärendet
Carl-Otto Gählman (FIK) har den 23 januari 2019 lämnat följande interpellation till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stig Karlsson (S):
”Varför betala?
Samhällsbyggnadsnämnden har förtjänstfullt och mycket snabbt besvarat
Framtid i Kalix fråga gällande kostnader för sjöledningarna i nyborgsområdet
samt besiktningen av desamma. En fråga återstår dock, tillika Framtid i Kalix
interpellation, varför har Kalix kommun utanordnat i runda tal 100.000 SEK till
entreprenören då orsaken till insatsen var att optokabeln flöt upp tillsammans
med spillvattenledningen - och båda dessa installationer skall enligt
entreprenadavtalet vara förankrade på älvens botten? Eller med andra ord varför betalar Kalix kommun fakturor “under utredning”?”
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stig Karlsson lämnar följande svar:
”Det går inte att säga eller bevisa att optokabeln gått sönder på grund av
entreprenören. Kabeln kan ha gått sönder av extern påverkan.
Kommunen har ett samarbete med fiberleverantören (IP-Only) där kommunen
äger vissa optokablar i marken som IP-only sedan hyr eller köper. Det som nu
diskuteras är om IP-Only ska dela denna kostnad för reparation.”
Beslutsunderlag
Interpellation från Carl-Otto Gählman (FIK) den 23 januari 2019.
Svar från samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stig Karlsson den 24 januari
2019.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 37/19.

Protokollsutdrag skickas till
Carl-Otto Gählman
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§ 83

Dnr 2019-00037 103

Interpellation - partikultur
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges ordförande Susanne Andersson (S) lämnar följande
synpunkt på interpellationens laglighet:
Ordförande anser, att denna interpellation inte ska få ställas eftersom den faller
utanför både kommunfullmäktiges och en nämnds handläggning.
Kommunfullmäktige beslutar bifalla ordförande Susanne Anderssons (S) synpunkt
att interpellationen ej får ställas.
Reservation
Carl-Otto Gählman (FIK) reserverar sig mot beslutet.
Beskrivning av ärendet
Carl-Otto Gählman (FIK) har den 23 januari 2019 lämnat följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson (S):
”Vi politiker emellan, vi kalixbor emellan, vi människor emellan!
Partikultur?
Framtid i Kalix riktar följande interpellation till kommunalrådet Tommy Nilsson,
detta
eftersom Framtid i Kalix inte kan interpellera Kommunfullmäktiges ordförande,
Arbetarekommunens ordförande eller de personer som interpellationen handlar
om.
Vi kommunfullmäktigeledamöter är kalixbornas representanter. Vi representerar
alla partier med olika värderingar i mångt och mycket. Det är då av yttersta vikt
att vi tillsammans agerar i en anda av demokrati och ömsesidig respekt. Därmed
upprätthåller vi de demokratiska principerna och det gör vi bäst genom att visa
respekt för varandra.
Med detta sagt vill jag uttrycka min enorma besvikelse och bestörtning över det
jag har hört - och nu redogör för - i inspelningen av det senaste
Kommunfullmäktigesammanträdet den 26:e November. Vid detta tillfälle samtalar
- och skrattar – tre Socialdemokratiska om andra icke-socialdemokratiska
ledamöter under en ajournering.
För att Kommunfullmäktige ska få en kontext till interpellationen har jag
transkriberat samtalet mellan ledamöterna Reinhold Andefors (RA), Maud
Lundbäck (ML) och Britt-Inger Nordström (BIN).
8:19:31
RA: Rose-Marie sa ..(ohörbart).. Marianne Sandström ..(ohörbart).. (skratt). Hon
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sa också att hon hört ..(ohörbart)..
RA (en stund senare): Precis …(paus) … vitmakt ..(ohörbart).. Jag tror att det
varit demonstrationer med nazisterna. Det är som att jag har sett han
någonstans jag vet inte i Luleå eller vars f-n det är (ohörbart).. att han har gått
i sån här nazist ..(ohörbart).. Det är som att jag känner igen han ..(ohörbart)..
han ser ut som en sån också.
8:22:26
RA: Alltid när jag ser Linus Häggström så tänker jag på Lucky Luke han som var
begravningsentreprenör som gick med måttband innan du dör och kolla vad
du ska ha för kistor (ML och BIN skrattar).
Diskussionen vittnar om en kultur med hörsägner och “skvallerspridning” som inte
gagnar det politiska arbetet i Kalix. Framtid i Kalix tyder vad som skett som att vi har
att göra med ett politiskt parti vars representanter hellre pratar om andra
oppositionspolitiker än pratar med dem.
Framtid i Kalix ställer därför genom undertecknad följande interpellation
kommunalrådet;
● Tänker du agera för att även Socialdemokraterna ska bidra till ett bättre
samtalsklimat och bättre relationer mellan politikerna i Kommunfullmäktige?”
Beslutsunderlag
Interpellation från Carl-Otto Gählman (FIK) den 23 januari 2019.
Svar från kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson den 24 januari 2019.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 38/19.
Protokollsutdrag skickas till
Carl-Otto Gählman
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§ 84

Dnr 2019-00038 103

Interpellation - Räddningstjänstens lokaler
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad.
Beskrivning av ärendet
Carl-Otto Gählman (FIK) har den 23 januari 2019 lämnat följande interpellation
till kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson (S):
”Räddningstjänstens lokaler del 2
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 November 2018 ställde Framtid i
Kalix en interpellation till kommunalrådet om räddningstjänstens lokaler. Syftet
var att få en lägesuppdatering. Framtid i Kalix fick då en tillbakablick! När
Framtid i Kalix ställde följdfrågor fick vi inte några svar. Kommunalrådet svarade
att han inte kände till uppgifterna som Framtid i Kalix lade fram och att vi skulle
ställa frågorna på nytt vid senare sammanträde.
En titt på bolaget hos merinfo.se och efter inhämtning av bolagets verkliga
huvudman är det klart att Olof Edvin Lehto fortfarande står som verklig
huvudman för bolaget.
Verklig huvudman är personen som ytterst äger eller kontrollerar ett företag.
Det står på andra sidor t. ex. Solidinfo.se att Lehto avgick som styrelseledamot
från bolaget i Oktober 2018 men detta betyder bara att personen inte sitter i
styrelsen. Makten sitter hos ägaren. Så vem är ägaren?
Bolaget Brandstationen Kalix 21:1 AB med organisationsnummer 559151-4970
är bolaget som Kalix kommun ska ha förvärvat till ett belopp av 19,5 miljoner.
En titt på merinfo.se står det klart att Styrelsen består av Christer Wallin och
Dan Lindvall. Det står också att bolaget inte ingår i en koncern. Det innebär att
varken KIAB eller Kalix kommun är moderbolag för Brandstationen Kalix 21:1
AB.
Kommunalrådet måste nu kasta lite ljus kring dessa uppgifter samt förklara
varför fullmäktige inte har beslutat om en bolagsordning och inte heller fattat
beslut om styrelsen? I KIAB:s bolagsordning står det att beslut av principiell
karaktär ska KF fatta eller yttra sig över. Om informationen på merinfo.se
stämmer vem har registrerat bolagsordning och styrelsen och på vems
fullmakt? I annat fall är uppgifterna felaktiga och fortfarande borde
Kommunfullmäktige ha fattat beslut om bolagsordning och styrelse eftersom
dessa uppgifter är av principiell karaktär. Varför har inte detta gjorts?”
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson lämnar följande svar:
”Tack för interpellationen. Här kommer svaren på frågorna.
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1.

Vem är ägaren?

Aktieöverlåtelseavtal har träffats om samtliga 500 aktier i
Brandstationen Kalix 21:1 AB mellan:
Fastighetstjänst Edvin Lehto AB (Säljare) och
Kalix Industrihotell AB (Köpare)
Tillträdesdag är 1 oktober 2018.
Bolaget (Brandstationen Kalix 21:1 AB) äger som enda tillgång fastigheten
Kalix 21:1.
2.

Vem har registrerat
bolagsordning och
styrelsen och på vems
fullmakt?

Kommunfullmäktiges beslutade 2018-06-18 att ge Kalix Industrihotell AB i
uppdrag, att förvärva fastigheten Kalix 21:1 för att säkerställa behovet av
lokaler för Kalix kommuns räddningstjänst. Köpet av fastigheten erbjuds i form
av paketering i bolag som dess fastighetsbolag förvärvar.
Bolagsordning för Kalix Industrihotell AB reviderades 2017-09-25 och där
tydliggörs i bolagsordningen.
§ 14 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.
•
•
•
•

Bildande av bolag
Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av
6 000 000 SEK exkl. moms per affärstillfälle.
Investering i fast egendom överstigande ett belopp om 6 000 000 SEK
exkl. moms per affärstillfälle.

Svar: Egentligen ska frågan ställas till KIAB. Kalix kommun förutsätter att allt
har skett med utgångspunkt i Kommunfullmäktiges beslut, delegationsordningar
i KIAB och gällande beslut av bolagsstämma, styrelse, ordförande och Vd.
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1. Borde Kommunfullmäktige ha fattat beslut om bolagsordning och
styrelse eftersom dessa uppgifter är av principiell karaktär. Varför
har inte detta gjorts?
Nej, Kommunfullmäktige ”borde” inte ha fattat beslut om bolagsordning och
styrelse. Däremot kan KF göra det om man anser att det behöver göras
förändringar och att dessa är av principiell betydelse.
Våra jurister (Foyen Advokatfirma) har uttalat att de inte ser några problem med
bolagsordningen för Brandstationen Kalix 21:1 AB med nuvarande utformning.
Bolaget ska uppföra, köpa, sälja, äga och förvalta fastigheter. Detta bör inte
tolkas så snävt att förvärv av paketerade fastigheter (vilket i aktuella
sammanhang är den vanligaste formen) skulle falla utanför
verksamhetsföremålet. Enligt bolagsordningen är bolaget skyldigt att utföra de
uppdrag som tilldelas av ägaren (dvs. Kalix kommun). Det innebär att det i
bolagets verksamhetsföremål ingår att alltid fullgöra sådana uppdrag.
Juristens uppfattning är att Kalix kommun inte heller behöver ändra Kalix
Industrihotell AB:s bolagsordning. Detta särskilt då KIAB är ett helägt
kommunalt bolag och då angivandet av verksamhetsföremål är en regel till
skydd för aktieägarna (och inte tredje man). Detta innebär att om ägaren till ett
helägt dotterbolag fattar beslut som strider mot bolagsordningen, så medför
detta inte några konsekvenser (eller något felaktigt agerande).
Kalix kommun avser att se över bolagsordning och ägardirektiv för Kalix
Industrihotell AB under våren med anledning av det nya dotterbolaget samt
styrelsens tankar om utveckling av bolagets verksamhet.”
Beslutsunderlag
Interpellation från Carl-Otto Gählman (FIK) den 23 januari 2019.
Svar från kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson den 30 januari 2019.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 39/19.
Protokollsutdrag skickas till
Carl-Otto Gählman
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§ 85

Dnr 2019-00046 103

Interpellation - Rolfs Såg
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen anses besvarad.
Beskrivning av ärendet
Inga-Lis Samuelsson (C) har den 29 januari 2019 lämnat följande interpellation
till kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson (S):
”Interpellation till Tommy Nilsson
Skogs-och tränäringen har alltid varit en betydande del av näringslivet i
kommunen. Rationaliseringarna har slagit hårt mot sysselsättningen. Nu är det
läge att satsa på de bärkraftiga företagen med god utvecklingskraft.
Nu står vi inför en risk att vårt enda sågverk riskerar att läggas ner.
Från Centerpartiet vill vi veta vilken strategi kommunen har för att om möjligt
få fortsatt drift av Setras såg på Rolfs.
Vidare vill vi veta om kommunen söker andra alternativ för att möjliggöra
utveckling av näringen i samarbete med andra aktörer bl a universitet i Luleå och
Umeå. Liksom vi gjorde tidigare med en modell som Projekt 1990 men med ett
större inslag från forskning och näringsliv.”
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson lämnar följande svar:
”Tack för interpellationen!
Vår strategi för att få en fortsättning på sågverket Rolfs Setra startade redan
innan Setra aviserade en försäljning oktober 2017. Vi besökte Rolfs Setra
redan april 2017 för att tala med platschefen om hur investeringsbehov och
framtidsutsikter såg ut för Rolfs Setra.
Efter detta möte kontaktade undertecknad majoritetsägaren av Setra,
Sveaskogs VD P-O Wedin för ett möte om Rolfs Setras framtid, som vi
bedömde kunde vara hotad på sikt.
Mötet hölls under hösten 2017 där även Setras VD deltog på plats i Kalix.
Sveaskogs VD försäkrade oss om att eventuella intressenter skulle kunna få
råvarukontrakt med Sveaskog vid en försäljning av sågverket.
När beskedet om nedläggning kom i oktober månad 2018 kontaktade
undertecknad både Sveaskogs styrelseordförande Eva Färnstrand för ett möte
om Rolfs Setras framtid, men även dåvarande industriminister Mikael
Damberg.
Mötet med Sveaskogs styrelseordförande hölls i Stockholm i slutet av
november. Där medverkade från kommunen undertecknad, näringslivschef,
utvecklingsutskottets ordförande samt representant för regionens
utvecklingsenhet David Sundström.
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Vid mötet pekade vi på bl a på Sveaskogs stora skogsinnehav i Norrbotten
samt riskerna med att nedläggningen skulle orsaka längre transporter och
värdeminskning för samtliga skogsägare i Östra Norrbotten. Vidare tog vi upp
det statliga ansvaret för utvecklingen av skogsnäringen i Norrbotten samt att
Setra inte hade gjort de satsningar man utlovade i förädlingen vid sågverket i
Kalix. Vi förordade försäljningen istället för nedläggning. Vi tog även upp
Naturbruksskolan som en viktig del i kompetensförsörjningen inom skogs- och
sågverksnäringen i Norrbotten. En nedläggning av Rolfs Setra kan hota både
skogs- och sågverksnäringen på sikt i Norrbotten om antalet sökande minskar
på Naturbruksskolan.
Efter besöket har undertecknad haft fortlöpande kontakt med
fackrepresentanter på Rolfs samt Sveaskog och Setra. Det finns ett antal
intressenter men det verkar vara svårt att komma överens om priset.
Kommunen har haft kontinuerlig kontakt med Sveaskog och senaste veckorna
har kommunen haft kontakt ett antal gånger med Sveaskog om saker kopplade
till en försäljning av Rolfs Setra i Kalix.
Kommunen gör stora satsningar på skogs- och tränäringen då vi övertog
Naturbruksskolan i Kalix från Region Norrbotten. Vidare erbjuder skolan
eleverna möjligheter att kunna läsa in kompetens för studier på universitet
med inriktning mot skogsnäringar.
För fyra år sedan gjordes en förprojektering mot skogsnäringarna om ett lokalt
projekt men denna visade på att våra stora företag är med i andra
utvecklingsprojekt eller driver egna utvecklingsprojekt. Vi lämnade även in
intresseanmälan att tillsammans med Piteå kommun delta i ett Vinnova projekt
mot utveckling inom skogsnäringen, där ingick även LTU och Umeå universitet.
Tyvärr gick inte detta projekt vidare i gallringsprocessen.”
Beslutsunderlag
Interpellation från Inga-Lis Samuelsson (C) den 29 januari 2019.
Svar från kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson den 11 april 2019.

Protokollsutdrag skickas till
Inga-Lis Samuelsson
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§ 86

Dnr 2019-00183 103

Interpellation - Vårt näringsliv
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen anses besvarad.
Beskrivning av ärendet
Carl-Otto Gählman (FIK) har den 1 april 2019 lämnat följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson (S):
”Vårt näringsliv - väg till framgång eller…..?
Som kalixbo blir man verkligen bekymrad när man gång efter gång - jag vill
även säga år efter år - läser officiell statistik över kommunernas
näringslivsranking. Som de lågmälda oppositionspolitiker vi i Framtid i Kalix är
vill vi uttrycka det så här – Kalix kommun ligger inte i topp!
Därför är det säkert inte bara Framtid i Kalix som med stort intresse vill höra
kommunalrådet om den styrande S+Mp+V-koalitionens vision om ett förbättrat
näringslivsklimat i Kalix.
Interpellationen från Framtid i Kalix lyder därför som följer; Framtid i Kalix
önskar att kommunalrådet presenterar hur det strategiska arbetet är upplagt
(vilka funktioner som gör vad), hur det visionsdokument som styr
verksamheten är utformat samt hur kommer den utstakade strategin att lyfta
Kalix kommun ovanstående ranking?”
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson lämnar följande svar: se
powerpointpresentation inlagt på ärendet.
Beslutsunderlag
Interpellation från Carl-Otto Gählman (FIK) den 1 april 2019.
Svar från kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson den 11 april 2019.

Protokollsutdrag skickas till
Carl-Otto Gählman
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§ 87

Dnr 2019-00194 103

Interpellation - Äldreomsorgen i fokus
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen anses besvarad.
Beskrivning av ärendet
Carl-Otto Gählman (FIK) har den 1 april 2019 lämnat följande interpellation till
socialnämndens ordförande Katarina Burman (V):
”Interpellation till Socialnämndens ordförande Katharina Burman (V) vid
Kommunfullmäktigesammanträdet den 15:e April 2019.
Varför?
Framtid i Kalix motion “Äldreomsorgen i fokus”, daterad den 12 Oktober 2018
med Dnr 2018-00462 101 avslogs av Kommunfullmäktige den 4:e Februari
2019 - trots att Socialnämnden inte förstått (ovilja att förstå!) motionens text!
Det svar som Socialnämnden avgav har absolut ingen relevans till motionen i
fråga! Motionens svar var helt enkelt ett dåligt försök att komma förbi Framtid i
Kalix initiativ!
“Äldreomsorgen i fokus” handlar om att åstadkomma större tillfredsställelse
och livskvalitet för omsorgstagarna samt att personal med rätt kompetens skall
ge omsorgstagarna det stöd i det dagliga livet som de så väl behöver.
Dessutom bör utredningen ta upp frågor kring uppdelade demens- och
psykiatriboenden m.m, m.m. medan all förändring skall vila på
frivillighet med beaktande av bland annat besittningsskydd och anhörigstöd.
Framtid i Kalix vision om äldreboendena i Kalix är att de skall utformas så att
brukarna och brukarnas behov är det centrala i samtliga frågeställningar.
Framtid i Kalix ställer därför denna interpellation till Katharina Burman;
 Är Socialnämnden beredd att utveckla äldreomsorgen i enlighet med
Framtid i Kalix motion?”
Socialnämndens ordförande Katarina Burman lämnar följande svar:
”Nej.”
Beslutsunderlag
Interpellation från Carl-Otto Gählman (FIK) den 3 april 2019.
Svar från socialnämndens ordförande Katarina Burman (V) den 8 april 2019.

Protokollsutdrag skickas till
Carl-Otto Gählman
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§ 88

Dnr 2019-00191 103

Interpellation - Bo i Kalix
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen anses besvarad.
Beskrivning av ärendet
Carl-Otto Gählman (FIK) har den 3 april 2019 lämnat följande interpellation till
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson (S):
”Interpellation till kommunalrådet Tommy Nilsson, Socialdemokraterna, vid
Kommunfullmäktigemötet den 15 April 2019.
Bo i Kalix! (?)
S+Mp+V-kommunledningen och Framtid i Kalix står väldigt långt från varandra
vad gäller att bedöma behovet av bostäder - och då främst hyresbostäder - i
Kalix. Framtid i Kalix vill genom denna interpellation rikta ljuset på olika
scenarier som bör ligga till grund för ansvarsfull bedömning, analys och
utvärdering av det reella behovet av bostäder.
Inflyttningskommuner bygger bostäder för att svara mot en reell inflyttning.
S+Mp+V verkar tro att vi i Kalix kan åstadkomma inflyttning om vi bygger fler
bostäder! Vilka scenarier har kommunalrådet arbetat med för att bemöta de
risker som kan uppstå av en sådan strategi - och hur har man kommit fram till
siffran 200 nya hyresrätter till år 2020 (dvs tom år 2019!).
Framtid i Kalix förutsätter att det strategiska tänkandet hos kommunledningen
innehåller parametrar som;
● Vad händer om vi bygger och inflyttningen uteblir?
● Hur påverkar kommunens byggplaner bostadsmarknaden i kommunen?
● Marknadsundersökningar/-bedömningar för att säkerställa riktigheten i
gjorda
analyser/utvärderingar.
● Upplåtelseform
Då Framtid i Kalix vill förstå att Kalix kommunledning gjort allsidig och seriös
utvärdering av
olika scenarier återstår Framtid i Kalix avslutande (interpellations)fråga;
Vad utvisade dessa analyser/utvärderingar?”
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson lämnar följande svar:
”Tack för interpellationen!
Bostadsbyggande är en av de viktigaste faktorerna för utveckling på en ort.
Kalix kommun och näringslivet i Kalix har stor behov av kompetens och
arbetskraft. En av de viktigaste faktorerna för att möta upp detta behov är att
det finns ett stort utbud av bostäder i olika lägen, storlekar, standard och
prisnivåer.
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Om vi ska få en inflyttning måste det även finnas ett utbud av nyproducerade
lägenheter i olika lägen och prisnivåer. Vilken inflyttare, till ett jobb i Kalix från
annan del av landet bosätter sig i en gammal lägenhet från 60-70-talet utan
hiss, om de har bott i nyproducerad lägenhet? Nej då blir förmodligen
bostadsort Luleå och sedan pendling tills likvärdigt arbete finns i Luleå. Det
finns många rapporter skrivna om vikten av bostadsbyggandets effekter på
utveckling. Här nedan följer ett utdrag ur en rapport;
”Befolkningens ålderssammansättning har också betydelse för den ekonomiska
tillväxten. Förutsättningarna för en god ekonomisk tillväxt är som allra störst
då andelen personer i yrkesverksam ålder (18–65 år) är hög. Men för att det
faktiskt ska ske en ekonomisk tillväxt måste en förväntad tillväxt i
sysselsättningen kunna mötas med ett attraktivt bostadsutbud. En stad eller
ort ska kunna erbjuda attraktiva bostäder och boendemiljöer för både den
nuvarande befolkningen och för inflyttare. På bostadsmarknaden ska det alltid
finnas alternativ som skapar rörlighet i beståndet. Hushållen måste kunna
flytta när bostadsbehoven eller förutsättningarna för boendet ändras. I
regioner med allt för stor brist på bostäder riskerar hushållen att låsas fast i en
bostad eftersom det saknas alternativ att flytta till.” (En väl fungerande
bostadsmarknad, Lunds Tekniska högskola 2011)
I dagsläget har inte kommunen en fungerande bostadsmarknad då
vakansgraden och utbudet av hyresrätter inte är tillräckligt. Vakansgraden i
stiftelsen KalixBo ligger under 1 %, då det 2019-04-11 fanns 8 st lediga
lägenheter för uthyrning och 6 st under renovering. Det borde finnas ett större
utbud av lägenheter med olika hyresnivåer, storlekar, lägen samt bättre
tillgänglighet med hiss. Detta är nödvändigt för att få igång flyttkedjorna och
öka tillgången på villor men även flyttkedjor som frigör lägenheter till ett första
boende för ungdomar.
Stiftelsen KalixBo har idag ca 2700 i bostadskö varav ca 600 st har adress
utanför kommunen. Analysen visar att det finns ett behov både i närtid men
framförallt på sikt. Bostadsbyggande de tar tid grund av bl a överklagningar
och därmed måste vi bygga kontinuerligt.
Utbildningsnämnden har större behov av studentlägenheter för studerande på
gymnasieskolan än vad tillgången är (ca 10-15 st). Bara i år är 32 st från
annan ort till Naturbruksskolan. Om inte det behovet kan tillgodoses kan
antalet studerande utifrån minska och därmed kan Naturbruksskolan
verksamhet hotas på sikt.
Kommunens socialförvaltning redovisar följande uppskattade behov i sin
rapport 2019-04-10, se bifogad rapport;
Antal/ behov
62
50
5
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5
5

Stora lägenheter
Lägenheter Näsbyvägen 25J

Den bostadsbrist som kommunens socialförvaltning beskriver leder till ökade
kostnader med minst 10-12 miljoner för socialnämnden, men framför allt är
det en tragedi för människor som inte får bostad. Bostadsbristen slår hårdast
mot de äldre men även de allra svagaste i samhället och detta accepterar inte
vi, de styrande.
Carl-Otto din överklagan av Tor 8 har kostat kommunen stora pengar ca 5-10
miljoner minst men framförallt hade vi fått se hur snabbt lägenheterna hade
blivit uthyrda då hyresnivån var lägre än vid tidigare nybyggnationer.
Privata bostadsaktörer får gärna bygga nya bostäder men jag förstår att de
inte vågar göra detta p g a risken för omedelbar nedskrivning, vilket kan leda
till stora risker. Vidare finns säker en rädsla hos privata aktörer att även de får
en vakansgrad, då de under lång tid har haft i princip allt uthyrt. Privata
aktörer har även fått frågan om uthyrning till socialförvaltningen men de flesta
har tackat nej dessvärre.
Men framförallt kommer inte privata aktörer att bygga om inte politiken har en
framtidstro och arbetar för en inflyttning samt arbetar för att fler unga stannar
kvar. Under hösten kommer vi ha platsvarumärket och marknadsföringsplan
för kommunen klar, vilket ger möjligheter till riktad marknadsföring mot
målgrupper som kan bidra till kompetensförsörjningen i vår kommun.
Naturligtvis finns det alltid risker med att bygga bostäder, om det skulle bli en
vakansgrad som är över 5 %, men samtidigt finns det ett äldre bostadsbestånd som kräver stora pengar för renovering. Om det absolut värsta skulle
hända är det möjligt att kallställa eller riva någon av de sämst underhållna
äldsta bostäderna, för dessa blir aldrig lika bra och tillgängliga som
nyproduktion.
Jag känner mig trygg i de behovsanalyser som är gjorda, och vi vet att
bostadsbristen är stor i hela landet Vi bygger inte monument, vi bygger
bostäder och det kommer alltid finnas ett behov, nu och i framtiden!
Ingen utveckling eller tillväxt utan byggande av bostäder!
Vad har du för framtidstro och vilka grupper vill du att ska stå utanför
bostadsmarknaden, Carl-Otto?”
Beslutsunderlag
Interpellation från Carl-Otto Gählman (FIK) den 3 april 2019.
Svar från kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson den 11 april 2019.

Protokollsutdrag skickas till
Carl-Otto Gählman
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§ 89

Dnr 2019-00185 103

Motion - visselblåsarsystem för hela Kalix kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beskrivning av ärendet
Linus Häggström (M) och Sandra Bergström (M) föreslår i motion den 1 april 2019
följande:
”Sveriges meddelarfrihet är skyddad i grundlagen i både tryckfrihetsförordningen och i yttrandefrihetsgrundlagen. Meddelarfriheten är något vi ska
vara stolta över, i Sverige är den starkare än i många andra länder. Från och
med 1 januari 2017 finns även en lag som särskilt skyddar offentligt anställda
s.k visselblåsare, som vill använda sig av meddelarfriheten och slå larm om
missförhållanden och oegentligheter i verksamheten1.
Varför vi tycker att man ska utreda ett anonymt visselblåsarsystem är av den
enkla anledningen att vi inte ska ha några oegentligheter i vår kommun och
den som vill slå larm ska inte riskera efterföljande repressalier.
Flertalet andra myndigheter har rutiner och system för visselblåsare där
anställda anonymt kan lämna uppgifter om misstänkta oegentligheter och
missförhållanden. Kalix kommun skall inte vara sämre, principen om att
eventuella brister skall komma fram och hanteras därefter ska även gälla här.
Med hänsyn till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige:


Att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten för införandet av
ett anonymt system för s.k visselblåsare i Kalix kommuns verksamhet.”

Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga
missförhållanden

Beslutsunderlag
Motion från Linus Häggström (M) och Sandra Bergström (M) den 1 april 2019.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
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Dnr 2019-00199 103

Motion - justering av felparkeringsavgifter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till samhällsbyggnadsnämnden för
beredning.
Beskrivning av ärendet
Susanne Darengren (SD), Kristina Karlsson (SD), Marianne Sandström (SD),
Bertil Sandström (SD) och Maria Paxborn (SD) föreslår i motion den 7 april
2019 följande:
”Nuvarande beslut avseende felparkeringsavgifter inom Kalix kommun fattades
av kommunfullmäktige i enlighet med diarienummer 82/99-51 år 1999. Det
har nu gått 20 år sedan detta beslut fattades och med avseende på
kommunens ansträngda ekonomiska situation och en generell ökning av
prisläget sedan år 1999 bör dessa avgifter ses över.
Med anledning av detta yrkar vi på följande:
-

-

Att felparkeringsavgiften för felparkering på s.k handikapp-plats
(parkeringsplats för funktionshindrad) höjs från nuvarande 500 kr till
1500 kr.
Att felparkeringsavgiften för felparkering i övrigt undantaget handikappplats (parkeringsplats för funktionshindrad) höjs från nuvarande 300 kr
till 500 kr.

Beslutsunderlag
Motion från Susanne Darengren (SD), Kristina Karlsson (SD), Marianne Sandström
(SD), Bertil Sandström (SD) och Maria Paxborn (SD) den 7 april 2019.

Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2019-00202 103

Motion - inventarieregister
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till samhällsbyggnadsnämnden för
beredning.
Beskrivning av ärendet
Rickard Mohss (L) föreslår i motion den 11 april 2019 följande:
”Med jämna mellanrum mailas det på kommunens interna mail ut önskningar
om olika typer av inventarier: soffor, bord, stolar, datorer och annat som t.ex.
dagis eller äldreboenden behöver för sin verksamhet. Med ungefär samma
jämna mellanrum bjuds inventarier ut av kommunala enheter: soffor, bord,
stolar, datorer och annat.
Samtidigt som den här byteshandeln pågår finns det i kommunens fastigheter
förråd och lagerrum fulla med möbler och annat som ingen har full koll på. Där
samlas de en tid för att sedan föras till soptipp eller återvinning. D.v.s. fullt
fungerande inventarier som sorterats ut vid omorganisationer, flytt eller
uppdateringar avvecklas och istället köps nya in när behov uppstår.
Det här är ett resursslöseri och måste samordnas.
Alla verksamheter i Kalix kommun måste nu se över sin ekonomi och
effektivisera. Så långt som möjligt ska personalnedskärningar undvikas och
kärnverksamhet undantas från besparingarna. Därför måste vi se över alla
möjligheter som finns att spara på andra områden. Inventarier är ett sådant
område.
Vi bör få ett enkelt och användarvänligt inventarieregister där alla
enhetsansvariga kan se vad som finns tillgängligt. Om det t.ex. behövs ett höjoch sänkbart skrivbord i verksamheten kanske det finns ett i något förråd.
Istället för att köpa ett nytt (för ca 20.000 kr) återanvänder man ett fullt
fungerande, leveransen blir dessutom snabbare, miljön skonas från långa
transporter och Kalix kommun sparar mycket pengar utan att
kärnverksamheten drabbas.
Varje gång någon anställd ska pensioneras, byta arbetsplats eller anställas,
någon avdelning flyttar eller omorganiseras ska de inventarier som inte behövs
eller kan användas föras in i registret. Innan nya köps in ska samma register
gås igenom för att se om det man behöver kanske redan finns i kommunens
ägo. (I bifogad bilaga finns bilder på hur det ser ut i ett förråd i en kommunal
fastighet 190403.)
Liberalerna i Kalix föreslår därför:
-

Justerandes sign

att samhällsbyggnadsnämnden snarast utreder hur ett
inventarieregister kan utformas och införas så att vi bättre utnyttjar
kommunens resurser enligt ovan.
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-

OM ett register redan finns så bör en fullständig och ny inventering
göras så att all materiel finns med i registret, och information om
registrets existens delges ansvariga så att det utnyttjas enligt ovan.

Beslutsunderlag
Motion från Rickard Mohss (L) den 11 april 2019.

Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2019-00203 103

Motion - mobilisering/fredstid
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beskrivning av ärendet
Carl-Otto Gählman (FiK), Per-Erik Sångberg (FIK) och Doris Lilian Kerttu (FIK)
föreslår i motion den 10 april 2019 följande:
”Något att tänka på - och göra något åt!
I Sverige har vi haft fred i över 200 år medan de bedömningar som görs av det
nationellasäkerhetsläget har varierat över tid. Ibland kan vi se avspänning,
ibland kan vi se en förhöjd hotbild. För närvarande kretsar de flesta
bedömningar kring terrorhot. Men, tyvärr, i analyserna finns också ett förhöjt
militärt hot - kanske allra tydligast mot vårt civilsamhälle.
Framtid i Kalix har uppmärksammat ett problem som varken SKL eller MSB
(in)sett att existerar och då Framtid i Kalix alltid står i främsta ledet när det
gäller innovativ-konstruktiv politik så presenterar Framtid i Kalix härmed ett
problem som bör beaktas;
Det finns ett antal organisationer (bland annat Hemvärnet) som har skrivna
kontrakt med sin personal. Det innebär att vid eventuell mobilisering så lyder
denna personal under plikt - personalen måste på anmodan inställa sig för
tjänstgöring! Och bland denna kontraktsbundna personal finns även ett antal
personer som har ej “utflugna” barn... Det kan vara båda föräldrarna som är
bundna av kontrakt, det kan vara ensamstående förälder utan nära
anförvanter på orten, det kan naturligtvis även vara familjer där bara en av
föräldrarna har kontrakt. I vilket fall som helst så kan det innebära problem!
Stora problem!SKL hänvisar till MSB som vid samtal visar sig inte ha trängt in
djupare i frågan som Framtid i Kalix härmed lyfter som motion vid dagens
kommunfullmäktige-sammanträde - och då bör ni alla
ommunfullmäktigeledamöter veta att tar Kommunfullmäktige denna motion
och låter utreda den enligt Framtid i Kalix´ intentioner så är Kalix “först på
planen” - i hela Sverige!
● Kalix kommun inventerar hur många ungdomar under 18 år som vid
mobilisering/ofredstid kan komma att stå utan uppsikt av vuxen. Det är här av
yttersta vikt att den planering som görs innefattar tillsyn under dygnets
samtliga timmar. Framtid i Kalix föreslår vidare att utifrån det erhållna
resultatet så vidtar planering med mål och syfte att vid mobilisering/ofredstid
säkerställa adekvat tillgång på omsorg.”
Beslutsunderlag
Motion från Carl-Otto Gählman (FiK), Per-Erik Sångberg (FIK) och Doris Lilian
Kerttu (FIK) den 10 april 2019.
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Dnr 2019-00181 103

Redovisning av motioner under beredning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av redovisningen av motioner under
beredning.
Beskrivning av ärendet
Nedanstående motioner föreligger:
1
2019-00089 Motion - Ett tryggare Kalix (kf 170619, § 122 skickad till sbn)
2
2019-00090 Motion - parkområde och skatepark vid Nystadsområdet (kf
171127, § 201 skickad till sbn)
3
2018-00356 Motion - Utomhusmiljö bostadsområdena Skolgatan och
Vitvattensvägen (kf 180618, § 123 skickad till sbn)
4
2018-00432 Motion - trafiksäker miljö ur ett barnperspektiv (kf 181015, § 152
skickad till sbn)
5
2018-00572 Motion - LOV i begränsad omfattning och tid (kf 181126, § 238
skickad till soc)
6
2018-00581 Motion - Upprätta gemensamma handlingsplaner för elevfrånvaro
och kränkande handlingar mot personal (kf 181126, § 240 skickad till utb)
7
2019-00039 Motion - trafiksäkerhet vid SportCity i fyrvägskorsningen (kf
190203, § 42 skickad till sbn)
8
2019-00051 Motion - Drift och underhåll av enskilda vägar - hela Kalix ska leva
(kf 190204, § 46 skickad till sbn)
9
2019-00052 Motion - Underlätta centralt bostadsbyggande (kf 190204, § 47
skickad till sbn)
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Dnr 2019-00120

Meddelanden kf 190415
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandet och beslutar lägga det till
handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Nedanstående meddelanden föreligger:
1
Dnr 2019-00137
Länsstyrelsen i Luleå protokoll den 27 februari 2019 över inspektion hos
överförmyndaren i Kalix kommun.
2
Dnr 2018-00344
Socialnämndens protokoll den 5 mars 2019, § 31, redovisning av ej verkställda
beslut kvartal 4 2018.
3
Dnr 2018-00019
Kammarrätten i Sundsvall har i beslut den 22 februari 2019, målnr: 2350-17,
laglighetsprövning; fråga om prövningstillstånd meddelar inte
prövningstillstånd, Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.
4
Dnr 2019-00168
Förvaltningsrätten i Luleå har i dom den 22 mars 2019, målnr 3329-18,
laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725),KL beslutat avslå
överklagandet.
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