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Sammanträdesdatum

2021-10-04

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Folkets Hus, Bergön, måndagen den 4 oktober 2021 kl 09:00-10:50

Beslutande

Tommy Nilsson (S), ordf, § 184
Jan Nilsson (S), ordf § 185-200
Katarina Burman (V)
Sven Nordlund (MP)
Anna-Lena Larsson (S)
Erik Söderlund (S)
Maud Lundbäck (S)
Jimmy Väyrynen (M)
Anders Nordqvist (M)
Henrik Eriksson (C)
Rickard Mohss (L)
Susanne Darengren (SD)
Carina Strand (V) ers Tommy Nilsson (S),
§ 185-200
Linus Häggström (M) ers Catarina Nordin (M),
§ 184-192
Linda Frohm (M) ers Catarina Nordin (M),
§ 194-200

Övriga närvarande

Helena Landström, nämndsekreterare
Maria Kruukka Olsson, nämndsekreterare
Maria S Henriksson, kommundirektör
Jeanette Larsson, ekonomichef
Trygghets- och preventionssamordnare Malin Åberg, § 184
Fritids- och kulturchef Karl-Göran Lindbäck, § 184

Justerare

Erik Söderlund (S) och Rickard Mohss (L)

Justeringens plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 6 oktober 2021

Närvarande ersättare
Carina Strand (V), § 184
Viktoria Wikström (S)
Ethel Björkman (S)
Kjell Norrbin (S)
Linda Frohm (M), § 193
Inga-Lis Samuelsson (C)
Kristina Karlsson (SD)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Maria Kruukka-Olsson

Ordförande
Tommy Nilsson, § 184

Jan Nilsson, § 185-200

Erik Söderlund

Rickard Mohss

Justerare

TILLKÄNNAGIVANDE
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-10-04

Datum då anslaget sätts upp

2021-10-06

Förvaringsplats för protokollet

Stab kansli

Underskrift

Justerandes sign

Datum då anslaget tas ned

Maria Kruukka-Olsson

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-10-04

Kommunstyrelsen

§ 184

Information
Vid dagens sammanträde lämnas följande information:
-

Trygghets- och preventionssamordnare Malin Åberg, fritids- och kulturchef
Karl-Göran Lindbäck, Maud Lundbäck (S) och Erik Söderlund (S) ang
Folkhälsorådet Östra Norrbotten.

Informationen föranleder inte till särskilt beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-10-04

Kommunstyrelsen

§ 185

Upprop
Ordförande Jan Nilsson (S) förrättar upprop inför dagens sammanträde.

Justerandes sign
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2021-10-04

Kommunstyrelsen

§ 186

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Erik Söderlund (S) och Rickard Mohss (L) att
justera dagens protokoll.
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2021-10-04

Kommunstyrelsen

§ 187

Godkännande av ärendelista
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ärendelistan till dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-10-04

Kommunstyrelsen

§ 188

Dnr 2021-00402 101

Meddelanden ks 21-10-04
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandena och beslutar lägga dem
till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Nedanstående meddelanden föreligger:
1
Dnr 2021-00102
Från Telia Company inkommen skrivelse den 23 augusti 2021, med lista
över
kommuner och områden där kopparnätet stängs 30 september 2022.
2
Dnr 2021-00415
Uppföljning av ägardirektiv Energikontor Norr för tiden januari-juni 2021.
3
Dnr 2021-00220
Kammarrätten i Sundsvalls beslut 7 september 2021, i mål nr 1467-21
ang kommunstyrelsen i Kalix kommuns beslut den 26 april 2021 i ärende
nr 2021-00220, rätt att ta del av allmän handling. Kammarrätten ändrar
kommunstyrelsen i Kalix kommuns beslut och bestämmer att
kommunstyrelsen ska lämna ut de två fakturorna från TeamNorr ITpartner.
4
Dnr 2021-00437
Norrbotniabanegruppens verksamhetsberättelse, juli 2020 – juni 2021
samt huvudmannagruppens protokoll den 10 augusti 2021.
5
Dnr 2021-00067
E-nämndens protokoll den 17 september 2021.
6
Dnr 2021-00438
Filmpool Nord AB har den 9 september 2021 inkommit med
halvårsrapport - uppföljning av ägardirektiv.
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Sammanträdesdatum

2021-10-04

Kommunstyrelsen

§ 189

Redovisning delegerade ärenden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut punkterna
1-10.
Beskrivning av ärendet
Till stab kansli har anmälts att beslut med stöd av delegation har fattats i
följande ärenden:
1
Stab kansli meddelar att beslut fattats om remittering av framställningar
och överlämnade av ärenden för handläggning.
2
Arbetsgivarenheten meddelar att beslut fattats om anställningar,
arbetsbefrämjande åtgärder, förhandlingar, löneplaceringar, pensioner,
avbetalningsplaner och tjänstledigheter.
3
Kommunstyrelsens utvecklingsutskotts protokoll den 13 september 2021,
§§ 17-23.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll den
20 september 2021, §§ 69-73.
4
Dnr 2021-00399
Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande, har den 25 augusti
2021 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 4.1
Framställningar till yttrande över remisser från samhällsbyggnämnden och
lantmäterimyndighet om bygglov, planförslag, fastighetsbildning m m,
beslutat att kommunstyrelsen har ingen erinran mot planförslaget för
Grytnäs 1:157-1:161.
5
Dnr 2021-00400
Kommundirektör Maria S Henriksson har den 24 augusti 2021, med stöd
av kommunstyrelsens delegationsordning 12. 1 Pröva fråga om
utlämnande av allmän handling och besluta om eventuellt förbehåll vid
utlämnande av sekretessbelagd allmän handling, beslutat att handlingar
ska utlämnas efter att uppgifter som omfattas av sekretess i enlighet
med 18 kap 13 § OSL maskerats rörande begäran att ta del av Kalix
kommuns Risk- och sårbarhetsanalys.
6
Dnr 2021-00401
Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande, har den 25 augusti
2021 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 5.1 Utse
ombud att utöva kommunens rösträtt vid bolags- och föreningsstämmor
i företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-04

Kommunstyrelsen

tilldelat fullmakt till Erik Söderlund för föreningsstämma med Bothnian
Arc den 7 oktober 2021.
7
Dnr 2021-00410
Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande, har den 27 augusti
2021 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 4.1
Framställningar till yttrande över remisser från samhällsbyggnämnden och
lantmäterimyndighet om bygglov, planförslag, fastighetsbildning m m,
beslutat att kommunstyrelsen har ingen erinran mot planförslaget för
Ytterbyn 14:65.
8
Dnr 2021-00318
Ekonomichef Jeanette Larsson har den 10 september 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning 10.1, Upphandling och
undertecknande av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av
varor och tjänster, beslutat teckna avtal med Inkasso AB Marginalen,
org.nr 556199-4285 gällande inkassohanteringen av Kalix kommuns
kundfordringar för perioden 6 november 2021 till och med den
5 november 2022.
9
Dnr 2021-00439
Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar den 23 september 2021, att
med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 14.2 Utfärdande av
fullmakt
för tjänstemän, eller annan, att föra kommunens talan inför domstol och
andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag i alla mål och
ärenden där detta inte på grund av lag eller kommunfullmäktiges beslut
ankommer på annan, att kommunstyrelsen utfärdat fullmakt till Johan
Linder Säverman, Wistrand Advokatbyrå att föra kommunstyrelsen i
Kalix talan i förvaltningsrätten i Luleå i mål med målnummer 1687-21.
10
Dnr 2021-00444
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar den 24 augusti 2021,
med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 12. 1 Pröva fråga om
utlämnande av allmän handling och besluta om eventuellt förbehåll vid
utlämnande av sekretessbelagd allmän handling, att kommunstyrelsen i
Kalix kommun beslutar att belägga med sekretess uppgifter om à-priser
samt antal rörande enskilda artiklar i fakturor daterade 26 april, 14 maj,
21 maj 23 augusti samt 13 september 2021. Fakturorna rör
kommunstyrelsens affärsförbindelse med företaget Team Norr IT-partner
AB. Beslutet fattas med stöd av 31 kap. 16 § första stycket offentlighetsoch sekretesslagen (OSL). Av bestämmelsen framgår att sekretess gäller
för uppgift om en enskilds affärs- och driftsförhållanden om den har trätt
i affärsförbindelse med en myndighet och det finns särskild anledning att
anta att denne lider skada om uppgiften röjs. TeamNorr IT-partner AB
har åberopat sekretess för detaljerade prisuppgifter på den grund att
företaget skulle lida skada om uppgifterna röjs. Kommunstyrelsen sätter
tilltro till företagets bedömning och beslutar därför att prisuppgifterna
omfattas av sekretess. Sekretessen upphör 31 mars 2023.
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Sammanträdesdatum

2021-10-04

Kommunstyrelsen

§ 190

Dnr 2021-00218 102

Val ersättare - Kommunala Pensionärsrådet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Gerd Strand (V) som ersättare i det kommunala
pensionärsrådet till och med 31 december 2022.
Beskrivning av ärendet
Enligt arbetsordningen för Kommunala pensionärsrådet, senast reviderad av
kommunfullmäktige den 28 november 2016, § 214, är Kommunala pensionärsrådet
organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Uppgifterna administreras av
socialnämnden. Riksorganisation för pensionärer som gen*om sin lokalförening
bedriver organiserad verksamhet inom kommunen ska vara representerad i rådet.
Kommunala pensionärsrådet består av en representant för socialnämnden, tillika
ordförande, och en representant för kommunstyrelsen. PRO:s sju pensionärsföreningar utser vardera en ledamot och PRO:s Samorganisation i Kalix en ledamot.
SPF utser två ledamöter och SPF Töre utser en ledamot samt SKPF en ledamot. För
varje ledamot utses en personlig ersättare. Mandattiden sammanfaller med
mandattiden för kommunstyrelsens ledamöter.
Kommunstyrelsen har den 14 januari 2019 utsett Lauri Korpela (V) som ersättare i
Kommunala Pensionärsrådet för tiden 2019-2022.
Lauri Korpela (V) har den 23 april 2021, avsagt uppdraget som ersättare i
kommunala pensionärsrådet varpå ny ersättare bör utses.
Beslutsunderlag
Avsägelse
Kommunstyrelsens protokoll, § 159/21.

Protokollsutdrag skickas till
Gerd Strand (V)
Kommunstyrelsen
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2021-10-04

Kommunstyrelsen

§ 191

Dnr 2021-00394 73

Trygghetsboende Månstrimman - kommunal medfinansiering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja Fastigheten Månstrimma AB, Simon Johansson,
fortsatt kommunal medfinansiering av boende för äldre av typ trygghetsboende för
perioden 1 maj 2021 – 30 april 2022 med 420 000 kr.
Beskrivning av ärendet
Fastighetschef Camilla Sandin meddelar i tjänsteskrivelse den 23 september 2021,
att den 10 augusti 2021 inkommer behörig firmatecknare för Fastigheten
Månstrimman AB med en ansökan om kommunal medfinansiering för
trygghetsboende, på totalt 335 800 kr perioden 1 maj 2021 – 30 april 2022.
Ansökan avser 19 lägenheter och är gjort på tidigare blankett med dåvarande
regler.
Den 28 september 2020 beslutade kommunfullmäktige att ändra regelverket om
medfinansiering, bl.a. ersättningsmodell, ändrad benämning från Trygghetsboende
till Boende för äldre av typ trygghetsboende samt ändringen att lägenheterna kan
innehas av personer som fyllt 65 år (tidigare 70 år).
Med det nya regelverket, där varje lägenhet ger en ersättning på 15 000 kr för
värd/värdinna samt 5 000 kr för gemensamhetslokal, berättigar ansökan en
medfinansiering på 380 000 kr. Fastighetsägaren informeras om det nya
regelverket och kommer in med en reviderad ansökan den 20 september 2021 som
avser 21 lägenheter i och med ändringen i regelverket att lägenheterna kan
innehas av personer som fyllt 65 år. Den reviderade ansökan berättigar en
medfinansiering på 420 000 kr.
Samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning har i uppdrag att bereda
ärendet och gör bedömningen att Fastigheten Månstrimman fortsatt uppfyller
ställda kriterier.
Med det anses att Fastigheten Månstrimman AB, via Simon Johansson, kan beviljas
fortsatt kommunal medfinansiering av boende för äldre av typ trygghetsboende för
perioden 1 maj 2021 – 30 april 2022 med 420 000 kr i enlighet med inkommen
reviderad ansökan den 20 september 2021, med det nya regelverket om
medfinansiering.
Beslutsunderlag
Fastighetschef Camilla Sandins tjänsteskrivelse den 23 september 2021.
Ansökan.
Protokollsutdrag skickas till
Fastigheten Månstrimma AB, Simon Johansson
Fastighetschef Camilla Sandin
Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum

2021-10-04

Kommunstyrelsen

§ 192

Dnr 2021-00427 101

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen för åren 2021 och 2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen för år 2021/2022.
Kommunstyrelsen beslutar därefter följande ändring på sid 6, Hållbar plats:
aktiviteter. Beslut om framtida fokusområden, ändra i parentes till (goda livsvillkor,
brottsförebyggande, livsstilsfrågor, utbildning).
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den
8 september 2021, att i förslaget till verksamhetsplan har kommunfullmäktiges
uppdrag som kommunfullmäktige gett till kommunstyrelsen konkretiserats i form av
åtgärder med bärighet mot de övergripande målen.
Verksamhetsplanen visar vilka aktiviteter kommunstyrelsen behöver genomföra för
att säkerställa att kommunfullmäktiges Mål och visioner förverkligas.
Verksamhetsplanen har ett treårsperspektiv för att följa tidsperspektivet i mål och
budgetarbetet. Kommunstyrelsens verksamhetsplan fungerar som ett uppdrag till
verksamheterna för att omsätta mål och vision i praktiken.
Åtgärder från beslutade program och handlingsplaner där kommunstyrelsen har ett
ansvar för genomförandet ska inarbetas i verksamhetsplanen. Syftet är att uppnå en
mer sammanhållen styrning med minskad styrträngsel, färre målkonflikter samt en
ökad möjlighet till tydliga prioriteringar.
För att följa utvecklingen och bedöma måluppfyllnad har indikatorer identifierats och
beslutats. Under hösten har kommunstyrelsen genomfört riskanalyser. De
identifierade riskerna har omhändertagits i kommunstyrelsens internkontrollplan.
Kommunstyrelsens internkontrollplan behandlas i separat ärende.
Ändringsyrkande
Maud Lundbäck (S): På sid 6, Hållbar plats: aktiviteter. Beslut om framtida
fokusområden, ändra i parentes till (goda livsvillkor, brottsförebyggande,
livsstilsfrågor, utbildning).
Ordförande ställer Maud Lundbäcks (S) ändringsyrkande för röstning och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Maud Lundbäcks (S) ändringsyrkande.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 8 september 2021.
Förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen för år 2021/2022.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 74/21.
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Protokollsutdrag skickas till
Kommundirektör Maria S Henriksson
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2021-10-04

Kommunstyrelsen

§ 193

Dnr 2021-00433 04

Delårsrapport kommunstyrelsen (inkl. målredovisning)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna delårsrapport 2021 inklusive helårsprognos
och målredovisning enligt bilaga.
Sammanfattning
Bilaga Delårsrapport 2021 (Kommunstyrelsen).
Beskrivning av ärendet
Kommunallagen 11 kap 16 § fastställer att minst en delårsrapport per år skall
upprättas. Kommunfullmäktige beslutade den 9 februari 2015, § 38, övergå från att
göra två delårsrapporter per år till att årligen genomföra en delårsrapport per den
sista augusti samt en helårsprognos per den sista april.
Delårsrapporten skall innehålla periodens drift- och investeringsresultat,
resultatkommentarer, helårsprognos mot årsbudget samt uppföljning av alla
nämndsmål.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 16 september 2021.
Bilaga Delårsrapport.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 75/21.
Protokollsutdrag skickas till
Ekonomienheten
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Kommunstyrelsen

§ 194

Dnr 2021-00434 04

Delårsrapport kommunen (inkl. målredovisning)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta delårsrapporten
för perioden 1/1 – 31/8 2021.
Beskrivning av ärendet
Kommunallagen 11 kap 16 § fastställer att minst en delårsrapport per år skall
upprättas. Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-09 § 38 att övergå från att göra
två delårsrapporter per år till att årligen genomföra en delårsrapport per den sista
augusti samt en helårsprognos per den sista april.
Delårsrapporten skall, enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning 13 kap,
innehålla periodens resultat- och balansräkning samt en förenklad
förvaltningsberättelse. Jämförelsetal i form av resultaträkningens delposter per
föregående års motsvarande period samt helår ska finnas med tillsammans med
prognos för resultatet för räkenskapsåret samt budget för innevarande
räkenskapsår. För varje post eller delpost i balansräkningen i en delårsrapport ska
belopp för motsvarande post för närmast föregående räkenskapsårs utgång
redovisas.
Drift- och investeringsredovisning, resultat- och prognoskommentarer samt uppföljning av styrelsens och nämndernas mål kompletterar Kalix kommuns delårsrapport.
De kommunala bolagens resultat för perioden samt helårsprognos finns bifogade.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 1 oktober 2021.
Bilaga Delårsrapport 2021.
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Sammanträdesdatum

2021-10-04

Kommunstyrelsen

§ 195

Dnr 2021-00236 00

Beslut om partistöd - Kalixpartiet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar betala ut
partistöd till Kalixpartiet.
Beskrivning av ärendet
Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 3 maj 2021, att
av 4 kap. 29 § kommunallagen (KL) framgår att kommuner får betala ut partistöd.
Under förutsättning att så sker, bestämmer 4 kap. 32 § KL att beslut om att betala
ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. 4 kap. 31 § KL anger
närmare villkor för detta. Här framgår att ett beslut om partistöd ska innehålla ett
krav på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning
som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § KL
(att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin). Här framgår också att
en särskild granskare ska granska om den skriftliga redovisningen ger en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport
över granskningen ska bifogas redovisningen. Slutligen framgår det att fullmäktige
"får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och
granskningsrapport". Kalix kommuns riktlinjer på området stödjer sig på 4 kap.
31 § KL. I riktlinjerna sägs att mottagare av partistöd ska lämna in skriftlig redovisning samt ett dokument benämnt "Granskningsrapport" till kommunstyrelsens
förvaltning senast 30 april året efter redovisningsperiodens slut.
Kalixpartiet har per 30 april 2021 inte inkommit med handlingar i ärendet.
Kalixpartiet inkom med handlingar den 18 maj 2021.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2021, § 145, att inte betala ut partistöd
till Kalixpartiet eftersom partiet inte inkommit med handlingar i ärendet.
Beslutsunderlag
Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 3 maj 2021.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 41/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 130/21.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 145/21.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 76/21.
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§ 196

Dnr 2021-00237 00

Beslut om partistöd - Sverigedemokraterna
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar betala ut partistöd till
Sverigedemokraterna.
Beskrivning av ärendet
Kansliansvarig Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 3 maj 2021, att
av 4 kap. 29 § kommunallagen (KL) framgår att kommuner får betala ut partistöd.
Under förutsättning att så sker, bestämmer 4 kap. 32 § KL att beslut om att betala
ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år. 4 kap. 31 § KL anger
närmare villkor för detta. Här framgår att ett beslut om partistöd ska innehålla ett
krav på att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en skriftlig redovisning
som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § KL
(att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin). Här framgår också att
en särskild granskare ska granska om den skriftliga redovisningen ger en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport
över granskningen ska bifogas redovisningen. Slutligen framgår det att fullmäktige
"får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och
granskningsrapport". Kalix kommuns riktlinjer på området stödjer sig på 4 kap.
31 § KL. I riktlinjerna sägs att mottagare av partistöd ska lämna in skriftlig redovisning samt ett dokument benämnt "Granskningsrapport" till kommunstyrelsens
förvaltning senast 30 april året efter redovisningsperiodens slut.
Sverigedemokraterna har per 30 april 2021 inte inkommit med handlingar i
ärendet.
Sverigedemokraterna inkom med handlingar den 5 maj 2021.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2021, § 146, att inte betala ut partistöd
till Sverigedemokraterna eftersom partiet inkommit försent med handlingar i
ärendet.
Beslutsunderlag
Kansliansvarig Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 3 maj 2021.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 42/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 131/21.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 146/21.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 77/21.
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§ 197

Dnr 2021-00419 101

Sammanträdesplan 2022 - kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott, utvecklingsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna de i sammanträdesplanen redovisade tiderna
för kommunstyrelsens arbets- och personalutskott, kommunstyrelsen
utvecklingsutskott och kommunstyrelsens sammanträden för år 2022.
Kommunstyrelsen föreslår därefter, att kommunfullmäktige beslutar godkänna de i
sammanträdesplanen redovisade tiderna för kommunfullmäktiges sammanträden
för år 2022.
Kommunstyrelsen beslutar utreda möjligheterna att tidigarelägga
kommunfullmäktigesammanträdet i oktober 2022 så att sammanträdesdatum
infaller innan 20221015.
Beskrivning av ärendet
Enligt 5 kap 12 § kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie
sammanträde med fullmäktige ska hållas. Enligt 5 § i arbetsordningen för fullmäktige ska ordinarie sammanträde hållas enligt av fullmäktige godkänd
sammanträdesplan. Av reglementet framgår att styrelsen bestämmer dag och tid
för sina sammanträden.
Tilläggsyrkande
Linda Frohm (M): Utreda möjligheterna att tidigarelägga
kommunfullmäktigesammanträdet i oktober 2022 så att sammanträdesdatum
infaller innan 20221015.
Ordförande ställer Linda Frohms (M) tilläggsyrkande för röstning och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Linda Frohms (M)tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag
Stab kanslis förslag till sammanträdesplan 2022.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 78/21.
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktiges presidium
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§ 198

Dnr 2021-00420 14

Förlängning av Lokalt serviceprogram för Kommersiell och
offentlig service, Varuförsörjningsplan 2016-2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar förlänga rubricerat
program till och med 2022 samt ge näringslivsenheten i uppdrag, att ta fram ett
nytt lokalt program utifrån regionens program för kommande programperiod.
Beskrivning av ärendet
Peder Nilsson, utvecklingsansvarig meddelar i tjänsteskrivelse den
6 september 2021, att det regionala serviceprogrammet (RSP) har som mål att alla
i Norrbotten ska ha tillgång till kommersiell och offentlig service inom rimliga
avstånd för att möjliggöra tillväxt i glesbygd och öka attraktiviteten för länet.
Programmet är skapat bland annat genom samverkan mellan länets kommuner i
uppdrag av regeringen. Handlingen används som en vägledning för alla som
arbetar med service kopplat till glesbygd. Det nu gällande programmet är förlängt
till 2021 i avvaktan på regeringsbeslut om ny programperiod. Programmet ska
bland annat bidra till aktiviteter inom följande områden:
•
•
•
•
•

Ökad samordning av serviceslag inom offentlig och kommersiell service.
Tillgänglighet till drivmedel och dagligvaror.
Tillgång till grundläggande betaltjänster.
Ökad digitalisering av tjänster.
Satsningar på nya tekniska, innovativa lösningar för transport- och
logistiklösningar.

Arbetet inom det regionala serviceprogrammet ska resultera i en väl fungerande
samverkan kring dessa frågor mellan de regionala, kommunala, och lokala
nivåerna. Inom ramen för programmet ansvarar Region Norrbotten för att sprida
kunskap till länets fjorton kommuner och ta in erfarenheter från dessa samt ge stöd
till regionala, kommunala och lokala aktörer i länet som ska leda till bättre
servicelösningar för invånare i hela länet. Genom detta kan vi ta tillvara på länets
unika förutsättningar och resurser, vilket ska resultera i nya hållbara affärsidéer,
företag och ökad medborgarnytta även perifert i vårt stora län.
Det regionala serviceprogrammet har legat till grund för framtagandet av Kalix
kommuns lokala serviceprogram för tiden 2016-2020. För att samordna det lokala
arbetet inom detta område med det regionala arbetet bör kommunens lokala
program förlängas 2021 i avvaktan på att det regionala serviceprogrammet ska
utformas. Ett nytt lokalt serviceprogram för Kalix bör utformas utifrån det
kommande regionala serviceprogrammet.
Beslutsunderlag
Peder Nilsson, utvecklingsansvarigs tjänsteskrivelse den 6 september 2021.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskotts protokoll, § 24/21.
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§ 199

Dnr 2021-00338 103

Motionssvar - Förändrad flaggpolicy
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen och
anta reviderad Flaggpolicy.
Beskrivning av ärendet
Den 12 april 2021, § 95, beslutade kommunfullmäktige att anta flaggpolicy för Kalix
kommun enligt beredningens förslag med följande tillägg:
- Flaggning på Finlands självständighetsdag den 6 december
- Flaggning vid kommunfullmäktiges sammanträden
I en motion den 7 juni 2021 föreslår Jimmy Väyrynen (M) och Linus Häggström (M)
följande:
”Ibland går beslut lite för fort även för ett engagerat oppositionsparti. Med denna
motion vill vi uppmärksamma den flaggpolicy vi tagit i fullmäktige och dess brister.
När svenska flaggan hissas i våra offentliga flaggstänger skall ej bara en flagga
hissas. Det är skamligt och ser otroligt löjligt ut.
Med hänsyn till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige: att lydelsen i
flaggpolicyns första stycke ändras från ”Vid de tillfällen endast svenska flaggan ska
hissas, hissas flaggan i en av flaggstängerna vid respektive byggnad” till: ”Vid de
tillfällen endast svenska flaggan ska hissas, hissas flaggan i samtliga av
flaggstängerna vid respektive byggnad”.
Den 14 juni 2021, § 152, beslutade kommunfullmäktige att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Beredning av ärendet
Fastighetschef Camilla Sandin meddelar i tjänsteskrivelse den 27 augusti 2021, att
nedanstående förändringar i beslutad flaggpolicy från den 12 april 2021 föreslås,
där röd överstruken text tas bort och blå text med tillhörande bilder läggs till.
Flaggpolicy
Den svenska flaggan är en nationalsymbol och innehar ett symbolvärde som
exempelvis kan manifesteras genom riksdagens beslut om allmänna flaggdagar.
Det finns idag inget nationellt heltäckande regelverk för behandlandet av olika
flaggor vilket föranleder att det är upp till varje enskild kommun att bestämma
tillvägagångssättet.
Kalix kommuns officiella flaggstänger finns vid kommunförvaltningen och Kalix
Folkets hus. Allmän flaggning ska ske på kommunens officiella flaggstänger
nedanstående dagar.
Vid de tillfällen endast svenska flaggan ska hissas, hissas flaggan i en av stängerna
samtliga stänger vid respektive byggnad.
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Vid minoriteters nationaldagar samt HBTQ-dagen, där den aktuella flaggan hissas
tillsammans med den svenska flaggan, sker flaggning i ordning enligt direktiv från
riksarkivet nedan.

Allmänna flaggdagar
På allmänna flaggdagar ska svenska flaggor hissas på kommunens officiella
flaggstänger.
Nyårsdagen
1 januari
Konungens namnsdag
28 januari
Kronprinsessans namnsdag
12 mars
Påskdagen
Konungens födelsedag
30 april
Första maj
1 maj
Veterandagen
29 maj
Pingstdagen
Sveriges nationaldag
6 juni
Midsommardagen
Kronprinsessans födelsedag
14 juli
Drottningens namnsdag
8 augusti
Dag för val till riksdagen
FN-dagen
24 oktober
Gustav Adolfsdagen
6 november
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Nobeldagen
Drottningens födelsedag
Juldagen

10 december
23 december
25 december

Minoriteters nationaldag
I samband med de nationella minoriteternas nationaldagar ska Kalix kommun
flagga med den aktuella flaggan tillsammans med den svenska flaggan på
kommunens officiella flaggstänger.
Samernas nationaldag
6 februari
Sverigefinnarnas dag
24 februari
Romernas dag
8 april
Tornedalingarnas dag
15 juli
Finlands självständighetsdag

6 december

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar
Internationella kvinnodagen och HBTQ-dagen
Den 8 mars är det internationella kvinnodagen. Då ska svenska flaggor hissas på
kommunens officiella flaggstänger.
Den 17 maj infaller HBTQ-dagen. Då ska regnbågsflagga tillsammans med svenska
flaggor hissas på kommunens officiella flaggstänger.
Studentavslutning
På studentavslutningsdagen för gymnasieskolan ska svenska flaggor hissas på
kommunens officiella flaggstänger.
Dödsfall
Vid dödsfall och begravning flaggas med svenska flaggan på halv stång vid
kommunförvaltningen för:
Ledamot i kommunfullmäktige, kommunal nämnd/styrelse och styrelse i
kommunalägt/delägt bolag. Flaggning sker efter kontakt med anhöriga och på
uppdrag av nämndsordförande, som ansvarar för att flaggning beställs via
Infocenter.
Kommunanställd. Flaggning sker efter kontakt med anhöriga och på uppdrag av
den närmaste chefen som ansvarar för att flaggning beställs via Infocenter.
Vid dessa tillfällen hissas flaggan på halv stång på dödsdagen eller dagen efter eller
den dag dödsfallet blir känt och på begravningsdagen.
När begravningen är över på begravningsdagen, hissas flaggan i topp.
Infocenter ska alltid informeras om vem det flaggas för. En kort information ska
även läggas ut på hemsidan.
Övriga anläggningar
Utöver de officiella flaggstängerna finns flaggstänger vid förskolor, skolor,
äldreboenden och fritidsanläggningar. Dessa omfattas inte av policyns ska-krav vad
gäller flaggningstillfällen då den svenska flaggan ska hissas. Reglerna om flaggning
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vid kommunens officiella flaggstänger kan tjäna som vägledning för kommunens
skolor och andra anläggningar, som själva ansvarar för flaggningen.
Den som planerar ett evenemang tar också med frågan om flaggning i sin
planering.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att flagga på kommunens officiella
flaggstänger ovanstående fastställda dagar samt vid beställning via Infocenter.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att täcka kostnaderna för flaggning, inköp
av flaggor, reparation av stänger och annat underhåll av de officiella
flaggstängerna.
Organisationsflaggor
Flaggning med organisationsflaggor på kommunens officiella flaggstänger får inte
ske.
Beslut om flaggning
Beslut om annan flaggning på kommunens officiella flaggstänger fattas av
kommunstyrelsen, som beslutar om vidare delegation.
Beslutsunderlag
Motion från Jimmy Väyrynen (M) och Linus Häggström (M) den 7 juni 2021.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 152/21.
Fastighetschef Camilla Sandins tjänsteskrivelse den 27 augusti 2021.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 79/21.
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§ 200

Dnr 2021-00353 103

Motionssvar - juridisk kompentens
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman, Doris Lilian Kerttu och Johanna Söderman (Framtid i Kalix),
föreslår i motion till fullmäktige 14 juni 2021 följande:
”Ännu en gång - eller snarare - ännu flera gånger har Kalix kommun visat hela
Sverige att man struntar fullständigt i domar från Förvaltningsrätt, Kammarrätt,
Tingsrätt och Hovrätt! Ännu en gång - eller snarare - ännu flera gånger har Kalix
kommun visat hela Sverige att man struntar fullständigt i Lagen om offentlig
upphandling!
Ännu en gång - eller snarare - ännu flera gånger har Kalix kommun visat hela
Sverige att den företagsranking som man erhållit - bland de 10 sämsta i Sverige är helt rätt!
Ännu en gång har Förvaltningsrätten beskrivit Kalix kommuns agerande som rent
lagtrots!
Överklagande part har ännu en gång fått fullt gehör vid Förvaltningsrätten i Luleå
när det gäller det sedan år 2016 icke-existerande avtalet, det av samtliga juridiska
instanser utdömda försöket att kringgå LOU.
Nu måste den styrande S+Mp+V-koalitionen förstå att loppet är kört, att måttet är
mer än rågat! Kalix kommun måste tillerkännas juridisk kompetens värd namnet den politiska ledningen måste inse att nuvarande organisation inte fyller kraven på
de mest elementära kompetens- och funktionskraven!”
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2021, § 157, att lämna över motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 8 september
2021, att Carl Otto Gählman, Doris Lilian Kerttu och Johanna Söderman (Framtid i
Kalix), föreslår i motion till fullmäktige 14 juni 2021 kommunen ska ”anställa
kompetent jurist”. Motionen bör avslås. Frågan om juridisk kompetens har så sent
som ifjol avgjorts av fullmäktige med anledning av en tidigare motion från samma
parti, dnr 2020-00311 103. Frågan har dessutom avhandlats i fullmäktige under
innevarande år med anledning av att partiets ledamot ställt en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande, dnr 2021-00049 103. I beredningen av partiets
tidigare motion framkom att den förändring som motionärerna eftersträvar inte är
nödvändig. Läget är alltjämt oförändrat. Av nämnderna utsedda delegater hanterar
själv uppkomna ärenden av juridiskt slag eller tillser vid behov att adekvat juridiskt
stöd avropas från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) eller advokatbyråer.
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Som ett led i den löpande beredningen av ärenden är nämnderna och deras
förvaltningar fria att avropa sådant stöd.
Beslutsunderlag
Motion från Johanna Söderman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Carl Otto
Gählman (FIK) den 14 juni 2021.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 157/21.
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 8 september 2021.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 80/21.
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