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Sammanträdesdatum

2020-10-19

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, måndagen den 19 oktober 2020 kl 09:00-12:10

Beslutande

Ledamöter

Närvarande ersättare

Tommy Nilsson (S), Ordförande
Jan Nilsson (S), 1:e vice ordförande
Katarina Burman (V), 2:e vice ordförande
Sven Nordlund (MP)
Anna-Lena Larsson (S)
Reinhold Andefors (S)
Maud Lundbäck (S)
Jimmy Väyrynen (M)
Catarina Nordin (M)
Anders Nordqvist (M)
Henrik Eriksson (C), §§ 182-200
Rickard Mohss (L)
Susanne Darengren (SD)
Inga-Lis Samuelsson (C) ers Henrik Eriksson
(C), §§ 201-204

Britt-Marie Wikström (S)
Lauri Korpela (V)
Erik Söderlund (S)
Ethel Björkman (S)
Kjell Norrbin (S)
Linda Frohm (M)
Linus Häggström (M)
Mika Räisänen (KXP)
Inga-Lis Samuelsson (C), §§ 182-200
Tomas Johsund (L), §§ 182-190
Kristina Karlsson (SD)

Övriga närvarande

Maria Kruukka Olsson, nämndsekreterare
Helena Landström, nämndsekreterare
Maria S Henriksson, kommundirektör
Jeanette Larsson, ekonomichef
Patrik Fallström, säkerhetschef, § 182
Agneta Lipkin, krisberedskapssamordnare, § 182

Ajournering

§ 190, kl 10:45-10:50, § 199 kl 11:48-11:55

Justerare

Maud Lundbäck (S) och Jimmy Väyrynen (M)

Justeringens plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, torsdagen den 22 oktober 2020

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Maria Kruukka-Olsson

Ordförande
Tommy Nilsson
Justerare
Maud Lundbäck (S)

Jimmy Väyrynen (M)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-10-19

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-22

Förvaringsplats för protokollet

Stab kansli

Underskrift

Justerandes sign

Datum då anslaget tas ned

Maria Kruukka-Olsson

Utdragsbestyrkande

2020-11-13
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Målbild - framtida politisk organisation och politiska arvoden ........................... 11

§ 189 Dnr 2020-00431 102

Val - ledamöter till tillfällig politisk beredning (Målbild - framtida
politisk organisation och politiska arvoden) ....................................................... 13

§ 190 Dnr 2020-00383 04

Försäljning fastighet Töre 3:83 .......................................................................... 15

§ 191 Dnr 2020-00077 04

Månadsrapport 2020 - kommunstyrelsen .......................................................... 17

§ 192 Dnr 2020-00076 04

Månadsrapport 2020 - kommunen .................................................................... 20

§ 193 Dnr 2020-00388 04

Delårsrapport kommunstyrelsen (inkl. målredovisning) ..................................... 21

§ 194 Dnr 2020-00387 04

Delårsrapport kommunen (inkl. målredovisning) ............................................... 22

§ 195 Dnr 2020-00395 04

Överföring investeringsmedel 2021 ................................................................... 23

§ 196 Dnr 2020-00423 04

Taxa för anslutningar och hyra av fiber i Kalix Stadsnät .................................... 24

§ 197 Dnr 2018-00382

Kategoristyrning - pilotprojekt inom kategorin Fordon
(återrapportering) .............................................................................................. 26

§ 198 Dnr 2020-00403 00

Kalix kommuns satsning på "En kommun fri från våld" - 2021-2025 .................. 29

§ 199 Dnr 2020-00041 103

Motionssvar - friluftskommun nu och i framtid ................................................... 33

§ 200 Dnr 2020-00046 103

Motionssvar- Att höras och att höras ................................................................. 35

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
3(50)

Sammanträdesdatum

2020-10-19

Kommunstyrelsen

§ 201 Dnr 2020-00331 103

Motionssvar - nu måste vi börja bygga i Kalix (Säbo) ........................................ 36

§ 202 Dnr 2020-00327 103

Motionssvar - inför sittgymnastik 5 dagar i veckan på alla
äldreboenden i kommunen ................................................................................ 40

§ 203 Dnr 2020-00196 103

Motionssvar - klinisk apotekare ......................................................................... 43

§ 204 Dnr 2020-00008 103

Motionssvar- utdrag ur belastningsregistret....................................................... 45
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§ 182

Information
Säkerhetschef Patrik Fallström och krisberedskapssamordnare Agneta Lipkin
informerar om risk- och sårbarhetsanalys.
Informationen föranleder inte till särskilt beslut.
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§ 183

Upprop
Ordförande Tommy Nilsson (S) förrättar upprop inför dagens sammanträde.
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§ 184

Val av justerare
Kommunstyrelsen beslutar utse Maud Lundbäck (S) och Jimmy Väyrynen (M) att
justera dagens protokoll.
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§ 185

Godkännande av ärendelista
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ärendelistan till dagens sammanträde, med
följande ändringar:
Utveckling av samverksansråd – utredningsuppdrag utgår.
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§ 186

Dnr 2020-00399 101

Meddelanden kommunstyrelsen 201019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandena och beslutar lägga dem till
handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Nedanstående meddelanden föreligger:
1
Dnr 2020-00396
Samverkansavtal lokalpolisområde Östra Norrbotten och Kalix kommun 2021-2024.
2
Filmpool Nord halvårsrapport 2020.

Dnr 2020-00398

3
Dnr 2020-00401
Folkhälsorådets Östra Norrbottens protokoll den 25 maj 2020.
4
Sveriges kommuner och regioner meddelar den 15 september 2020 ang ny rapport
som belyser vikten av ett lokalt självstyre.
5
Sveriges kommuner och regioner meddelar den 24 september 2020 budgetpropositionen för 2021 och Höständringsbudgeten för 2020. Några av satsningarna:
ytterligare 10 miljarder kronor satsas på generella medel till kommuner och
regioner för 2021, ett riktat statsbidrag till äldreomsorgen på 4 miljarder införs,
omsorgslyftet inom äldreomsorgen utökas till 1,7 miljarder.
6
Statistiska centralbyrån (SCB) har den 28 september 2020 översänt preliminärt
resultat av beräkningarna avseende den kommunalekonomiska utjämningen för år
2021.
7
Dnr 2020-00340
Befolkningsprognos Kalix kommun åren 2020-2040.
8
Dnr 2020-00421
Socialnämnden meddelar den 22 september 2020, § 110, att ta emot 22 nyanlända
för år 2021 enligt Länsstyrelsens kommuntal.
9
Dnr 2019-00425
Länsstyrelsen Norrbotten meddelar den 12 november 2019 att Länsstyrelsen har
fattat beslut om fördelning av länstal för mottagandet av anvisade nyanlända
invandrare till länets samtliga kommuner inför 2020. Kalix ska ta emot 25 nyanlända. Länsstyrelsen Norrbotten har i beslut den 6 oktober 2020 beslutat om
revidering av kommuntalet till 24 nyanlända.
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10
Dnr 2020-00429
Fritids- och kulturnämnden meddelar i protokoll den 30 september 2020, § 65, att
godkänna den sammanställda utvärderingen från förvaltningarnas och nämndernas
arbete med friluftsliv utifrån friluftspolitiska handlingsplanen och policyn för Kalix
kommun och rapportera till kommunstyrelsen.
11
Dnr 2020-00427
Regeringskansliet, infrastrukturdepartementet har den 5 oktober 2020 inkommit
med svar ang flygets betydelse för Norrbotten.
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§ 187

Redovisning delegerade ärenden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut punkterna
1-4.
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 arbets- och personalutskotts protokoll den 7 september 2020,
§§ 84-88, Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll den
5 oktober 2020, §§ 96-99.
4
Dnr 2020-00420
Stabsansvarig Kenneth Björnfot har den 30 september 2020, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 10.1 Upphandling och undertecknande
av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, beslutat
teckna avtal med IT Norrbotten (Polarix 2.0) avseende gemensam
datakommunikationsnod med kommunerna i Norrbotten och IT Norrbotten.
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§ 188

Dnr 2020-00418 101

Målbild - framtida politisk organisation och politiska
arvoden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar tillsätta en tillfällig politisk beredning, som ska ta fram
en målbild över framtida politisk organisation och politiska arvoden i Kalix kommun.
Målbilden ska presenteras till kommunstyrelsen den 7 december 2020.
Beredningen ska ha representation från alla partier som finns representerade i
kommunstyrelsen, med en ordinarie och en ersättare i beredningsgruppen med rätt
till deltagande med ersättning, samt adjungera in representanter från partier som
saknar representation i kommunstyrelsen, men är representerade i kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson, kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande Jan Nilsson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Katarina Burman
och ledamot i kommunstyrelsen Sven Nordlund meddelar i skrivelse den
29 september 2020, att Kalix kommun har minskat i befolkning till
ca 15 900 invånare. Detta innebär att det finns kommunallagliga möjligheter att
minska på kommunfullmäktiges storlek i kommunen.
Vidare är det nödvändigt att titta på hur en kommun ska styras effektivt i
framtiden, då kommunala verksamheter går in i flera olikas nämnders
verksamhetsområden och helhetssyn är viktigt för ett effektivt nyttjande av
resurser. Beredningen ska även ta in aspekten med representativ demokrati i sitt
arbete.
De politiska partiernas arbete är viktigt i svensk representativ demokrati, för det är
där politiken utformas. Partistödet och gruppledararvodet från kommunen är det
bidrag som finansierar partiernas lokala arbete till största delen.
De politiska uppdragen har förändrats över tid. Det blir allt svårare att kombinera
politiska uppdrag med arbete eller eget företagande. Vi måste skapa
förutsättningar att delta i politiken för alla människor oavsett kön, ålder och
försörjning. De politiker som är deltidspolitiker har svårast att kombinera arbete
med politik. Politiska arvodena i en kommun måste även anpassas till uppdragets
omfattning, ansvar och den tid som är avsatt i uppdraget.
En jämförelse med jämförbara kommuner är också viktig beträffande
kommunfullmäktiges storlek, politisk organisation, partistöd, gruppledararvoden
och arvoden.
Beslut ska tas i kommunfullmäktige senast juni 2021. Efter beslut i
kommunfullmäktige upphör den tillfälliga beredningens arbete.
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Tilläggsyrkande
Reinhold Andefors:Alla partier ska ha en ordinarie och en ersättare i
beredningsgruppen med rätt till deltagande med ersättning.
Ordförande ställer yrkandet för röstning och finner att kommunstyelsen beslutar
enligt Reinhold Andefors (S) tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson, kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande Jan Nilsson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Katarina Burman
och ledamot i kommunstyrelsen Sven Nordlunds skrivelse den 29 september 2020.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 100/20.

Protokollsutdrag skickas till
Samtliga gruppledare
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§ 189

Dnr 2020-00431 102

Val - ledamöter till tillfällig politisk beredning (Målbild
- framtida politisk organisation och politiska arvoden)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse följande ledamöter och ersättare att ingå i tillfällig
politisk beredning för att arbeta fram målbild för framtida politiska organisation och
politiska arvoden:
Ledamöter
Maud Lundbäck (S)
Lauri Korpela (V)
Martin Östling (MP)
Linus Häggström (M)
Inga-Lis Samuelsson (C)
Rickard Mohss (L)
Mika Räisänen (KXP)
Susanne Darengren (SD)
Adjungerad från (FIK)
Ersättare
Erik Söderlund (S)
Katarina Burman (V)
Sven Nordlund (MP)
Jimmy Väyrynen (M)
Henrik Eriksson (C)
Thomas Johsund (L)
Bjarne Nilsson (KXP)
Kristina Karlsson (SD)
Adjungerad från (FIK)
Efter beslut i kommunfullmäktige upphör den tillfälliga beredningens arbete.
Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde har kommunstyrelsen beslutat tillsätta en tillfällig politisk
beredning, som ska ta fram en målbild över framtida politisk organisation och
politiska arvoden i Kalix kommun. Målbilden ska presenteras till kommunstyrelsen
den 7 december 2020.
Beredningen ska ha representation från alla partier, som finns representerade i
kommunstyrelsen, samt adjungera in representanter från partier som saknar
representation i kommunstyrelsen, men är representerade i kommunfullmäktige.

Protokollsutdrag skickas till
Maud Lundbäck (S)
Lauri Korpela (V)
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Martin Östling (MP)
Linus Häggström (M)
Inga-Lis Samuelsson (C)
Rickard Mohss (L)
Mika Räisänen (KXP)
Susanne Darengren (SD)
Adjungerad från (FIK)
Ersättare
Erik Söderlund (S)
Katarina Burman (V)
Sven Nordlund (MP)
Jimmy Väyrynen (M)
Henrik Eriksson (C)
Thomas Johsund (L)
Bjarne Nilsson (KXP)
Kristina Karlsson (SD)
Adjungerad från (FIK)
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§ 190

Dnr 2020-00383 04

Försäljning fastighet Töre 3:83
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge sitt medgivande till att stiftelsen Kalixbostäder säljer
fastigheten Töre 3:83.
Reservation
Samtliga ledamöter i moderaterna, centerpartiet, liberalerna, Mika Räisänen (KXP)
och Susanne Darengren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Henrik
Erikssons (C) återremissyrkande.
Beskrivning av ärendet
Stiftelsen Kalixbostäder har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen i Kalix
kommun daterad den 30 september 2020 där stiftelsen önskar få kommunstyrelsens medgivande till försäljning av fastigheten Töre 3:83 (se bifogad skrivelse i
ärendet). Stiftelsen Kalixbostäders styrelse beslutade den 15 september 2020 § 74
om försäljning av fastigheten Töre 3:83 till Stationsfastigheter i Boden AB. Försäljningsförfarandet har enligt skrivelsen skett via anbud.
Kommunfullmäktige i Kalix tog den 25 november 2019, § 221, beslut om
nuvarande stadgar för stiftelsen Kalixbostäder. Paragraf 17 fastställer att
kommunstyrelsen måste ge sitt medgivande till stiftelsen när de vill försälja en
fastighet:
§ 17
Stiftelsen äger endast efter medgivande av kommunstyrelsen rätt att avhända sig
fastighet eller tomträtt.
Ajournering
kl 10:45-10:50
Yrkande
Henrik Eriksson (C) tillsammans med moderaterna, centerpartiet, liberalerna, Mika
Räisänen (KXP och Susanne Darengren (SD): Ärendet återremitteras enligt
följande: ordförande klargör för kommunstyrelsen vem som är köpare efter
ordförandes uttalanden som annan slutlig köpare än styrelsens beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer Henrik Eriksson (C) m fl yrkande om återremiss för röstning och
finner att kommunstyrelsen beslutar avslå yrkandet om återremiss.
Votering begärs. Kommunstyrelsen beslutar bifalla följande voteringsordning:
Votering
JA-röst – Avslag återremiss
NEJ-röst: Bifall återremiss

Justerandes sign
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Tommy Nilsson (S)
Jan Nilsson (S)
Katarina Burman (V)
Sven Nordlund (MP)
Anna-Lena Larsson (S)
Reinhold Andefors (S)
Maud Lundbäck (S)
Jimmy Väyrynen (M)
Catarina Nordin (M)
Anders Nordqvist (M)
Henrik Eriksson (C)
Rickard Mohss (L)
Susanne Darengren (SD)

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

Omröstningsresultat
Med 7 JA-röster och 6 NEJ-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar
avslå yrkandet om återremiss.

Protokollsutdrag skickas till
Stiftelsen Kalixbo
Ekonomienheten
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§ 191

Dnr 2020-00077 04

Månadsrapport 2020 - kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ekonomienhetens redovisning samt lägga
månadsrapporten för januari-september 2020 till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Ekonomienheten har upprättat månadsrapport för kommunstyrelsen perioden
januari–september 2020.
Kommunstyrelsen
tkr

Årsbudget
2020

Helårsprognos
2020

Helårsavvikelse

Kommunfullmäktige

2 196

2 066

130

Krisledningsnämnden

12 000

12 000

0

Revision

1 260

1 260

0

Överförmyndare

1 634

1 714

80

74

74

Valnämnden

0

Kommunstyrelsen

17 852

17 262

590

Arbetsgivarenheten

12 485

12 485

0

Ekonomienheten

6 969

7 219

250

Kommundirektör

13 852

13 987

135

Näringslivsenheten

4 390

4 040

350

Säkerhetsenheten
Stab (Information, IT,
Upphandling,
Fordonssamordnare och
Bilpool)

1 200

1 200

0

15 630

15 730

100

Resultat

89 542

89 037

505

Helårsprognos:
Kommunstyrelsen prognostiserar i sin helhet +505 tkr i jämförelse med budget år
2020, prognosen är oförändrad sedan föregående månad.
Kommunfullmäktige har tagit ett beslut om en tilläggsbudget år 2020 på 12 mkr
den 15 juni. Vid denna rapports framställan utgår prognosen ifrån att
Kommunstyrelsen kommer att genomföra åtgärder i paritet med hela budgeten på
helåret, för att mildra och åtgärda konsekvenser orsakade av coronakrisen.
Kommunfullmäktiges kostnader prognostiseras understiga budget utifrån de
kostnader som hittills belastat resultatet hänförliga fram till sammanträdet i juni.
Överförmyndarens kostnader prognostiseras överstiga budget med 80 tkr vid
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årets slut. Kommunstyrelsen bedöms kvarstå med hittills upparbetat överskott
gällande verksamhetskostnader såsom resor, utbildning, medfinansiering i olika
projekt, medlemskap m.m. även vid årets slut, och prognosen är därmed +590
tkr.
Arbetsgivarenheten prognostiserar en budget i balans, ökande kostnader finns för
företagshälsovården men bland andra verksamheten för fackliga företrädare visar
mindre överskott.
Ekonomienheten prognostiserar -250 tkr, eftersom att kommunens försäkringar
blev avsevärt mycket dyrare från och med år 2020 i upphandlingen som
genomfördes hösten 2019. Det försäkringsbolag som kommunen tidigare hade
kommunförsäkringen hos aviserade sitt utträde från marknaden tidigt, vilket
innebar nya förutsättningar på marknaden för kommunförsäkringar. Denna
kostnadsökning drabbar inte bara kommunledningsförvaltningen utan främst
kommunens totala fastighetskostnader. Det totala underskottet för denna
budgetpost beräknas ekonomienheten kunna täcka till viss del genom en restriktiv
hållning gällande verksamhetskostnader, men inte till fullo. Prognosen har
försämrats sedan senaste månadsrapporten bland annat på grund av att
pendlingsbidragen nu väntas öka återigen, vid tidigare rapportering rådde
osäkerhet om bland annat denna post hänförligt till coronakrisens utveckling.
Kommundirektörens budgetansvar beräknas ha ett underskott på 135 tkr vid årets
slut bland annat på grund av en upphandlingsskadeavgift som aviserats.
Rättsprocessen är inte klar ännu, men kostnaden befaras i prognosen.
Näringslivsenhetens verksamheter prognostiseras ha 200 tkr som överskott vid
årets slut utifrån situationen med uteblivna utbildningar, resor m.m. under första
halvåret 2020, utöver detta tillkommer ett överskott på 150 tkr gällande
evenemangsbudgeten för den uteblivna Sommarfesten.
Staben prognostiserar att IT kommer att ha ett överskott vid slutet på året, men
upphandlingsenheten och bilpoolen prognostiserar minus som inte helt uppvägs
av överskottet inom IT och därför blir helheten en helårsprognos på -100 tkr.
Faktorer som kan påverka resultatet:
Utifrån coronakrisen som eskalerade i mars märks generellt skillnader på något
ökade kostnader gällande inköp av IT-material, för att möjliggöra distansarbete,
men detta uppvägs åt det positivt övervägande hållet av mycket låga
resekostnader och lägre kostnader för utbildning.
Norrbotten och Kalix har inte varit lika hårt drabbat av smittspridningen såsom
exempelvis storstadsregionerna under våren. För närvarande är smittspridningen
fortfarande låg, men om den ökar återigen under hösten så kan sjukskrivningarna
öka även inom kommunledningsförvaltningen. Vanligtvis ersätts inte personal vid
förvaltningen med vikarier vid kortvarig sjukdom, men i någon del av
verksamheten såsom receptionen blir det aktuellt vid en hög sjukfrånvaro.
Arbetsgivarenheten ser ett behov av att förstärka bemanningen vid ökat
vikarieintag på socialförvaltningen, det är svårt att sia om hur långvarig denna
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förstärkning blir men för exempelvis höstmånaderna kan enhetens underskott öka
med ca 150 tkr.
Näringslivsenheten har externa intäkter även år 2020 från Tillväxtverket i samma
storleksordning som år 2019 vilket innebär att arbetet fokuserats i den riktningen
i form av detaljplan industriområde, utvecklingsplan besöksnäring och process
vattenutredning. År 2019 innebar detta fokus ett överskott gällande enhetens
egen verksamhetsbudget. Men coronakrisen påverkar dock denna enhet i högsta
grad med en ökad arbetsbelastning och utgifter riktade mot den hittills hårdast
drabbade näringarna: hotell, restaurang och handeln. Det kan behövas
resursförstärkningen riktad mot besöksnäringen för att hjälpa till både i krisskedet
som föreligger nu, och sedan när samhället startar. Då behöver intresset för
besökare till orten stimuleras. Detta scenario kan påverka prognosen.
Staben ser ett underskott gällande upphandling och bilpoolen men detta bör
kunna täckas till stor del av små överskott gällande övriga enheter. Bilpoolen har
ett underskott utifrån ett avsevärt lägre antal bokningar och resor under perioden.
Detta innebär dock överskott i andra verksamheters budget för resekostnader.
Stadsnätets intäkter beräknas i detta skede till största del användas till det
pågående utvecklingsarbetet runt stadsnätet. Det är svårt att bedöma det exakta
behovet av fortsatta konsultinsatser gällande dokumentation och uppgradering av
stadsnätet vilket innebär att påverkan på det prognostiserade utfallet kan uppstå.
Åtgärder för en budget i balans:
Kostnader följs upp och analyseras kontinuerligt, restriktivitet tillämpas där det är
möjligt. Utifrån nuvarande läge i samhället utförs inga utbildningar och
konferenser som innebär tjänsteresor. Digitala utbildningar är ett tids- och
kostnadseffektivt alternativ.
Beslutsunderlag
Ekonomienhetens rapport.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 101/20.

Protokollsutdrag skickas till
Ekonomienheten
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§ 192

Dnr 2020-00076 04

Månadsrapport 2020 - kommunen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ekonomienhetens redovisning samt lägga
månadsrapporten för januari-september 2020 till handlingarna.
Verksamheterna fortsätter följa de beslut som tas på regeringsnivå och det kan
även handla om eventuella omfördelningar inom organisationen p g a Covid-19.
Beskrivning av ärendet
Ekonomienheten har upprättat månadsrapport för kommunen perioden januariseptember 2020.
Total

Årsbudget

Intäkter
-372 354
Personal- k
842 500
Övriga kost
502 335
Resultat 972 481

Budget janUtfall jan-s Helårs-pro Helårsavvikelse
-284 880 -284 938
-382 694
10 340

Föregående
helårsavvikelse
10 206

627 214

638 050

857 484

-14 984

-14 821

371 981
714 315

352 821
705 933

507 822
982 611

-5 486
-10 130

-5 574
-10 189

Beslutsunderlag
Ekonomienhetens rapport.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 102/20.
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Ekonomienheten
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§ 193

Dnr 2020-00388 04

Delårsrapport kommunstyrelsen (inkl.
målredovisning)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna helårsprognos 2020 inklusive målredovisning.
Sammanfattning
Bilaga Delårsrapport Kommunstyrelsen 31 augusti 2020.
Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 2 oktober 2020, att
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
nämndmål.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 2 oktober 2020.
Delårsrapport kommunstyrelsen 31 augusti 2020.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 103/20.

Protokollsutdrag skickas till
Ekonomienheten
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§ 194

Dnr 2020-00387 04

Delårsrapport kommunen (inkl. målredovisning)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta delårsrapporten
för perioden 1 januari–31 augusti 2020.
Sammanfattning
Bilaga Delårsrapport 31 augusti 2020.
Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 2 oktober 2020, att
Kommunallagen 11 kap 16 § fastställer att minst en delårsrapport per år skall
upprättas. Kommunfullmäktige beslutade den 9 februari 2015, § 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 2 oktober 2020.
Delårsrapport kommunen 31 augusti 2020.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 104/20.
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§ 195

Dnr 2020-00395 04

Överföring investeringsmedel 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar överföra återstående
investeringsmedel 2 500 tkr, för projekt 1027 ”Data- och telekommunikationer” till
år 2021.
Beskrivning av ärendet
Stabsansvarig Kenneth Björnfot meddelar i tjänsteskrivelse den 7 september 2020,
att kommunstyrelsens investeringsmedel för bredbandsutbyggnad omfattar
2 700 tkr för 2020. Endast en mindre del är förbrukat beroende på svårigheter med
planering för utbyggnad av det kommunala förvaltningsnätet och det kommunala
stadsnätet, samt att de privata aktörernas egna planer för utbyggnad av fiber på
landsbygden har försenats.
2021 kommer det att behövas fortsatta åtgärder för att skapa fler möjligheter för
att kunna etablera bredband till hushåll och företag samt att förstärka och
uppgradera de kommunala näten.
Mot bakgrund av ovanstående begär kommunstyrelsen om att kommunfullmäktige
överför återstående medel till 2021. Beräknat kvarstående medel till 2 500 tkr.
Beslutsunderlag
Stabsansvarig Kenneth Björnfots tjänsteskrivelse den 7 september 2020.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 105/20.
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§ 196

Dnr 2020-00423 04

Taxa för anslutningar och hyra av fiber i Kalix
Stadsnät
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar fastställa taxa enligt
nedan tabell.
Beskrivning av ärendet
Stabsansvarig Kenneth Björnfot meddelar i tjänsteskrivelse den 30 september 2020,
att det kommunala bolaget Kalix Stadsnät KalixNet AB, har avvecklats och
stadsnätet ingår numera i den kommunala verksamheten vid kommunledningsförvaltningen, stab-IT. Via stadsnätet tillhandahålls möjligheter för såväl befintliga
som nya kunder att ansluta sig till stadsnätet eller hyra svartfiber. Nya kunder
erbjuds anslutningar där det är kostnadsmässigt möjligt och där den privata
marknaden ej avser bygga ut fiber. I nuläget berör stadsnätet Kalix tätort samt Töre.
I enlighet med kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om skatt, budget,
och andra viktiga ekonomiska frågor.
Taxan i tabellen nedan är oförändrad efter överföringen från bolaget KalixNet AB.
Taxa
A

Anslutning ny fastighet

B
C

Anslutning områdesnät
Omkopplingsavgift

D

Svartfiber, startavgift

D Svartfiber, Antal met 500
D
D
D

Privat fastighet
Företag
Offert, dock lägst 19 Offert, dock lägst 19 900
inkl. moms
moms
19 900 kr inkl. mom 19 900 kr exkl. moms
Ej aktuellt
4000 kr exkl. moms
Ej aktuellt

4000 kr exkl. moms

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Pris/månad, 1000 1300
moms

1600

1900

2200

2500

2800

3100

Svartfiber, Antal me 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000
Pris/månad, 3400
moms

3700

4000

4300

4600

4900

5200

5500

A: Avser fastighet där ett områdesnät ej finns nära fastighetsgräns.
B: Avser fastighet där områdesnät finns nära fastighetsgräns
C: Avser arbetstid och material för arbetet.
D: Avser ett fiberpar mellan operatörsnod och företagskund, dvs två stycken fiber.
Avtalslängd är tre år. En enkel fiber ger 40% rabatt. Med svartfiber menas att
företagskunden ombesörjer aktiv utrustning.
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Beslutsunderlag
Stabsansvarig Kenneth Björnfots tjänsteskrivelse den 30 september 2020.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 106/20.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
25(50)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
26(50)

Sammanträdesdatum

2020-10-19

Kommunstyrelsen

§ 197

Dnr 2018-00382

Kategoristyrning - pilotprojekt inom kategorin Fordon
(återrapportering)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna återrapporten.
Beskrivning av ärendet
Stabsansvarig Kenneth Björnfot meddelar i tjänsteskrivelse den 9 oktober 2020, att
kommunfullmäktige beslutade 2018-10-15, §143, att tillsätta ett projekt avseende
kommunen fordonspark med följande syfte:
”Pilotprojektet bör syfta till att förbättra driftsekonomin för fordonsparken samt
effektivisera de kommunala transporterna. Detta genom att kartlägga de faktiska
kostnaderna per fordon och mil, identifiera och följa upp lämpliga ekonomiska och
miljömässiga nyckeltal samt stödja förvaltningarna med administrativt arbete kring
anskaffning, omplacering och avyttring av produktionsrelaterade fordon.”
Kommunfullmäktige beslutade även att en återrapportering ska ske efter 12
månader från projektets start.
I augusti 2019 påbörjades arbetet genom att en personell resurs,
fordonssamordnare, anställdes vid kommunstyrelsen och är organisatoriskt placerad
vid Stab-upphandling.
Nedanstående områden är beskrivna i kommunfullmäktiges beslut som
utvecklingsområden:
Skapa ett komplett fordonsregister för närmare 200 försäkrade fordon, och
med stöd av verksamhetssystem innehållande :
• Data från transportstyrelsen
• Tankkortsnummer
• Skaderapportering
• Service och besiktningsbevakning
• Försäkringsnummer
Kommentar: Ett nytt verksamhetssystem är införd samt utbildningar är genomförda
för fordonssamordnaren.
Införa digitala körjournaler med OBD-enheter (OBD = On Board
Diagnostics) för tillgång till fordonsdata i realtid avseende:
• Miltal
• Restid
• Genererade miljöutsläpp
• Fullständiga körjournaler i enlighet med skatteverkets krav
• Bilens serviceintervaller och felmeddelanden
• Körbeteende/kollisioner
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Kommentar: Digitala körjournaler är införda vid kommunens bilpool samt
socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Införande pågår för fritidoch kulturförvaltningen samt utbildningsförvaltningen.
Bilpoolen
• Bokningssystem
• Prissättningsmodell för korrekt internfakturering
Kommentar: En digital bokningsmetod samt digital interfakturering är införd genom
att befintliga IT-system används. Den tidigare personal- och tidskrävande
pappershanteringen är borttagen. En ny prismodell är införd vilket gör att intäkterna
till bilpoolen ska vara i balans mot kostnaderna. Av tidigare tio fordon så har två elfordon ej ersatts då täckningsgraden på dem var så låg, ca 10%.
Behovet är ca 40% täckningsgrad, dvs bokad tid, för att täcka kostnaderna för
kommunens bilpool. De åtta nya fordonen som omsattes hösten 2019 är s.k.
hybrider, dvs körs på el och vanligt bränsle, och är därigenom klassad som
miljöfordon.
Avtalsuppföljning/intressentanalys/upphandlingsunderlag
• Fordon
• Stationstankning
• Drivmedel på bulk
• Underhåll- och service
Kommentar: Fordonsansvariga är utsedda i samtliga förvaltningar och behöriga
beställare av fordon via finansiell leasing är införd. En fordonssamordnare är anställd
och organisatoriskt placerad vid kommunledningsförvaltningen, Stab-upphandling,
för ett nära samarbete med upphandlarna. Fordonssamordnaren har som uppgift att
bistå samtliga förvaltningar i enlighet med projektets syfte enligt beskrivningen på
sida 1. Fordonssamordnaren har sin fysiska arbetsplats vid Torggården för att
särskilt bistå hemtjänsten med fordonsrelaterade frågor.
Informationsarbete
• Intern informationsspridning avseende kommunens fordon
Kommentar: Fordonssamordnaren har genomfört ett flertal dialogmöten med
centrala ledningsgruppen, förvaltningarnas ledningsgrupper, enskilda chefer och
personal med fordonsansvar.
Vid årsskiftet 2017/2018 hade Kalix kommun 46 stycken lätta lastbilar och 85
stycken personbilar. 2020 har Kalix kommun 55 stycken lätta lastbilar och 83
stycken personbilar. Av dessa är 90 stycken fordon klassade som Euro 5 eller Euro 6
avseende säkerhet och partikelutsläpp, samt 24 stycken är miljöfordon, s.k.
hybrider, dvs körs på el och vanligt bränsle.
Omkostnaderna, såsom leasing/hyra, reparationer och underhåll, bränsle,
försäkringar etc. för alla fordonstyper inklusive traktorer och maskiner uppgick årsvis
till följande resultat:
2017 ca 14,7 miljoner kr.
2018 ca 15,9 miljoner kr.
2019 ca 17 miljoner kr
2020 t.o.m. augusti ca 11,2 miljoner.
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Beräknat på helåret 2020 till ca 16,8 miljoner kr.
Kommentar: Kostnaderna har ökat i genomsnitt med drygt 3% per år. En del av
kostnadsökningen härrör sig till normala prisförändringar. Under 2018 och 2019
genomfördes omsättning av leasade fordon vilket varit kostnadsdrivande mot
bakgrund av att alltför många fordon hade övermil mot avsedd årlig körsträcka vilket
medför extra kostnader.
Kostnader för kaross- och lackskador som inte reglerats via självrisken hos vårt
försäkringsbolag samt att service inte varit genomförda enligt serviceavtalens
fastställda intervall, som i sin tur skapar extra kostnader för reparationer.
Fokus framöver är att genom fordonssamordnaren stödja förvaltningarna så de har
en fordonspark som är anpassad till rätt antal fordon, trafiksäkra och miljöanpassade
fordon, varsam körning, aktivt omfördela fordon inom förvaltningen så avtalade
körsträckor och därmed garanterat restvärde bibehålls, försäkringar används då det
är påkallat samt metod för avyttring av fordon som blir mest förmånligt.
Beslutsunderlag
Stabsansvarig Kenneth Björnfots tjänsteskrivelse den 9 oktober 2020.
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§ 198

Dnr 2020-00403 00

Kalix kommuns satsning på "En kommun fri från våld"
- 2021-2025
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att under åren 2021–
2025 arbeta för ”En kommun fri från våld”.
Vidare uppdras till budgetberedningen att anslå medel med 300 000 kr per år för
åren 2021–2025 för kommunövergripande insatser.
Varje förvaltning ansvarar för att tillse att medel budgeteras för utbildning och
implementering av metodstöd till de egna verksamheterna samt resor och boende
vid utbildning i processtöd inom ramen för En kommun fri från våld.
En nulägesbild samt förslag till gemensam handlingsplan presenteras
kommunfullmäktige för beslut i november 2021.
Trygghets- och preventionssamordnare uppdras att samordna arbetet enligt
upprättad plan tillsammans med övriga berörda tjänstepersoner.
Uppföljning och återrapportering av satsningen En kommun fri från våld ska ske
årligen till kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Trygghets- och preventionssamordnare Malin Åberg meddelar i tjänsteskrivelse den
16 september 2020, att i Kalix kommuns vision 2030 ska Kalix vara den lugna,
trygga Sverigedrömmen för alla samt en attraktiv, jämställd och hållbar kommun
Som ett led i detta arbete behöver vi utveckla arbetet med jämställdhet och göra
satsningar inom området. Erfarenhet från andra kommuner med gott resultat är att
arbeta med En kommun fri från våld.
Vi ser att vi i Kalix har många placeringar av barn som utsatts för våld i hemmet
vilket medför otrygga och ohälsosamma livsmiljöer för dessa barn och medför
dessutom höga kostnader för kommunen.
Det ska vara tryggt att leva och bo i Kalix inte minst för barnen men även för
kvinnor och flickor. En undersökningen Hälsa på lika villkor visar även att Kalix
kommun ligger över riksgenomsnittet för våldsutsatthet i hemmet, lika så ligger
kommunen över snittet även i Norrbotten.
Varför ska Kalix kommun arbeta för en kommun fri från våld
Utifrån Agenda 2030 delmål 5 och 10 ska Kalix kommun inom en 5-års period
minska anmälda (och oanmälda) våldsbrott och tryggheten i kommunen ska bestå.
Gemensamt ska vi utveckla ett tvärsektoriellt, systematiskt och samordnat
våldspreventivt arbete, En kommun fri från våld, som ska genomsyra vårt arbete.
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Ökade kunskaper om våld och våldsprevention samt samordnat vålds- och
brottspreventivt arbete. Arbetet är förvaltningsövergripande och därför behövs ett
kommunteam som ansvarar för styrning och uppföljning,
Detta team består av personer med beslutsfattande mandat samt ”praktiker”
(kommunalråd, oppositionsråd, kommundirektör, förvaltningschefer, trygghets- och
preventionssamordnare, praktiker inom skola, fritid, IFO) samt ett skolteam med
rektorer och pedagoger.
På kort sikt förväntas antalet anmälningar och rapporter om våld att öka i samband
med medvetengörande. Över tid förväntas det att sjuka.
Den primära målgruppen för kommunens arbete är barn och elever samt
medarbetare inom kommunens samtliga förvaltningar.
Arbetet med modellen En kommun fri från våld
Ordinarie arbete Det våldspreventiva arbetet ska ingå och vara integrerat i
kommunens ordinarie styr och ledningssystem och tydligt kopplat till lokala,
regionala och nationella mål, strategier och handlingsplaner.
Hållbarhet Det ska finnas hållbara strukturer och systematik för ett långsiktigt
våldspreventivt arbete inom kommunen samt samverkan med externa aktörer
lokalt, regionalt och nationellt
Roller Det ska finnas en tydlig ansvars- och rollfördelning inom arbetet med
våldsprevention både inom den egna kommunen liksom mellan
samverkanspartners (polis, region, civilsamhälle m.fl)
Systematik Det finns en tydlig systematik för kartläggning, analys, genomförande
samt uppföljning av preventionsinsatserna i samtliga av kommunens verksamheter.
Utveckling Det upprättas en plan för att sprida eller komplettera det som redan
finns och fungerar i kommunensverksamheter samt utveckla och införa nya
metoder där behoven finns
Genomförande Det våldspreventiva arbetet utvecklas och drivs med grund i
kunskap och evidensbaserad praktik.
Övergripande ansvar
Kommunstyrelsen ska på kommunfullmäktiges uppdrag ha ett övergripande ansvar
för att nämnderna och styrelsen upprättar handlingsplaner och att dessa
sammanställs, genomförs och att måluppfyllelse redovisas.
Varje förvaltning ansvarar för att upprätta en handlingsplan, Trygghets- och
preventionssamordnare samverkar i sammanställningen av en
kommunövergripande plan.
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En styrgrupp utses som prioriterar och fattar beslut om åtgärder utifrån de
ekonomiska förutsättningarna. Uppföljning och revidering av handlingsplaner sker
på årsbasis utifrån arbetets övergripande utveckling, utmaningar och strategier.
Samordnaren ansvarar för att driva och samordna gemensamma processer för de
lokalt uppställda målen, exempelvis samordna aktörer, utveckla samverkan,
sammankalla, stödfunktion vid dokumentation, stödja vid implementering mm.
Budget till arbetet knyts till respektive utvecklingsområde och fas i arbetet. Primärt
bedöms högre omkostnader initialt, men räknas minska då insatserna övergår i
ordinarie verksamhet inom 5 år.
Fokusområden
• Öka kunskap om våld, normer och åskådarperspektiv
• Förändra åskådarrollen
• Förändra sociala normer, maskulinitetsnormer
Utvärdering
Förvaltningschefen har övergripande ansvar för att nämnden/styrelsen årligen
utvärderar och reviderar fastslagen handlingsplan. Verksamhetschefer (ansvarig
chef) ansvarar tillsammans med personal som en del av det årliga
utvärderingsarbetet av verksamheten och insatser för att se vad som fungerat bra
och mindre bra. Vilka utmaningar och utvecklingsmöjligheter finns? Vad ska
förändras? Behövs utbildningsinsatser? Vilka resultat ger insatsen?
Återrapportering sker vid varje årsbokslut
Långsiktigt, strategiskt arbete –kopplat till ordinarie uppdrag och
styrdokument,
Arbetsplan
Hösten 2020
Förankra, mobilisera, skaffa kunskap/inventera pågående arbete i verksamheterna.
2021 och framåt:
Fortsatt kunskapsbyggande Forma lämpliga team: Kommunteam, Skolteam,
påbörja processutbildning med MÄN
Beskriva våld som problem – process medvetandegörande
Utveckla det som fungerar
Identifiera en förändringsidé
Under 2022 och framåt
Sprida, dela och implementera
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att under åren 2021 – 2025
arbeta för ”En kommun fri från våld”.
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Vidare uppdras till budgetberedningen att anslå medel med 300 000kr per år för
åren 2021 – 2025 för kommunövergripande insatser.
Varje förvaltning ansvarar för att tillse att medel budgeteras för utbildning och
implementering av metodstöd till de egna verksamheterna samt resor och boende
vid utbildning i processtöd inom ramen för En kommun fri från våld under perioden.
En nulägesbild samt förslag till gemensam handlingsplan presenteras
Kommunfullmäktige för beslut i november 2021.
Trygghets- och preventionssamordnare uppdras att samordna arbetet enligt
upprättad plan tillsammans med övriga berörda tjänstepersoner.
Uppföljning och återrapportering av satsningen En kommun fri från våld ska ske
årligen till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Trygghets- och preventionssamordnare Malin Åbergs tjänsteskrivelse den
16 september 2020.
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§ 199

Dnr 2020-00041 103

Motionssvar - friluftskommun nu och i framtid
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen enligt
följande:
• Att kommunfullmäktige ger fritid – och kulturnämnden i uppdrag att ta fram
rutiner för att ta ut spåravgift vid användande av skidspåren på Kalix Skidstadion i
Djuptjärn
• Att avgiften går till fritid- och kulturnämnden för underhåll och reinvesteringar i
friluftsanläggningar”.
Innan genomförandet ska ärendet tillbaka till kommunfullmäktige för beslut.
Beskrivning av ärendet
Linda Frohm (M) och Sandra Bergström (M) föreslår i motion den 3 februari 2020
följande:
”Vi kan med stolthet konstatera att Kalix kommun är en framstående
friluftskommun både i jämförelse med våra kommuner i Norrbotten och i jämförelse
med landet i övrigt. Det är viktigt för folkhälsan och en viktig attraktionskraft för
vår kommun att det finns bra förutsättningar med hög kvalité att idka friluftsliv. En
av de möjligheter som finns i Kalix kommun är att idka längdskidåkning. Bland
annat på Kalixälven, i byar runt om i kommunen och på Kalix Skidstadion. På
Skidstadion har vi en mycket bra kvalité med fina spår, vi tillverkar snö innan
natursnön räcker till och anläggningen är mycket uppskattad. För att inte alla
medborgare genom skattesedeln skall finansiera hela den investeringen det innebär
varje säsong anser vi att Kalix kommun skall ta ut en spåravgift på aktuell
anläggning. De pengar som kommer in skall gå till Fritid – och kulturnämnden för
att oavkortat användas till våra fritidsanläggningar. Det finns närliggande
kommuner som tar ut spåravgift som vi kan lära av.
Moderaterna i Kalix yrkar därför på att:
• Att Kommunfullmäktige ger Fritid – och kulturnämnden i uppdrag att ta fram
rutiner för att ta ut spåravgift vid användande av skidspåren på Kalix Skidstadion i
Djuptjärn
• Att spåravgiften införs för säsongen 2020/2021
• Att avgiften går till Fritid- och kulturnämnden för underhåll och reinvesteringar i
friluftsanläggningar”.
Kommunfullmäktige beslutade den 3 februari 2020, att lämna motionen till fritidsoch kulturnämnden för beredning. Fritids- och kulturnämnden meddelar i protokoll
den 30 september 2020, § 69, att rekommendera kommunstyrelsen föreslå, att
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kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen med tillägget att spåravgifter inte ska
gälla för barn och ungdom under 20 år.
Yrkande
Jimmy Väyrynen (M): Bifall till motionen utan att-satts nr 2.
• Att kommunfullmäktige ger fritid – och kulturnämnden i uppdrag att ta fram
rutiner för att ta ut spåravgift vid användande av skidspåren på Kalix Skidstadion i
Djuptjärn
• Att spåravgiften införs för säsongen 2020/2021
• Att avgiften går till fritid- och kulturnämnden för underhåll och reinvesteringar i
friluftsanläggningar”.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på fritids- och kulturnämndens förslag och Jimmy
Väyrynens (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Jimmy Väyrynens
(M) yrkande.
Tilläggsyrkande
Jan Nilsson (S): innan genomförandet ska ärendet tillbaka till kommunfullmäktige
för beslut.
Ordförande ställer Jan Nilssons (S) tilläggsyrkande för röstning och finner att
kommunstyrelsen bifaller Jan Nilssons (S) tilläggsyrkande.
Ajournering
Kl 11:48-11:55
Beslutsunderlag
Motion från Linda Frohm (M) och Sandra Bergström (M) den 3 februari 2020.
Kommunfullmäktiges protokoll § 35/20.
Fritid- och kulturnämndens protokoll, § 69/20.
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§ 200

Dnr 2020-00046 103

Motionssvar- Att höras och att höras
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anse motionen
besvarad.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK) och Doris Lilian Kerttu (FIK) föreslår i en motion den
4 februari 2020 följande:
”Nu har de med hörselnedsättning lidit nog! Inte bara i det dagliga livet kan en
hörselnedsättning vara ytterst problematisk - men när personer med
hörselnedsättning vill ta aktiv del av vårt demokratiska forum Kommunfullmäktige
så blir det problem. Framtid i Kalix ställer därför vid dagens Kommunfullmäktige
följande motion; Att höra och att höras!
Låt kompetenta audiotekniker omgående se över och funktionstesta de i
Sessionssalen tillgängliga hörselfrämjande hjälpmedlen som finns till hands. Om
dessa hjälpmedel inte är tillfyllest för kriteriet “mycket god hörbarhet” så
förutsätter Framtid i Kalix att uppdaterade och uppgraderade funktioner tillförs
hjälpmedlen - allt i syfte att tillgodose en utsatt grupps rättmätiga krav!”
Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2020 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Stabsansvarig Kenneth Björnfot meddelar i tjänsteskrivelse den 24 september
2020, att stab-IT vid kommunledningsförvaltningen har för två år sedan påbörjat
en större utveckling av teknisk utrustning i samtliga sammanträdesrum i kommunförvaltningen, inklusive sessionssalen, där ny teknik för distansmöten och
presentationsteknik för ljud och bild blivit installerad.
Den 18 september 2020, har en ny hörselslinga installerats i sessionssalen,
eftersom det konstaterades att den tidigare installationen inte var optimal. Den nya
hörselslingan är teknisk kontrollerad via mätningar samt att personer med
hörselnedsättning har fått testa hörbarheten.
Beslutsunderlag
Motion från Carl Otto Gählman (FIK) och Doris Lilian Kerttu (FIK) den 4 februari
2020.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 65/20.
Stabsansvarig Kenneth Björnfots tjänsteskrivelse den 24 september 2020.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 109/20.
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§ 201

Dnr 2020-00331 103

Motionssvar - nu måste vi börja bygga i Kalix (Säbo)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK)
föreslår i en motion den 15 juni 2020 följande:
”Nu måste vi börja att bygga i Kalix! Ja, inte är det bostäder som Framtid i Kalix
avser - det är naturligtvis Särskilda Boendeplatser (SäBo) som partiet avser!
Med ett antal omsorgstagare som tangerar att erhålla hemtjänst under 80 timmar inte per månad utan per vecka - så är detta;
- ett fullbordat hån mot omsorgstagaren
- ett brott mot Socialstyrelsens klara rekommendationer där det fastslås för
omsorgstagarens bästa maximalt 30 timmar omsorg per vecka!
- ovanstående bland annat pga att mer hemtjänst gör omsorgstagaren otrygg
- ovanstående bland annat pga mer hemtjänst gör att en stor numerär hjälper
omsorgstagaren
- Kalix kommun redan frekvent bryter mot regler gällande för väntetid för SäBoplats
- “Kort-tids” är mer än fulltecknat och människor med detta behov inte kan
erbjudas denna tjänst
Denna motion är inte uppkommen pga att hemtjänsten fungerar mindre bra, den
fungerar väldigt bra och personalen gör allt vad de kan och mycket därtill – men
personalen “knäar” under arbetstrycket och det är de facto ett stort
arbetsmiljöproblem.
Se´n går det inte att komma undan det faktum att vid 30 timmar hemtjänst finns
en ekonomisk brytpunkt där SäBo blir mer ekonomiskt.
Så därför lyder Framtid i Kalix motion som följer;
Bygg omgående 25 - 30 Särskilda Boendeplatser!”
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020, att lämna motionen till
socialnämnden för beredning.
Socialnämnden meddelar i protokoll den 22 september 2020, § 109, att de redan
utreder framtidens behov av särskilda boenden enligt ett beslut i nämnden och
denna väntas vara klart och presenteras under hösten 2020. Med anledning av att
frågan redan utreds föreslås därför att motionen avslås.
Utifrån det som förs fram i motionen vill socialnämnden dock bemöta ett antal
punkter där felaktig fakta och felaktiga anklagelser förekommer.
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- När det rör äldreomsorg utgår socialnämnden från socialtjänstlagen vid
biståndsbedömning av insatser som utgår från den enskildes behov. Den enskilde
beviljas insatser - inte timmar. Någon nedre eller övre gräns på timmar finns inte i
lagstiftningen.
Motionären påstår att socialnämnden begår brott mot socialstyrelsens klara
rekommendationer där det skulle fastslås att för omsorgstagarens bästa gäller
maximalt 30 timmar hemtjänst per vecka. Socialstyrelsen har ingen
rekommendation om antal hemtjänsttimmar. En individuell bedömning ska göra i
varje enskilt fall utifrån den enskildes ansökan om bistånd och behov vilket även
deras rättsavdelning bekräftat åt nämnden under juni 2020.
Socialnämnden ser allvarligt på att bli anklagad för brott på uppgifter som frångår
lagstiftningen och inte stämmer med socialnämndens eller socialstyrelsens
tillämpning. Socialnämndens biståndsbeslut kan dessutom överklagas till
förvaltningsrätten som där avgör huruvida beslutet är korrekt fattat eller inte.
- Vad gäller trygghet så mäts detta årligen i Vad tycker de äldre om äldreomsorgen
som görs av socialstyrelsen. Den senaste mätningen är gjord 2019 och resultatet
för Kalix enligt följande frågeställning:
1. Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten?
Resultatet för Kalix är 91% som upplever sig trygg i ordinärt boende. Det är över
rikssnittet.
- 2018 och 2019 var tiden från beslut till första erbjudande om inflyttning till ett
Särskilt boende i genomsnitt 40 dagar i Kalix. Det är drygt en och en halv månad
vilket är inom ramen för lagstiftningen. Socialnämnden har granskat och analyserat
tiden i besluten. Jämförelse med riket saknas.
- Samtliga brukare som beviljats beslut till Viljan verkställs inom lagstiftad tid. Vi
har inga ej verkställd beslut till den insatsformen. Antalet brukare har sedan 2014
fram till dags datum varierat mellan 12-20 av 20 platser.
- Socialnämnden mål är att om man vill ska beredas möjligheten att om man vill, få
bo kvar så länge hemma som möjligt. Socialnämnden utgår alltid utifrån den
enskildes behov och den lagstiftning som råder och följsamhet i lagstiftningen och
den enskildes behov väger tyngre än brytpunkten i sig.
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Brytpunkt
Diagrammet visar brytpunkten mellan hemtjänst och särskilt boende, dvs när det
blir dyrare att bevilja ytterligare en hemtjänsttimme istället för att bevilja särskilt
boende.
Brytpunkten är ett genomsnitt för kommunen.
Vad diagrammet visar:
Den orange linjen visar den genomsnittliga kostnaden per brukare inom särskilt
boende exklusive externa lokalintäkter.
Den blå linjen visar den genomsnittliga kostnaden per brukare och timme inom
hemtjänsten.
Den gula punkten är genomsnittligt antal SoL-timmar innan inflytt till särskilt
boende.
Den blåa punkten är en schablon för HSL-timmar inom hemtjänsten. Eftersom data
saknas för hur många timmar HSL som utförs används en uppskattning om att 15
% av tiden är HSL.
Den gråa punkten visar vid vilket antal timmar där hemtjänst blir dyrare än särskilt
boende. Detta är brytpunkten.
I Kalix är brytpunkten 105 timmar inte 30 timmar som motionären felaktigt skriver.
Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019
Koll på äldreomsorgen RKA
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Beslutsunderlag
Motion från Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna
Söderman (FIK) den 15 juni 2020.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 132/20.
Socialnämndens protokoll 109/20.
Utskrift av e-post från socialstyrelsens rättsavdelning.
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§ 202

Dnr 2020-00327 103

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

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

Surfplattor har köpts in och används för digitala möten och olika aktiviteter,
exempelvis underhållning. Vi ser att digitaliseringen har en stor utvecklingspotential
inom äldreomsorgen och välfärden i stort. Det kan anpassas individuellt och är lätta
att hantera.
Sammanfattningsvis anser socialnämnden att nämnden inte kan bestämma vilka
aktiviteter den boende ska delta i, sittgymnastik finns redan som aktivitet i
förvaltningen och erbjuds utifrån behov och möjlighet. Därav föreslås motionen
avslås.
Jämställdhetsanalys
Undersökningar visar att drygt två tredjedelar av personer i åldrarna 65-74 år
rapporterar regelbunden motion i någon form. Andelen inaktiva ökar med stigande
ålder och är dubbelt så stor i åldersspannet 75-84 år jämfört med 65-74 år.
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Skillnaderna mellan kvinnor och män är små. Fokus torde vara att varje individ,
oavsett kön, i gruppen äldre ska motiveras att hålla sig aktiv efter bästa förmåga.
Underlag för beredning av svaret på motionen
Hälsoprojekt för personer 75år och äldre, Säker senior
https://www.sakersenior.se/sakersenior/extern/projektledning.htm
Motionsvanor och erfarenheter av motion hos äldre vuxna, MSB
https://rib.msb.se/filer/pdf/27333.pdf
Yrkande
Tommy Nilsson (S): Avslag till motionen.
Rickard Mohss (L): Bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Tommy Nilsson (S) och Rickard Mohss (L) skilda
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller Tommy Nilsson (S) yrkande.
Beslutsunderlag
Motion från Rickard Mohss (L) och Thomas Johsund (L) den 15 juni 2020.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 130/20.
Socialnämndens protokoll 108/20.
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Motionssvar - klinisk apotekare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman Doris Lilian Kerttu Åsa Bäckman (FIK) föreslår i motion den
14 april 2020, följande:
”Framtid i Kalix har tillskrivit Socialnämnden och ställt fråga gällande risk för överoch felförskrivningar av läkemedel till brukare inom den kommunala
äldreomsorgen. Över- och felförskrivning av läkemedel orsakar mycket lidande med
bland annat minskad livskvalitet som följd, sjukhusinläggningar och andra negativa
biverkningar. Problemet med över- och felförskrivningar kan motverkas om
förvaltningsledningen tar hjälp av läkemedelsspecialister, kliniska apotekare.
Socialnämndens svar på ovanstående frågeställning var att dessa frågeställningar
sköts av kommunens anlitade läkare. Dessa genomgångar av förskrivningarna är
naturligtvis bra - men de kan enligt dagens rön och forskning göras ännu bättre.
Förskrivningsproblematiken har i närtid inte bara uppmärksammats i vetenskapliga
tidskrifter och utredningar utan inte minst av den i Kalix mycket väl kände
professorn vid Umeå universitet, Yngve Gustavsson.
Det läkarstudenter läser gällande läkemedelslära under ca två månader läser
apotekarstudenter under närmare fem år - och i förekommande fall bygger de på
denna grundutbildning med en klinisk vidareutbildning på 1 år - så visst är det
befogat med stor tilltro till detta kunnande.
Framtid i Kalix motion rörande livskvalitet för våra äldre på kommunens boenden
blir därför som följer;
- För att i möjligaste mån motverka över- och felförskrivningar av läkemedel
föreslår Framtid i Kalix att Kalix kommun låter engagera en klinisk apotekare för
systematiska genomgångar av brukarnas läkemedelsförskrivningar”.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 april 2020, lämna motionen till
socialnämnden för beredning.
Socialnämnden meddelar i protokoll den 22 september 2020, § 106/20, att
enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ordination och hantering av läkemedel i
hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2017:37) ska en läkare ansvara för
läkemedelsgenomgångar. Läkaren ska vid behov samarbeta med andra läkare,
apotekare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal, om det inte
finns hinder enligt offentlighets- och sekretesslagen eller patientdatalagen.
Läkemedelsgenomgångar ska enligt HSLF-FS 2017:37 erbjudas till de patienter
som är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst fem läkemedel samt övriga
patienter där behov finns.
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Läkaren är alltid huvudansvarig för läkemedelsgenomgången och patienternas
läkemedelsförskrivningar. I Region Norrbotten finns redan en struktur för
systematiska läkemedelsgenomgångar med apotekstöd. Så apotekare i vården
finns redan som stöd vid systematiska läkemedelsgenomgångar. Klinikapotekarnas
uppdrag i Region Norrbotten är att förbättra patientsäkerheten i
läkemedelsanvändningen, hos de patientgrupper där behovet är störst.
Beslutsunderlag
Motion från Carl Otto Gählman, Doris Lilian Kerttu och Åsa Bäckman (FIK)
den 14 april 2020.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 68/20.
Socialnämndens protokoll, § 106/20.
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Motionssvar- utdrag ur belastningsregistret
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
Beskrivning av ärendet
Johnny Braun (M) föreslår i en motion den 6 januari 2020 följande:
”Till kommunalfullmäktigesammanträdet den 3 februari 2020 har undertecknad
Johnny Braun skrivit en motion. Motionären är förvånad att behöva skriva denna
motion. Det framkom klart och tydligt, vid den debatt som blev resultatet av den
inlämnade interpellationen den 25 november 2019,att ett önskemål begära utdrag
ur belastningsregistret, borde vara en självklarhet.
Svaret som lämnades, om det skedde i äldreomsorgen; ”Vi har gjort det någon
gång utifrån särskilda skäl”. Svaret är djupt kränkande. Gäller det namn,
utseende eller etnicitet?
I ett svar från Cecilia Kindahl, Justitiedepartementet, hänvisar hon till de gällande
lagar (och nya som träder i kraft 2020) som gäller utdrag ur belastningsregistret.
Vidare svarade en enhetschef på socialförvaltningen i Luleå, att detta var gjort till
rutin, även inom hemtjänsten, då det kan förekomma brukare som är
minderåriga.
Man måste kunna förutsätta att en ordförande i en nämnd är kompetent och
ansvarskännande och lyhörd. Det är bättre att förekomma än förekommas!
Därför anser undertecknad att det inte behöver göras någon ”djupare analys”,
socialförvaltningen i Luleå har resonerat annorlunda. Det är ju heller ingen
kostnad för förvaltningen att socialförvaltningen begär utdrag ur
belastningsregistret som en rutin, för nyanställning och anställning av
vikarieanställningar.”
Kommunfullmäktige beslutade den 3 februari 2020, att lämna motionen till
socialnämnden för beredning.
Socialnämnden meddelar i protokoll den 22 september 2020, § 107, att
socialnämnden bedriver professionell välfärd och vård och omsorg. Som
arbetsgivare tar vi tydligt ansvar att göra ett gediget rekryteringsarbete, tar in
referenser och så vidare för att säkerställa en bra rekrytering.
Uppgifter om den som har dömts eller på annat sätt lagförts för brott finns i det
belastningsregister som förs av Polismyndigheten. För uppgifter i
belastningsregistret gäller absolut sekretess. Uppgifter från belastningsregistret
får därför endast lämnas ut med stöd av bestämmelser som bryter sekretessen. I
lag (1998:620) om belastningsregister finns bestämmelser som ger den enskilde
rättigheten att få ta del av uppgifter ur belastningsregistret om sig själv.
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Ett utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret inkluderarar alla
brott, även sådana brott som enbart medfört böter.
På Polisens hemsida står det att utdrag för att kontrollera egna uppgifter i
belastningsregistret inte är avsett för arbetsgivare, utan är ett utdrag som ska
användas om en individ själv vill kontrollera sina uppgifter i belastningsregistret.
Bestämmelser som föreskriver en skyldighet för arbetsgivaren att kontrollera en
arbetssökandes belastningsregister finns för olika verksamheter, bland annat
sådan verksamhet som innefattar arbete med barn: skolverksamhet, verksamhet
som utför stöd och serviceinsatser åt barn med funktionshinder och verksamhet
avseende boenden som tar emot barn. Arbetsgivare som inte omfattas av den
författningsreglerade registerkontrollen har inte någon uttrycklig rätt enligt lag att
begära att en arbetssökande eller en arbetstagare visar upp ett
belastningsregisterutdrag inför eller under en anställning. Avsaknaden av en
sådan reglering innebär dock inte att det är förbjudet för arbetsgivaren att begära
att en arbetssökande eller en arbetstagare själv begär ett utdrag ur
belastningsregistret i syfte att visa det för arbetsgivaren. Utdragen begärs i dessa
fall med stöd av den rätt till insyn i belastningsregistret som tillkommer den
enskilde.
I den statliga utredningen om registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48) föreslogs
ett generellt förbud mot att arbetsgivare begär att arbetstagare ska uppvisa eller
överlämna ett utdrag ur belastningsregistret, om inte begäran har stöd i lag eller
författning meddelad med stöd av lag. Merparten av remissinstanserna var
positiva till utredningens förslag om ett förbud mot registerkontroll i arbetslivet,
men vissa instanser framförde att förslaget medförde behov av att för vissa
aktörer utöka författningsstödet för registerkontroll. Därför tillsattes utredningen
om belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av ett utökat
författningsstöd (SOU 2019:19). SOU 2019:19 presenterades den 29 april 2019. I
utredningen föreslogs bland annat en ny lag som innehåller bestämmelser om
registerkontroll av den som erbjuds anställning för att utföra vård- och
omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer med
funktionsnedsättning. Detta mot bakgrund av att det inom vård och omsorg utförs
insatser åt skyddslösa och utsatta grupper, till exempel äldre personer och
personer med funktionsnedsättning. I utredningen beskrivs att behovet av skydd
är som allra störst när vården eller omsorgen utförs i den enskildes hem, eftersom
det då saknas nämnvärd insyn och kontroll. Särskilda krav måste därför ställas på
sådan personal som utför vård och omsorg i hemmet åt äldre personer och
personer med funktionsnedsättning, i syfte att ge vård- och omsorgstagarna ökad
trygghet och motverka att de utsätts för brott och kränkande behandling i sitt
eget hem och sin privata sfär. Det lagförslag som utredningen förespråkat, lag om
registerkontroll av personal som utför vissa insatser i hemmet åt äldre personer
eller personer med funktionsnedsättning, föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
Det finns inte några besked att lämna om eventuell tidsplan eller om regeringen
avser att gå vidare med några av förslagen som presenterats
Bedömning ur ekonomisk dimension
Utdrag ur belastningsregistret i samband med anställning innebär en viss
administrativ kostnad för förvaltningen. Denna kostnad bedöms vara marginell.
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Bedömning ur hållbarhetsdimension
Socialnämnden har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna
dimension.
Bedömning ur social dimension
I socialnämndens verksamheter är medarbetare är ofta i brukares hem och privat
och personliga svär och i beroendeställning samt utsatta grupper. Socialtjänstens
arbete och omvårdnadsarbetet handlar mycket om förtroende och tillit. Brukarna
ska känna trygghet med socialnämndens medarbetare. Om en person, som har
blivit dömd för brott som minskar dennes lämplighet att arbeta inom
socialnämnden och får jobb hos oss, kan detta innebära negativa konsekvenser
för de omsorgstagare verksamheten är till för. En omsorgstagare ska kunna lita
på och känna sig trygg med den personal som har i uppdrag att erbjuda hjälp.
Samtidigt påverkar ett beslut om utdrag ur belastningsregistret i samband med en
anställning den enskilde som söker anställning inom socialnämnden. Ett sådant
utdrag är av integritetskänsligt slag. Den avvägning som behöver göras inför att
begära utdrag ur belastningsregistret är således en avvägning mellan skyddet för
omsorgstagarna och skyddet för den personliga integriteten för den som söker
arbete.
Slutsats
Socialnämnden stöder sig således inte på någon uttalad lag för att införa utdrag ur
belastningsregistret, det finns heller inget förbud mot att utvidga
registerkontrollen inom socialnämndens område
Socialnämnden anser att utdrag ur belastningsregistret ska införas i
verksamheten för att i första hand förhindra att människor som är dömda för
våldsbrott eller stöld anställs.
Socialnämnden ställer sig positiv till motionärens förslag och ger vid bifall i
kommunfullmäktige förvaltningschefen i uppdrag att införa utdrag ur
belastningsregistret vid anställning i förvaltningen.
Förvaltningen ska därmed utarbeta detaljer vad gäller vilka sysselsättningar som
berörs eller vilka brott som ska diskvalificera en arbetssökande från att få arbete
vid socialtjänsten. Hur lång tid innan preskribering, vad som händer om någon
väljer att inte visa sitt utdrag samt när i processen som vi kommer att begära in
utdraget.
Personer som söker jobb inom Kalix kommun socialförvaltningen vård och omsorg
ska därmed i fortsättningen visa upp ett utdrag ur belastningsregistret enligt av
förvaltningens utarbetade rutiner och handlingsplaner.
Socialnämnden har under beredningen haft dialog i form av MBL 19 samt MBL-§
11 förhandling med fackliga förbund.
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Jämställdhetsanalys
Att säkerställa att en medarbetare inte har begått våldsbrott eller annan grov
brottslighet är inget som ur varken arbetsgivarperspektivet, eller
jämställdhetsperspektiv, begränsat enbart till medarbetar inom socialförvaltning
utan kan gälla samtliga medarbetare i Kalix kommun. Vi vet att socialtjänsten har
fler kvinnor som anställda. Så utdragen ut belastningsregistret påverkar därav fler
kvinnor än män.
Män är överrepresenterade bland gärningspersoner för samtliga brottstyper. I
korthet utgör mån 86-98 procent av gärningspersonera, beroende på vilket brott
det handlar om. I Brottsförebyggande rådets studie som är baserad på NTU-data
framkommer att över 80 procent av förövarna vid misshandel, hot, rån och
sexualbrott var män. Andelen kvinnor varierade mellan 12 och 17 procent under
den undersökta tioårsperioden. Även i misstankestatistiken är män
överrepresenterade, män utgör ca 80 procent av samtliga misstänkta personer.
Andelen kvinnor har under 2000-talet varierat mellan 18 och 21 procent.

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

En uppdelning på både gärningspersonernas och de utsattas ålder visar att det för
samtliga brottstyper finns ett mönster, i form av att både kvinnor och män
utsätter personer i samma ålder som de själva. Eftersom brotts- deltagandet är
högre i yngre åldrar, medför det att yngre personer drabbas av samtliga
brottstyper oftare än äldre personer. Andelen kvinnliga utsatta ökar ju äldre
gärningspersonerna är Gör man ytterligare uppdelningar i NTU-materialet för
samtliga studerade brottstyper, framkommer att ju äldre manliga
gärningspersoner är, desto större andel av de utsatta utgörs av kvinnor. Det
innebär att yngre män utsätter andra män för misshandel och hot, medan äldre
män i majoriteten av fallen utsätter kvinnor för dessa brott. Kvinnor utsätter i
majoriteten av händelserna andra kvinnor för misshandel, hot och rån. Andelen
män som utsätts är dock som störst i medelåldern (25–54 år) för alla tre
brottstyperna.
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Underlag för beredning av svaret på motionen
Gärningspersoner kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott – en
beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen,
Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
https://www.bra.se/download/18.626651b0148b20bd39c7c7/1413531400705/20
14_Garningspersoners_kon_och_alder.pdf
Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015, Rapport 2017:5
https://www.bra.se/download/18.4a33c027159a89523b1ae6a8/1557227832989/
2017_5_Brottsutvecklingen_i_Sverige_fram_till_ar_2015.pdf
Beslutsunderlag
Motion från Johnny Braun (M) den 6 januari 2020.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 33/20.
Socialnämndens protokoll, § 107/20.
MBL-protokoll enligt § 11, den 15 september 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

