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§ 76

Information
Vid dagens sammanträde lämnas följande information:
-

Näringslivschef Birgitta M Larsson och näringslivsstrateg Peder Nilsson ang
etableringsarbete.

Informationen föranleder inte till särskilt beslut.
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§ 77

Upprop
Ordförande Tommy Nilsson (S) förrättar upprop inför dagens sammanträde.
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§ 78

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Jan Nilsson (S) och Anders Nordqvist (M)att justera
dagens protokoll.
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§ 79

Godkännande av ärendelista
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ärendelistan till dagens sammanträde.
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§ 80

Dnr 2021-00140

Meddelande
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandena och beslutar lägga dem till
handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Nedanstående meddelanden föreligger:
1
Dnr 2020-00367, 2020-358
Förvaltningsrätten i Luleås dom den 16 mars 2021, i mål nr 1400-20.
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725) över kommunfullmäktiges
beslut den 15 juni 2020,
§ 80, Tilläggsbudget 12 mkr 2020 (covid-19). Förvaltningsrätten avslår
överklagandet.
2
Dnr 2020-00019
Tillväxtverket har den 10 mars 2021 beslutat förlänga projekttiden, omfördela
kostnadsslagen i projektbudgeten samt öka antal mottagare av statsstöd i ert stöd
ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden för projektet: Social Media Selling
(Industriellt utvecklings Centrum Norrbotten AB).
3
Dnr 2021-00142
Förvaltningsrättens dom den 16 mars 2021, i mål nr 1438-20. Laglighetsprövning
enligt kommunallagen (2017:725) över kommunfullmäktiges beslut den 15 juni
2020, § 85, Långfristigt lån för bostadsbyggande (kv Tor8). Förvaltningsrätten
avslår överklagandet.
4
Dnr 2021-00154
Kallelse 25 mars 2021 Årsstämma IT-Norrbotten den 16 april 2021.
5
Dnr 2021-00140
Kallelse den 25 mars 2021 till föreningsstämma för Kommuninvest ek förening den
15 april 2021.
6
Dnr 2021-0016
Protokoll Styr- och arbetsgruppen Östra Norrbotten Folkhälsoråd samt protokoll
Styrgruppen Östra Norrbottens Folkhälsoråd den 17 mars 2021.
7
Dnr 2021-00074
Länsstyrelsen i Stockholm har den 29 mars 2021 beslutat ang statsbidrag till
kommuner i förvaltningsområde och utbetalar 1 160 000 kr till Kalix kommun.
8
Dnr 2021-00173
Kalix kommun har den 6 april 2021 mottagit Juni Strategis kortversion av en
bostadsmarknadsanalys. Kalix kommun har upphandlat Juni Strategi för
framtagandet av kommunalt beslutsunderlag för att öka kunskapen om befintliga
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Kalixbors behov och efterfrågan av bostäder. Uppdraget handlar även om att öka
kunskapen om hur det framtida behovet ser ut för att kunna attrahera nya
invånare och även få befintliga Kalixbor att stanna kvar.
9
Dnr 2020-00410
Kalix kommuns revisorer meddelar den 25 mars 2021 att de genomför en
fördjupad grundläggande granskning år 2020 avseende socialnämnden samt den
uppsikt som kommunstyrelsen bedriver över socialnämnden.
10
Dnr 2021-00067
E-nämndens protokoll den 16 mars 2021.
11
Dnr 2021-00195
RKM har i protokoll den 12 april 2021, meddelat ang prognos och finansiering
2021, punkt 24 från direktionsmöte den 31 mars 2021.
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§ 81

Redovisning delegerade ärenden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut punkterna
1-11.
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 15 mars 2021, §§ 6-10.
4
Dnr 2021-00139
Ekonomichef Jeanette Larsson har den 16 mars 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 10.1, Upphandling och undertecknande
av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, tecknat avtal
med Fernemo Information & Grafik AB, gällande layout till webb, kortversion av
årsredovisningen räkenskapsåret 2020.
5
Dnr 2021-00358
Kansliansvarig Thomas Johansson har med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning punkt 14.1 a, Delgivning med nämnd, bekräftat att handlingar i
förvaltningsrättens meddelande om delgivning i mål nr 1400-20, tagits emot.
6
Dnr 2021-00043
Näringslivschef Birgitta M Larsson har den 23 mars 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 10.1, Upphandling och undertecknande
av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, beslutat anta
offert från Vivendi Terapi gällande konsulttjänst programledare (Gokväll Kalix).
7
Dnr 2018-00205
Näringslivschef Birgitta M Larsson har den 23 mars 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning punkt 10.1, Upphandling och undertecknande
av enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, beslutat anta
offert från Bisnode Simpler, en del av Bisnode Sverige gällande en uppföljande
näringslivsanalys.
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8
Dnr 2021-00112, 00113, 00114, 00115
HR-chef Åsa Moss har den 24 februari 2021, med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning 18.1, Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal
reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare tecknat lokala kollektivavtal gällande måltidsuppehåll samt ersättning
för veckovila vid beredskap.
9
Dnr 2021-00166, 00167, 00168
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson (S) har den 31 mars 2021 med stöd
av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 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, befullmäktigat Maud Lundbäck att
företräda Kalix kommun vid ordinarie årsstämmor för Invest i Norrbotten AB,
Filmpool Nord AB och Energikontor Norr den 16 april 2021.
10
Dnr 2021-00184
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson (S), har den 8 april 2021, med stöd
av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 4. l Framställningar till yttranden
över remisser frän samhällsbyggnadsnämnden och lantmäterimyndighet om
bygglov, planförslag, fastighetsbildning m m beslutat meddela att
kommunstyrelsen inte har någon erinran över förslag till detaljplan för
Ytterbyn 20:1 m fl.
11
Dnr 2021-00169
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson (S), har den 7 april 2021, med stöd
av kommunstyrelsens delegationsordning punkt 13.1 Beslut i brådskande ärende,
beslutat bevilja Bris Region Nord 30 000 kr för år 2021.
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§ 82

Dnr 2020-00567 00

Utredningen av framtida särskilda boendeplatser inklusive
korttidsboende inför 2022 - remiss (direktjustering)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna remissvaret och överlämnar det till
socialnämnden med följande ändring/tillägg: Text i fjärde stycket tas bort enligt
följande: Försörjningskvoten stiger drastiskt under samma period då det blir allt
färre i arbetsför ålder i kommunen. Här ligger ett stort problem, dels i möjligheten
att klara kompetensförsörjningen för äldreomsorgen, dels att befolkningsunderlaget
för skatter och kostnadsutjämning kommer att sjunka vilket medför att de
ekonomiska resurserna kommer att minska medan det demografiska behovet kan
komma att bli kostnadsdrivande. Båda delarna måsta avvägas innan beslut fattas,
vilka konsekvenser får det att bygga ytterligare SÄBO-platser: klarar vi
bemanningen och hur ska det finansieras? En skattehöjning på 0,5 kr skulle krävas
för en full utbyggnad och ge Kalix den näst högsta kommunalskatten i länet och
därmed bland de högsta i landet. Det attraherar inte inflyttning eller motiverar till
pendling.
Text bifogas under stycke fem enligt följande: Samtidigt sker stora företagsetableringar i Norrbotten vilka kommer att kräva ökad inflyttning i hela länet.
Text bifogas till stycket Kommunstyrelsens inspel till socialnämnden och tankar om
övriga nämnder/styrelsens och stiftelsens/bolagens medverkan i första punkten
enligt följande: Vi stödjer rapportens slutsats om behovet av fortsatt utbyggnad av
Trygghetsboenden och boenden av typen Tallkronan, kollektiva boendeformer och
kanske avsättning av anpassade våningsplan för äldre äldre.
Socialnämnden får i uppdrag att upprätta en plan för att säkerställa att antalet
SÄBO platser utökas i enlighet med utredningen. Planen skall presenteras i
november 2021.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson har lämnat remissvar den 7 april 2021 enligt
följande:
Socialnämnden beslutade den 9 december 2020 att remittera utredningen
avseende framtida särskilda boendeplatser inklusive korttidsboende till
samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, kommunstyrelsen och fritidsoch kulturnämnden samt Kommunala Pensionärsrådet (KPR) och Kommunala
tillgänglighetsrådet (KTR). - Remissvaret ska vara inlämnat till socialnämnden
senast den 30 april 2021. Vidare uppdrar nämnden till socialnämndens ordförande
att samordna genomförandet av medborgardialoger där alla politiska partier i
nämnden deltar.
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Beredningens förslag till yttrande
Kommunstyrelsen vill börja med att tacka för ett väl genomarbetat underlag och
process för att arbeta med framtidens behov av äldreomsorg.
Beskrivningen av olika boendeformer är viktig eftersom äldre själva ska kunna
välja att flytta till en bostad anpassad efter sina behov i olika skeenden i livet och
inte främst efter en biståndsbedömning. Vi vet att de allra flesta äldre inte vill flytta
till ett SÄBO förrän det är absolut nödvändigt. Bostadsförsörjningsanalysen visade
på att ett eget boende i bostad med dagens byggstandard och hiss möjliggör
kvarboende i upp till 10 år längre, än i eget boende där dessa förutsättningar
saknas.
Enligt utredningen kommer antalet +80 att öka fram till år 2025 med 179
personer. Om samma andel som idag (5,5%) skulle vara i behov av särskilt
boende skulle det innebära behov av ytterligare 10 SÄBO-platser år 2025. Fram till
år 2030 ökar gruppen med ytterligare 177 personer och ytterligare 9 platser skulle
krävas. Fram till 2035 ökar gruppen, dock endast med 20 personer och behovet +1
plats för att kurvan därefter kommer att vika nedåt.
Försörjningskvoten stiger drastiskt under samma period då det blir allt färre i
arbetsför ålder i kommunen. Här ligger ett stort problem, dels i möjligheten att
klara kompetensförsörjningen för äldreomsorgen, dels att befolkningsunderlaget för
skatter och kostnadsutjämning kommer att sjunka vilket medför att de ekonomiska
resurserna kommer att minska medan det demografiska behovet kan komma att
bli kostnadsdrivande. Båda delarna måsta avvägas innan beslut fattas, vilka
konsekvenser får det att bygga ytterligare SÄBO-platser: klarar vi bemanningen
och hur ska det finansieras? En skattehöjning på 0,5 kr skulle krävas för en full
utbyggnad och ge Kalix den näst högsta kommunalskatten i länet och därmed
bland de högsta i landet. Det attraherar inte inflyttning eller motiverar till pendling.
Effektiviseringar inom övriga verksamheter och då särskilt vård/omsorg och
förskola/skola upplevs av medborgarna ofta som mycket negativt.
Det är även nödvändigt att Kalix kommun har resurser för att arbeta med
näringslivsfrågor för att trenden med minskad befolkning ska bytas mot ökad
inflyttning av barnfamiljer och övriga i arbetsför ålder. Kommunens näringsliv står
inför liknande stora utmaningar med kompetensförsörjning till sina företag,
konkurrensen om arbetskraften bara ökar.
Finns det alternativ till en utbyggnad av SÄBO-platser i full skala?
Kommunstyrelsen menar att det finns flera vägar att gå för att bättre möta den
ökande andelen äldres behov och möjliggöra kvarboende. Det behöver ske i
samarbete med Kalixbo och bostadsmarknadens övriga aktörer.
Kommunstyrelsens inspel till socialnämnden och tankar om övriga
nämnder/styrelsens och stiftelsens/bolagens medverkan:
-

Justerandes sign
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-

-

-

Testa i enlighet med rapportens beskrivning behovsbedömda
Trygghetsboenden i samarbete med Kalixbo och intresserade entreprenörer
för att tillgodose just behov av trygghet och social omsorg.
Utred ombyggnation av Sjöbovillan och Torggården till nya ”Tallkronan” för
utökade möjligheter till stöd och sociala aktiviteter utifrån liknande
premisser. EN person som ökar sitt kvarboende med 1 år bekostar hela
merkostnaden.
Fortsatt utbyggnad av nya, prisvärda hyresrätter med hiss och god
tillgänglighet i centrala lägen som möjliggör kvarboende.
Utvärdera årligen om tillförda boendealternativ ger tillräcklig effekt på
minskad efterfrågan på SÄBO-platser.
Utveckla sociala mötesplatser för personer med hemtjänst i ordinärt boende
för att motverka ensamhet och otrygghet.
Utveckla det förebyggande arbetet mot sjukdom genom hälsofrämjande
insatser vilket rapporten beskriver som avgörande för att klara framtidens
hälsoutmaning och vårdbehov.
Utveckla en boendelots som kan hjälpa den äldre med att hitta den
boendeform som passar, vilka ekonomiska och praktiska möjligheter till
hjälp och stöd det finns, enligt lag ska kommunen arbeta uppsökande men
har idag små resurser att genomföra det i praktiken.
Prioritera att utveckla verksamheten på Viljans korttidsboende, t ex genom
att tillgodose enkelrum i så stor utsträckning som möjligt, delat boende ska
vara undantag och alltid frivilligt. En lösning kan vara att utreda möjligheten
att använda tomma platser på ordinarie vårdavdelningar på övriga SÄBO:n
för korttidsboende vid behov. Kräver dock en egen utvärdering, planering.

En tillbyggnad av 20 platser kostar lågt räknat 30 mkr. Tillbyggnaden måste, för att
kunna bemannas på ett effektivt sätt, dockas i något av våra befintliga boenden.
För att kunna bemanna effektivt bör antalet sammanhängande SÄBO-platser uppgå
till ca 40-50. Tidigare låg det en möjlighet till optimal bemanning vid 36 platser,
idag med heltidsmått för våra medarbetare underlättas schemaläggningen vid 4050 platser för att uppnå effektivitet.
Utbyggnad av SÄBO-platser i byar är troligen inte lämpligt då det är svårt att
motivera enskilda till flytt till en by men även svårt att rekrytera personal, vilket vi
ser redan idag. I en framtid med brist på utbildad vårdpersonal så är effektivt
utformade SÄBO:n en nödvändighet. Kraven på nattbemanning gör också att det är
nödvändigt med större enheter. I byarna blir antalet platser för få och det är svårt
med samordning med hemtjänsten som jobbar med helt andra förutsättningar,
med få undantag leder det till kvalitetsbrister och rekryteringssvårigheter.
För flera av de alternativ som utreds som möjliga att bygga ut med nya SÄBOplatser finns en risk att en tillbyggnad förändrar förutsättningarna i befintlig
byggnad. Idag accepteras den byggstandard som gällde när byggnaden
uppfördes/senast renoverades. Vi ser redan idag behov av b l a uppgradering av
badrum, brandsäkerhet och ventilation men det kan vid en tillbyggnad komma att
bli ett krav vilket kraftigt fördyrar kostnaden för SÄBO-platserna.
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Det är i sig bra att rapporten uppmärksammat detta behov men det är av yttersta
vikt att konsekvenserna tas i beaktande när produktionskostnaderna beräknas.
Övriga synpunkter:
-

Det är kommunstyrelsens bedömning att kostnaderna per SÄBO-plats är för
lågt beräknande och i kalkylen och bör tas upp till en summa av 0,8 – 1 mkr
per plats.
Brytpunkten för kvarboende är ännu inte uppnådd vilket ger möjligheter att
ytterligare utöka hemtjänsten om den enskilde så önskar.
Behovet av SÄBO-platser uppstår tidigast 2025 och kan, om andra åtgärder
vidtas, komma att kunna tillgodoses med nuvarande organisation.
Tryggheten framställs som huvudorsak till att den äldre vill flytta till ett
SÄBO. Mätningar visar enligt rapporten att otryggheten tvärtom ökar efter
flytten och de egna valmöjligheterna inskränks. Kommunstyrelsen önskar
att arbete för en ökad självständighet och trygghet intensifieras redan nu
men särskilt beaktas inför om-/tillbyggnationer så att lokalerna kan
tillgodose behovet av trygghet med närhet till personal och lättillgängliga
samlingslokaler.

Ajournering kl 09.45-09.55, 10.00-10.10, 10.45-10.55
Yrkanden
Linda Frohm (M): 1 Text i fjärde stycket tas bort enligt följande:
Försörjningskvoten stiger drastiskt under samma period då det blir allt färre i
arbetsför ålder i kommunen. Här ligger ett stort problem, dels i möjligheten att
klara kompetensförsörjningen för äldreomsorgen, dels att befolkningsunderlaget för
skatter och kostnadsutjämning kommer att sjunka vilket medför att de ekonomiska
resurserna kommer att minska medan det demografiska behovet kan komma att
bli kostnadsdrivande. Båda delarna måsta avvägas innan beslut fattas, vilka
konsekvenser får det att bygga ytterligare SÄBO-platser: klarar vi bemanningen
och hur ska det finansieras? En skattehöjning på 0,5 kr skulle krävas för en full
utbyggnad och ge Kalix den näst högsta kommunalskatten i länet och därmed
bland de högsta i landet. Det attraherar inte inflyttning eller motiverar till pendling.
Linda Frohm (M): 2 Ge Socialnämnden i uppdrag att upprätta en plan för att
säkerställa att antalet SÄBO platser utökas i enlighet med utredningen. Planen skall
presenteras i november 2021.
Maud Lundbäck (S): Text bifogas i beredningen yttrande under stycke fem enligt
följande: Samtidigt sker stora företagsetableringar i Norrbotten vilka kommer att
kräva ökad inflyttning i hela länet.
Text bifogas till stycket Kommunstyrelsens inspel till socialnämnden och tankar om
övriga nämnder/styrelsens och stiftelsens/bolagens medverkan i första punkten
enligt följande: Vi stödjer rapportens slutsats om behovet av fortsatt utbyggnad av
Trygghetsboenden och boenden av typen Tallkronan, kollektiva boendeformer och
kanske avsättning av anpassade våningsplan för äldre äldre.
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Ordförande ställer Linda Frohm (M) yrkande 1 för röstning och finner att
kommunstyrelsen bifaller Linda Frohms yrkande.
Ordförande ställer därefter Maud Lundbäck (S) yrkande för röstning och finner att
kommunstyrelsen bifaller Maud Lundbäcks yrkande.
Ordförande ställer slutligen Linda Frohm (M) yrkande 2 för röstning och finner att
kommunstyrelsen bifaller Linda Frohms yrkande.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons remissvar den 7 april 2021.
Socialnämndens protokoll, § 148/20.
Äldreplan socialförvaltningen.
Socialstyrelsen: vad tycker de om äldreomsorgen 2020.
Rekryteringsrapport.
Ramavtal särskilda boendeformer.
FoUI-rappport.
Kalix kommunprognos Bilaga SÄBO-utredning.
Utredning SÄBO.

Protokollsutdrag skickas till
Socialnämnden
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§ 83

Dnr 2021-00157 102

Nominering - ledamot, ersättare samt ev ledamot
valberedning Spira Mare (direktjustering)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar nominera
Ledamot: Erik Söderlund (S)
Ersättare: Viktoria Wikström (S)
Ledamot i valberedningen Spira Mare: Paragrafen justeras omedelbart.
Beskrivning av ärendet
Erik Söderlund (S) är utsedd som kommunens representant, § 41/2018 för två år
då projektet var mellan 2014-2020, men ansökan för förlängningsperiod 20212022 och för strategiskrivningen inför nästa programperiod 2023-2027 är på gång.
Därav nominering för ledamot.
Enligt en motion om stadgeändring som kommer att behandlas under årsmötet den
27 april 2021 i Spira Mare kommer kommunerna att kunna nominera en ersättare
till sina offentliga ledamöter. Bakgrunden är att minst tre offentliga ledamöter
måste närvara för att styrelsen ska vara beslutsmässig, därav denna motion och
behov av att nominera en ersättare.
Eventuellt kan också en ledamot för valberedningen i Spira Mare nomineras istället
för Ann-Marie Andersson.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll, § 41/18
Underlag till valberedning innan årsmötet

Protokollsutdrag skickas till
Erik Söderlund
Viktoria Wikström
Natalie Ruha, verksamhetsledare Spira Mare 2020
Arbetsgivarenheten
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§ 84

Dnr 2021-00073 04

Månadsrapport 2021 - kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ekonomienhetens redovisning samt lägga
månadsrapporten för januari-mars 2021 till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Ekonomienheten har upprättat månadsrapport för kommunstyrelsen perioden
januari – mars 2021.
tkr

Årsbudget
2021

Prognostiserat
utfall 2021

Budgetavvikelse

Kommunfullmäktige

2 073

2 073

0

Revision

1 260

1 260

0

Överförmyndare

1 741

1 741

0

76

76

0

Valnämnden
Kommunstyrelsen

17 550

17 550

0

Arbetsgivarenheten

12 601

12 601

0

Ekonomienheten

7 422

7 272

150

Kommundirektör

14 385

14 085

300

Näringslivsenheten

4 635

4 635

0

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

1 558

1 558

0

17 779

17 779

0

Resultat

81 079

80 629

450

Helårsprognos:
Ett plusresultat på 300 tkr respektive 150 tkr prognostiseras uppstå under
kommundirektörens och ekonomienhetens budgetansvar, medan det inte går att
identifiera några större avvikelser från tilldelad budget för övriga verksamheter
ännu vid den här tiden på året.
Faktorer som kan påverka resultatet:
Den pågående pandemin, smittspridningen av covid-19, påverkar fortfarande
verksamheterna i allra högsta grad och på samma sätt som föregående år.
Restriktioner och rekommendationer för att minska smittspridningen är likartade
och verksamheternas arbete sker därför i stor utsträckning på distans och med
hjälp av digitala mötesformer. Inköp av datorer, teknisk utrusning, mobiltelefoner,
kameror osv. sker därför löpande för att tillgodose behoven som skärpts genom
detta nya arbetssätt.
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Kommunfullmäktige hade år 2020 en positiv budgetavvikelse på nästan 250 tkr,
fullmäktige har påverkats av pandemin i form av att ett reducerat antal ledamöter
har deltagit i de fem sammanträden som genomförts efter pandemins start i mars
2020. Kommunstyrelsen med fler verksamheter hade föregående år ett överskott
för verksamhetskostnader såsom resor, utbildning, medfinansiering i olika projekt,
medlemskap m.m. År 2021 är budgeterna något minskade gällande resor utifrån
antagandet att den digitala mötesformen är här för att stanna. Det återstår att se
hur utvecklingen ser ut på lång sikt gällande detta, men oavsett bör restriktivitet
råda ännu år 2021. Lönerevisionen år 2020 var mycket försenad på grund av
coronapandemin vilket gjorde budgetposten för den centrala lönepotten
svårprognostiserad. I år föreligger inte samma läge, utan de avtal som
förhandlades fram i slutet på år 2020 gäller och arbetsgivarenheten arbetar utifrån
att årets löneökningar utbetalas från och med den 1 april gällande dessa avtal. Det
avtalsområde som inte förhandlades hösten 2020 utan där förhandling sker nu
under våren 2021 är lärarnas löneavtal. Det finns därmed ännu i denna rapport ett
visst utrymme för prognososäkerhet gällande den delen av lönepotten, men
prognosen är i nuläget att hela budgetutrymmet tas i anspråk.
Ekonomienheten handlägger pendlingsbidragen och har därmed budget för detta,
år 2020 fanns det ett överskott gällande denna budgetpost och förklaringen till
detta bör vara pandemin med färre resor på grund av restriktioner och
distansundervisning. Samma läge kvarstår nu i början på år 2021, och ett
överskott förmodas även i år. Prognosen som lyfts i denna rapport är att nyttjandet
halveras under vårterminen vilket är ett antagande i enlighet med förra årets
scenario.
Under kommundirektörens budgetansvar finns en budgetpost för lokaler, för
närvarande Sjöbovillan och lokalbanken. Här finns intäkter från Socialstyrelsen
(2020:193) för ansökningsperioden fram till och med november 2020 utifrån
Socialstyrelsens beslut i början på år 2021 som innebar en högre täckningsgrad av
kommunens kostnader än vad tidigare beslut gett. Beslutet kom för sent för att
korrigera och öka den upplupna intäkt som bokförts i bokslutet för år 2020 och
innebär därmed en positiv budgetavvikelse innevarande år. Prognosen innehåller
även antagandet att kommunen får täckning för likartade kostnader under
december, såsom den föregående ansökningsperioden fram till november, men
beslut om detta har ännu inte tagits av Socialstyrelsen.
Näringslivsenhetens verksamheter hade ett överskott på ca 800 tkr år 2020 utifrån
situationen med uteblivna evenemang, utbildningar m.m. Underskott återfanns
inom Hemsändningen med 100 tkr. Det ökade nyttjandet av denna
glesbygdsservice förmodades också härröra till den pågående pandemin. Ännu
finns inga motsvarande större budgetavvikelser och det är ännu oklart hur
sommarens arrangemang kommer att se ut, men om läget fortskrider med
liknande restriktioner under merparten av år 2021 kan liknande överskott uppstå i
år.
Staben innehåller upphandlingsenheten som till skillnad från år 2020 i detta skede
prognostiseras ha en budget i balans eftersom att budget tillförts. Nyttjandet av
bilpoolen har minskat kraftigt under år 2020, kopplat till reserestriktioner under
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pandemin, samma läge råder fortfarande men bilarna kan lånas ut till
socialförvaltningens verksamheter. Stadsnätets intäkter behöver användas till
planerade underhållsåtgärder och så är planen, men tidigare år har det funnits
överskott här utifrån att de initiala kartläggnings- och planeringsskedena inte
genererat så stora kostnader
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.
Protokollsutdrag skickas till
Ekonomienheten
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§ 85

Dnr 2021-00072 04

Månadsrapport 2021 - kommunen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ekonomienhetens redovisning samt lägga
månadsrapporten för januari – mars 2021 till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Ekonomienheten har upprättat månadsrapport för kommunen perioden
januari – mars 2021.
Årsbudget

Budget
jan-mars

Utfall
jan-mars

Helårsprognos

HelårsFöregående
avvikelse helårsavvikelse

-379 140
869 896

-100 067
210 013

-95 584
216 824

-382 233
872 926

3 093
-3 031

-135
-1 778

497 300

128 375

113 271

504 810

-7 509

-4 708

988 056

238 322

234 510

995 503

-7 447

-6 621

Total
Intäkter
Personalkostnad
Övriga
kostnader
Resultat

Beslutsunderlag
Ekonomienhetens rapport.

Protokollsutdrag skickas till
Ekonomienheten
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§ 86

Dnr 2021-00118 101

Kommunal medfinansiering av Tallkronan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja Tallkronan kommunal medfinansiering för
boende för äldre av typ trygghetsboende under perioden 1 mars 2021 – 31
december 2021 med 250 000 kr.
Beskrivning av ärendet
Fastighetschef Camilla Sandin meddelar i tjänsteskrivelse den 18 mars 2021, att
kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2013, § 236, att införa kommunal
medfinansiering från 1 januari 2014 för fastighetsägare/verksamhetsansvariga som
bedriver/startar trygghetsboende där kommunens angivna kriterier är uppfyllda.
Den 19 december 2016, § 248, beslutade kommunstyrelsen om kompletteringen
att ansökan ska ske på framtagen blankett som undertecknas av behörig
firmatecknare samt att eventuella ändringar under den tid ansökan avser, ska
meddelas till kommunens handläggare för bl.a. justering av bidrag.
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). Beslutet har vunnit laga kraft
den 1 november 2020.
I enlighet med socialnämndens beslut den 24 februari 2021, § 27, inkommer
socialförvaltningen med en ansökan om medfinansiering för 15 lägenheter för
boendet Tallkronan, STUDENTEN 24, Gymnasiegatan 14. En tidigare kommunal
skolfastighet som är förvärvad av, avstyckad och ombyggd till lägenheter av Staten
bostadsomvandling (SBO) och blockförhyrs av Kalix kommun. Ansökan gäller för
perioden mars 2021 till december 2021 (10 månader) vilket motsvarar 250 000 kr
enligt ny beräkning.
Ersättning - ny modell 2020
Värd/värdinna (per lägenhet och år)
Gemensamhetslokal (per lägenhet och år)
Tallkronan mars 2021- december 2021 (15 lägenheter)
Värd/värdinna (per år)
Värd/värdinna (10 månader)
Gemensamhetslokal (per år)
Gemensamhetslokal (10 månader)
Summa

15 000 kr
5 000 kr
225 000 kr
187 500 kr
75 000 kr
62 500 kr
250 000 kr

Samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning har i uppdrag att bereda
ärendet och gör bedömningen att Tallkronan uppfyller kriterierna för Boende för
äldre av typ trygghetsboende.
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Beslutsunderlag
Fastighetschef Camilla Sandins tjänsteskrivelse den 18 mars 2021.
Protokollsutdrag skickas till
Fastighetschef Camilla Sandin
Socialnämnden
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§ 87

Dnr 2018-00212 101

Redovisning utfall - Investeringsplan 2017-2019 samt för år
2020 Strandängarna
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
•

Godkänna redovisning av genomförda investeringar för Strandängarna för år
2017, 2018. 2019 och 2020.

•

Slutredovisning av genomförda investeringar enligt investeringsplan
redovisas till utvecklingsutskottet kvartal 1 2022.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 22 januari
2021, att kommunstyrelsen beslutade den 20 juni 2016 att utse
utvecklingsutskottets ledamöter till styrgrupp för utveckling av Strandängarna. En
arbetsgrupp är tillsatt och Strandängsgruppen består av kommunala tjänstemän
inom olika sakområden samt representant för arrendatorn. Gruppen har
sammanställt de befintliga avtal, planer och ritningar som finns för Strandängarna.
Därefter har arbetsgruppen med utgångspunkt i önskemål, planer och nya
erfarenheter prioriterat ett antal områden för Strandängarnas fortsatta utveckling
och en aktuell situationskarta har tagits fram där de befintliga utrustningarna finns
med. En tydlig inriktning är barnperspektivet vilket prioriterats under planperioden.
Samtliga investeringar innebär även en viss driftskostnad som behöver beräknas
och arbetas in i totalbudgeten.
Gestaltningsprogrammet har tagit fram en fantastisk kulturmiljö som förstärker
platsens karaktär där älven möter havet. Dessa byggnader med olika ändamål
liksom sluttande sittplatser mot hamnbassängen är en spännande framtidsvision. Vi
har valt att inte i dagsläget gå vidare och göra en fördjupad projektering av
kostnader för dess genomförande. Det är viktigt att vi innan beslut tas har klart hur
de ska nyttjas, om det finns entreprenörer som vill och kan göra platsen levande.
Om det blir aktuellt med fortsatt utveckling bör projekteringspengar avsättas och
ny plan presenteras inför framtida budgetarbete.
Under 2018 har arbeten med Kalix Lilla Trästad och Lek i trafikmiljö för de yngsta
färdigställts till största del. Det som kvarstår är arbeten i och kring de byggnader
som finns där. En Boulder Rock har inköpts och är monterad sommaren 2019.
Redovisning av utförda arbeten 2017
Delprojekt
Lilla trästad och lek i trafikmiljö för de
yngsta

Summa
444 231
444 231
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Redovisning av utförda arbeten 2018
Delprojekt

Summa

Boulder Rock
Lilla trästad och lek i trafikmiljö för de
yngsta

175 400
476 634
652 034

Totalt tilldelade medel 2017-2018: 2 000 tkr (1000+1000)
Utförda kostnader 2017-2018: 1 096 tkr
Kvarstående medel 2018: 904 tkr
Vid 2018 års slut kvarstod 904 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden, som tilldelats
budget för utförande av investeringsplan Strandängarna, beslutade att överföra
500 tkr till 2019. Samt begära av kommunfullmäktige att
samhällsbyggnadsnämnden fick använda 404 tkr av riktade medel för att täcka
2018 års investeringsunderskott för extraordinära händelser samt att dessa
investeringsmedel återlades i samhällsbyggnadsnämndens investeringsram 2020
för att då kunna slutföra projektet (SBN 12 Feb 2019). Kommunfullmäktige har den
15 April 2019 beslutat i enlighet med detta.
2019 har arbeten med bastu skett i enlighet med detta. Arbeten som utförts är
pålning, grundläggning. Montering av Boulder rock har även skett.
Redovisning av utförda arbeten 2019
Delprojekt

Summa

Bastu Strandängarna

151

Montering Boulder Rock

48
199

Kvarstående medel 2019: 705 tkr
2020 har bastu färdigställts. Idén med bastu är första gången upptagen 2011 i
samband med utveckling av Strandängarna Etapp 1. En offert på 585 tkr exklusive
vatten, avlopp samt pålning inlämnades av entreprenör men genomfördes ej i detta
läge. När investeringsplanen för Strandängarna 2017-2019 togs fram fanns i
planen att bygga en bastu 2018 till en uppskattad summa av 500 tkr.
Nytt underlag togs fram med den nuvarande placeringen av bastu samtidigt som
det pågick utredningar gällande VA-anslutning, tillgänglighet och pålning. En
konstruktion med glest golv togs fram vilket möjliggjorde att bastun kan användas
utan ytterligare ledningsdragning. Pålning skedde 2019 samordnat med pålning för
Boulder Rock och förbereddes för att kunna byggas i egen regi 2020 för att hålla
ner kostnaden. Slutresultatet blev 530 tkr inklusive pålning, vilket motsvarar
budget.
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Arbeten har under året skett med färdigställande av byggnader på Lilla Trästaden
gällande invändig el och utvändiga arbeten på byggnader. Vissa yttre arbeten och
målningsarbeten kvarstår till 2021. Sammanlagt har under 2020 ovanstående
arbeten motsvarat kostnader för 497 tkr. Montering av ny lekutrustning för mindre
barn har även skett under 2021. Kostnader för detta finns inom samhällsbyggnadsnämndens riktade ram för Parker och Grönområden.
Kvarstående medel 2020 som överförs till 2021: 208 tkr
Redovisning av utförda arbeten 2020
Delprojekt

Summa

Bastu Strandängarna

379

Lilla trästad

118

Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 22 januari 2021.
Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Fritids- och kulturnämnden
Ekonomienheten
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§ 88

Dnr 2021-00147 00

Kalix kommuns kulturpolitiska program
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta Kalix kommuns
kulturpolitiska program med tillägg sid 6 punkt 6: Kulturpolitiken ska särskilt
bevara och utveckla det svenska språket, Kalixmålet samt finska och meänkieli.
Beskrivning av ärendet
Fritids- och kulturnämnden meddelar i protokoll den 18 mars 2021, § 30, att ett
förslag till kulturpolitiskt program är framtaget av en arbetsgrupp i nämnden.
Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott beslutar den 4 mars 2021, § 27, att
omdisponera innehållet i dokumentet så målen kommer tidigare och föreslår
därefter fritids- och kulturnämnden rekommendera kommunfullmäktige att anta
det kulturpolitiska programmet.
Fritids- och kulturnämnden har den 18 mars 2021, § 25, (Godkännande av
ärendelista) beslutat ändra Kalix kommuns kulturplan till Kalix kommuns
kulturpolitiska program.
Tilläggsyrkande
Linda Frohm (M): Sid 6 punkt 6: Kulturpolitiken ska särskilt bevara och utveckla
det svenska språket, Kalixmålet samt finska och meänkieli.
Ordförande ställer Linda Frohm (M) tilläggsyrkande för röstning och finner att
kommunstyrelsen bifaller Linda Frohms tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag
Fritids- och kulturnämndens protokoll, § 25/21 samt § 30/21.
Förslag till kulturpolitiskt program för Kalix kommun.
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§ 89

Dnr 2021-00162 00

Inrättande av Kalix kommuns jämställdhetspris
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar inrätta Kalix kommuns
Jämställdhetspris samt anta stadgar för Kalix kommuns Jämställdhetspris.
Enligt stadgarna § 3 framgår bl a; Förslag till nominering med motivering lämnas
till Kalix kommun senast 30 april varje år. Efter nomineringstidens utgång fattar
kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om pristagare. I § 5 i stadgarna framgår
bl a; Pristagare tillkännages på Internationella Jämställdhetsdagen den 26 augusti
och delas ut årligen vid nästkommande sammanträde med kommunfullmäktige.
Priset består av en prissumma på 10 000 kronor samt ett diplom.
Kommunstyrelsens utmärkelser/priser utvärderas och nytt beslut om utformning
tas år 2023.
Reservation
Jimmy Väyrynen (M), Anders Nordqvist (M), Linda Frohm (M) och Rickard Mohss
(L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jimmy Väyrynens yrkande.
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 11 april 2021,
att kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020, att kommundirektören
får i uppdrag att ta fram underlag för utdelande av Årets Jämställdhetspris för åren
2020 – 2023:
Kommunfullmäktige beslutade att priserna att priserna: Årets Kalixbo, Årets Bygd,
Årets Miljöpris, Årets Kalixungdom i sin nuvarande form upphör att gälla fr o m år
2020.
Kommunens utmärkelser/priser utvärderas och nytt beslut tas om utformning år
2023.
Ändringsyrkande
Tommy Nilsson (S): Förslag till nominering med motivering lämnas till Kalix
kommun senast 30 april varje år. Pristagare tillkännages på Internationella
Jämställdhetsdagen den 26 augusti och delas ut årligen vid nästkommande
sammanträde med kommunfullmäktige.
Jimmy Väyrynen (M): Vi yrkar att man inte skriver ut var och när
jämställdhetspriset ska delas ut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Tommy Nilsson (S) och Jimmy Väyrynen (M)
skilda yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller Tommy Nilssons
ändringsyrkande.
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Beredning
Beredningen har tagit fram stadgar för Kalix kommuns Jämställdhetspris, se bilaga
1.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 20 april 2021.
Förändring i Bilaga 1, stadgar för Kalix kommuns jämställdhetspris.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 25/21.
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 11 april 2021.
Bilaga 1, stadgar för Kalix kommuns jämställdhetspris.
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§ 90

Dnr 2021-00029 103

Motionssvar - barnomsorg på obekväm arbetstid
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet
Marianne Sandström (SD) föreslår i motion den 14 januari 2021, följande:
”Kalix kommun nekar idag vårdnadshavare tillgång till barnomsorg på obekväm
arbetstid för de fall dessa valt privata alternativ för förskola eller skola till sina
barn. I kommunens regler framkommer att man ska vara inskriven i kommunens
förskola för att ha omsorg under ob-tid.
Enligt kommunallagens likställighetsprincip skall alla kommunmedborgare
behandlas lika. Denna princip innebär att Kalix kommun inte får särbehandla
kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. Det saknas sakliga grunder för
att inte erbjuda vissa vårdnadshavare barnomsorg på obekväm arbetstid, oaktat
att dessa valt ett privat alternativ enligt lagen om valfrihet (2008:962) LOV. Att
missgynna vissa grupper av kommunmedborgare för att de väljer andra alternativ
än de kommunala i enlighet med lagstiftning är graverande för Kalix kommun.
Dessutom sänder detta ut signaler om att Kalix kommun inte är en attraktiv plats
för småbarnsfamiljer att bo och leva i då Kalix kommun straffar ut de
vårdnadshavare vilka inte ansluter sig till erbjuden kommunal verksamhet på
orten.
Med anledning av det ovan anförda yrkar Sverigedemokraterna på att:
- Kalix kommun tillhandahåller barnomsorg till de kommunmedlemmar som är i
behov av detta på lika villkor, detta oavsett om barnets vårdnadshavare valt att
placera barnet inom den kommunala förskole- eller skolverksamheten eller i ett
privat alternativ enligt LOV.”
Kommunfullmäktige beslutade den 8 februari 2021, § 55, att lämna motionen till
utbildningsnämnden för beredning.
Utbildningschef Charlotte Sundqvist meddelar i tjänsteskrivelse den 24 februari
2021, att enligt Skollagen 2010:800 §5, ska kommunen sträva efter att erbjuda
omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning
det behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete och familjens situation i övrigt.
I beräkningsgrunden för bidrag till fria förskolor och skolor ingår även den kostnad
kommunen har för OB-verksamheten. Detta innebär att privata aktörer redan har
ersättning för att bedriva OB-verksamhet om så önskas.
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Utbildningsnämnden meddelar i protokoll den 19 mars 2021, § 56, att de har
beslutat avslå motionen mot bakgrund av att privata alternativ redan har
ersättning från kommunen för omsorg på obekväm arbetstid.
Jämställdhetsanalys
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon påverkan
på kommunens jämställdhetsmål.
Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens protokoll, § 56/21.
Kommunfullmäktiges protokoll KF § 55/21
Motion från Marianne Sandström (SD) den 14 januari 2021.
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§ 91

Information
Vid dagens sammanträde lämnas följande information:
-

Säkerhetschef Patrik Fallström informerar.
Fortsatt målarbete

Informationen föranleder inte till särskilt beslut.
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