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Sammanträdesdatum

2021-08-30

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kalix Folkets Hus, Bergön, måndagen den 30 augusti 2021 kl 09:00-11:10

Beslutande

Tommy Nilsson (S), ordf
Jan Nilsson (S)
Katarina Burman (V)
Sven Nordlund (MP)
Anna-Lena Larsson (S)
Erik Söderlund (S)
Maud Lundbäck (S)
Jimmy Väyrynen (M)
Henrik Eriksson (C)
Rickard Mohss (L)
Susanne Darengren (SD), § 178-183
Linus Häggström (M) ers Catarina Nordin (M)
Linda Frohm (M) ers Anders Nordqvist (M)
Kristina Karlsson (SD) ers Susanne Darengren
(SD), § 152-177

Övriga närvarande

Helena Landström, nämndsekreterare
Maria Kruukka Olsson, nämndsekreterare
Maria S Henriksson, kommundirektör
Jeanette Larsson, ekonomichef

Ajournering

Närvarande ersättare
Britt-Marie Vikström (S)
Carina Strand (V)
Martin Östling (MP), § 157-183
Viktoria Wikström (S)
Ethel Björkman (S)
Kjell Norrbin (S)
Inga-Lis Samuelsson (C)
Tomas Johsund (L)
Kristina Karlsson (SD), § 178-183

§ 165, 09:30-09:35, § 177, 10:25-10:35, 10:55-11:00

Justerare

Jan Nilsson (S) och Linus Häggström (M)

Justeringens plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 1 september 2021

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Maria Kruukka-Olsson

Ordförande
Tommy Nilsson
Justerare
Jan Nilsson

Linus Häggström

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-08-30

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-01

Förvaringsplats för protokollet

Stab kansli

Underskrift

Justerandes sign

Datum då anslaget tas ned

Maria Kruukka-Olsson
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§ 152

Upprop
Ordförande Tommy Nilsson (S) förrättar upprop inför dagens sammanträde.
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§ 153

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Jan Nilsson (S) och Linus Häggström (M) att justera
dagens protokoll.
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§ 154

Godkännande av ärendelista
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ärendelistan till dagens sammanträde.
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§ 155

Dnr 2021-00356

Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandena och beslutar lägga dem till
handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Nedanstående meddelanden föreligger:
1
HR-chef Åsa Mohss meddelar att Boden, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Luleå samt
Överkalix kommun har ingått en överenskommelse om finansiering av förstudie
gemensam e-learning plattform/kursportal.
2
Migrationsverket har den 9 juni 2021, meddelat av uppsägning av lägenheter, flytt av
asylsökande till Norrbotten. Töre: 11 personer, varav 4 barn i grundskoleålder),
Morjärv: 20 personer varav 13 barn där 8 barn är i grundskoleåldern.
3
Dnr 2021-00363
Meddelande 6/2021 från SKR:s styrelse om sammanträdesplan för 2022.
4
Dnr 2021-00366
Protokoll från Folkhälsorådet Östra Norrbotten 8 juni 2021.
5
Dnr 2021-00366
Protokoll från Folkhälsorådet styr- och arbetsgruppen Östra Norrbotten 8 juni 2021.
6
Dnr 2021-00367
Meddelande den 16 juni 2021, från SKR om förbundsavgiften 2022.
7
Dnr 2021-00631
Rapport om Folkbildningens betydelse för samhället 2020.
8
Dnr 2021-00359
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har den 16 juni 2021 inkommit med skrivelse
ang granskning av kalix.se och konstaterat bristande tillgänglighet enligt lagen om
tillgänglighet till digital offentlig service.
9
Dnr 2021-00185
Konkurrensverket har den 21 juni 2021 beslutat avskriva ärendet om avtal om
multifunktionsskrivare.
10
Dnr 2021-00364
Förvaltningsrätten i Luleå har den 21 juni 2021 beslutat lämna över mål till annan
förvaltningsrätt.
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11
Dnr 2021-00067
Protokoll från E-nämnden den 18 juni 2021.
12
Dnr 2021-00404
Socialstyrelsen har den 23 juni 2021 beslutat bevilja Kalix kommun statsbidrag
förregioner och kommuner 2020 (omgång 3) att ekonomiskt stödja verksamheter inom
hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19 med
1 398 330 kr i statsbidrag för 2020.
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§ 156

Redovisning delegerade ärenden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut punkterna 17.
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 21 juni 2021, §§ 48-53.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll den 16 augusti 2021, § 5861.
4
Dnr 2021-00327
Jeanette Larsson, ekonomichef har den 28 maj 2021, med stöd av kommunstyrelsens
delegationsordning 10.1 Upphandling och undertecknande av enstaka som tidsbundna
kontrakt för leverans av varor och tjänster, tecknat tilläggsavtal (befintligt avtal
NS20200615) med Visma Enterprise AB för leverans av varor och tjänster.
5
Dnr 2021-00349
Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande, har den 8 juni 2021 med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning 13.1 Beslut i brådskande ärende, gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att starta en ny detaljplaneprocess som syftar till att
skapa planmässiga förutsättningar för att utveckla besöksnäringen inom del av
Strandängarna i Kalix. Handläggningen sker genom samhällsbyggnadsnämnden/förvaltningens försorg.
6
Dnr 2021-00387
Thomas Johansson, kansliansvarig har den 30 juni 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning 14.1 Väcka och föra kommunens talan vid
domstolar och myndigheter där detta inte ankommer på någon annan, lämnat yttrande
i målnummer 1199-21. Kommunstyrelsen motsätter sig överklagandet och yrkar att
förvaltningsrätten avslår överklagandet i dess helhet. Förvaltningsrätten har den 1 juli
2021, beslutat avskriva målet för vidare handläggning.
7
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Maria S Henriksson, kommundirektör har den 16 augusti 2021, med stöd av
kommunstyrelsens delegationsordning 10.1 Upphandling och undertecknande av
enstaka som tidsbundna kontrakt för leverans av varor och tjänster, beslutat
anta anbud lämnat av Kalix Glasmästeri AB för solskydd till sammanträdesrummen
Sessionssalen.
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§ 157

Dnr 2021-00204 00

Remiss - Renhållningsordning med avfallsplan och
avtalsföreskrifter för Kalix kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna samhällsbyggnadsnämndens förslag på ny
renhållningsordning (avfallsföreskrifter och avfallsplan) för Kalix kommun.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 30 mars 2021, § 56 följande:
• Nämnden beslutar att skicka ut förslag på avfallsföreskrifter och avfallsplan på remiss
till samtliga nämnder och kommunala bolag.
• Remissvar ska lämnas senast 31 augusti 2021.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning
(avfallsföreskrifter och avfallsplan). Ärendet sänds nu på remiss till berörda parter för
att inhämta synpunkter. Ny renhållningsordning beräknas kunna antas i slutet av
2021.
Jämställdhetsanalys
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon påverkan på
kommunens jämställdhetsmål
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 56/21.
Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 158

Dnr 2021-00219 102

Val ersättare (V) - kommunstyrelsens arbets- och
personalutskott
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Carina Strand (V) till ersättare i kommunstyrelsens
arbets- och personalutskott för tiden till och med den 31 december 2022.
Beskrivning av ärendet
Lauri Korpela (V) har den 23 april 2021, avsagt uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsens arbets- och personalutskott varpå ny ersättare bör utses.
Enligt det reglemente som gäller för kommunstyrelsen ska det inom styrelsen finnas
ett arbets- och personalutskott och ett utvecklingsutskott, som består av sju ledamöter
och sju ersättare respektive fem ledamöter och fem ersättare. Dessa ska väljas av
kommunstyrelsen bland styrelsens ledamöter och ersättare. Enligt reglementet väljer
kommunstyrelsen för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en
ordförande och en vice ordförande.

Protokollsutdrag skickas till
Carina Strand
Kommunstyrelsen
Arbetsgivarenheten
Förtroendemannaregistret
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§ 159

Dnr 2021-00218 102

Val ersättare (V) - Kommunala Pensionärsrådet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lämna ärendet till kommunstyrelsens
sammanträde den 4 oktober 2021.
Beskrivning av ärendet
Enligt arbetsordningen för Kommunala pensionärsrådet, senast reviderad av
kommunfullmäktige den 28 november 2016, § 214, är Kommunala
pensionärsrådet organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Uppgifterna
administreras av socialnämnden. Riksorganisation för pensionärer som genom
sin lokalförening bedriver organiserad verksamhet inom kommunen ska vara
representerad i rådet.
Kommunala pensionärsrådet består av en representant för socialnämnden,
tillika ordförande, och en representant för kommunstyrelsen. PRO:s sju
pensionärsföreningar utser vardera en ledamot och PRO:s Samorganisation i
Kalix en ledamot. SPF utser två ledamöter och SPF Töre utser en ledamot
samt SKPF en ledamot. För varje ledamot utses en personlig ersättare.
Mandattiden sammanfaller med mandattiden för kommunstyrelsens
ledamöter.
Kommunstyrelsen har den 14 januari 2019 utsett Lauri Korpela (V) som
ersättare i Kommunala Pensionärsrådet för tiden 2019-2022.
Lauri Korpela (V) har den 23 april 2021, avsagt uppdraget som ersättare i
kommunala pensionärsrådet varpå ny ersättare bör utses.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 160

Dnr 2021-00073 04

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

Valnämnden

76

76

0

Kommunstyrelsen

19 256

19 256

0

Arbetsgivarenheten

12 601

12 601

0

Ekonomienheten

7 422

7 172

250

Kommundirektör

14 385

13 485

900

Näringslivsenheten

4 635

4 635

0

Säkerhetsenheten

1 558

1 558

0

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

17 779

17 779

0

Resultat

82 786

82 636

1 150

Helårsprognos:
Ett plusresultat på 1 150 tkr prognostiseras uppstå under kommundirektörens och
ekonomienhetens budgetansvar medan övriga verksamheters kostnader förespås hålla
sig inom tilldelad budget.
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Den pågående pandemin, smittspridningen av covid-19, har fortfarande påverkat
verksamheterna under det första halvåret på ett likartat sätt såsom föregående år.
Restriktioner och rekommendationer för att minska smittspridningen är liknande 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 löpande för att tillgodose behoven som skärpts genom detta nya arbetssätt.
Kommunfullmäktige beräknades i tidigare månadsrapporter ha ett mindre överskott vid
årets slut på 100 tkr utifrån ett minskat antal ledamöter som deltagit fysiskt på plats vid
årets första sammanträden. Denna prognos är reviderad i och med det extra
kommunfullmäktigesammanträde som hölls i juni. Vid de två sammanträdena i juni
deltog också alla ledamöter fysiskt på plats.
Både Kommunstyrelsen och övriga verksamheter hade föregående år ett överskott
gällande 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 årets löneökningar har utbetalats från och med den 1 april gällande dessa
avtal. Det avtalsområde som inte förhandlades hösten 2020 utan där förhandling skett
nu under våren 2021 är lärarnas löneavtal. Utbetalning sker under sommaren och
prognosen är i nuläget att hela kvarvarande budgetutrymmet för den centrala
lönepotten tas i anspråk. Per augusti kommer detta att sammanställas och i
delårsrapporten kan därmed det slutliga utfallet redovisas. Gällande budgetposten för
KS till förfogande innebär nu tagna beslut att budgeten överskrids med drygt 400 tkr om
alla beslut verkställs och rekvireras. Av samma anledning som nedan beskrivet under
kommundirektörens budgetansvar gällande Socialstyrelsens 2020:193 finns ett
överskott här hänförligt till Krisledningsnämndens beslut och kostnader från år 2020.
Tillsammans med mindre budgetavvikelser på övriga poster beräknas detta balansera
underskottet på KS till förfogande. Dock finns inget budgetutrymme för ytterligare
beslut under året.
Ekonomienheten handlägger pendlingsbidragen och har därför 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 första halvåret 2021, och ett överskott med 250 tkr har skapats under
årets första sex månader. Prognosen som lyfts i denna rapport är att resandet återgår
till det normala under hösten, och att överskottet från våren därmed kvarstår men inte
ökar.
Under kommundirektörens budgetansvar finns en budgetpost för 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
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även de medel som Socialstyrelsen beslutat om (87,69 % av återsökta kostnadsposter)
och utbetalat gällande december 2020. Vidare tar lokalbanken enligt senaste beslut
805 tkr i anspråk av budgetmedlen som budgeterats i samma storleksordning som
senaste föregående beslut på 1 078 tkr. Kommundirektören har också en budgetpost för
en satsning i form av en hållbarhetsstrateg, rekrytering har påbörjats nu under
sommaren, efter att beslut om organisation fattats osv. men detta innebär att ett
överskott hunnit uppstå för delar av denna budgetpost eftersom att lönekostnader inte
utgår under hela året i paritet med budget utan från och med att anställning sker. I
prognosen är antagandet att lön utgår från och med september.
Näringslivsenhetens verksamheter hade ett totalt 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. År 2021 prognostiseras
underskottet för hemsändningen bli 200 tkr utifrån de fakturor som kommit vid
rapportens framställan. Minst motsvarande överskott verkar dock i nuläget kunna
summeras och kvarstå vid årets slut gällande övriga verksamheter.
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
pandemin, samma läge råder fortfarande men fyra av de åtta bilarna har först lånats ut
och sedan överförts till socialförvaltningens verksamheter. Ett underskott på minst
250 tkr för bilpoolen prognostiseras ändå kvarstå vid årets slut. 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
Faktorer som kan påverka resultatet:
Merparten av posterna beskrivna under rubriken kommentarer till helårsprognosen
påverkas av hur pandemin fortgår och hur restriktionerna fortsätter eller förändras.
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, § 62/21
Protokollsutdrag skickas till
Ekonomienheten
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§ 161

Dnr 2021-00072 04

Månadsrapport 2021 - kommunen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att åtgärder i form av återhållsamhet där möjlighet finns ska
vidtas för samtliga nämnder och styrelsen. Försiktighet med nya åtaganden ska särskilt
vidtagas för fritids- och kulturnämnden.
Kommunstyrelsen beslutar godkänna ekonomienhetens redovisning samt lägga
månadsrapporten för januari-juni 2021 till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Ekonomienheten har upprättat månadsrapport för kommunen perioden
Januari-juni 2021.

Beslutsunderlag
Ekonomienhetens rapport.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 63/21.
Protokollsutdrag skickas till
Ekonomienheten
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§ 162

Dnr 2021-00120 101

Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs
av privata utförare i Kalix kommun, nämnderna uppföljning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Maria S Henriksson, kommundirektör, meddelar i tjänsteskrivelse den 8 juni 2021, att
kommunfullmäktige den 27 april 2020, antog Program för uppföljning och insyn av
verksamheter som utförs av privata utförare. I enlighet med denna har varje
nämnd/styrelse/bolag samt stiftelsen uppdraget att ta fram en plan för kontroll och
uppföljning av privata utförare. Med anledning av pandemin har nämndernas framtagande av planer försenats. Planer är fastställda under 2021 och en gemensam
uppföljning i full omfattning kommer inte att kunna genomföras förrän våren 2022.
Styrelsens/Nämndernas planer för kontroll och uppföljning av privata utförare syftar till
att tillgodose uppföljning och insyn i den verksamhet som lämnats över till privata
utförare. Uppföljningen är viktigt för att säkerställa en god kvalitét och att utförare följer
gällande avtal. Uppföljningen ska också bidra till kvalitetsförbättringar, lärande och
utveckling i verksamheterna.
Uppföljningen baseras på en genomförd riskbedömning och beskriver när under året de
olika kontrollerna kommer att genomföras. Resultatet av kontrollerna ligger till grund för
nästa års uppföljningsplan och redovisas i samband med denna.
Nämnderna har redovisat sitt arbete till Kommunstyrelsen och denna sammanställning
redovisar aktuellt läge i Kalix kommun.
Kommunstyrelsen - Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-21 om plan för uppföljning
av privata utförare samt redovisning av utvärdering av aktuellt avtal 2020. Styrelsen
ansvarar endast till liten del för avtal av den typ som lagstiftningen avser. När det gäller
köp av verksamhet från privata utförare ansvarar Kommunstyrelsen för avtal med Tele
24 – receptioniststöd, växeltjänster som till någon del kan träffas av aktuell lagstiftning
om uppföljning.
Fritids- och kulturnämnden har inga avtal att följa upp som träffas av lagstiftningen.
Samhällsbyggnadsnämnden – Nämnden har 2021-03-30 antagit plan för uppföljning
av verksamheter hos privata utförare. Avtalen ”Entreprenadavtal för rengöring och
brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) skydd mot olyckor” och ”Ramavtal lastbiloch maskintjänster” ska följas upp. Följande ska följas upp och kontrolleras: Ingående
krav i upphandlingen görs stickprovskontroller på vid två tillfällen under året. Vid årets
internkontroll granskas fakturor från dessa avtalsområden. Ansvarig för uppföljning och
kontroll är respektive avtalsägare.
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Rapportering sker till samhällsbyggnadsnämnden februari 2022 som en del av internkontrollen.
Socialnämnden – nämnden har 2021-02-15 antagit plan för uppföljning av verksamheter hos privata utförare. I sin Plan för uppföljning 2021 lyfter man verksamheten
”Servicecentrum i Övre Bygden” som utför hemtjänst i enlighet med avtal,
uppdragsbeskrivning och överenskommelser samt enligt våra kommunala mål och
riktlinjer, lagar och regler. Uppföljning genomförs årsvis eller vid behov enligt antagen
plan. En djupare riskbedömning och väsentlighetsanalys kommer att tas fram under
2021. Förslag på plan lämnas till nämnd i oktober och uppföljning med eventuella
åtgärder sker i samband med årsredovisning
Utbildningsnämnden – Har sedan tidigare en strukturerad uppföljning av pågående
avtal med privata utförare. Följande avtal följs upp i kvalitetsredovisningen: Astar,
ExLearn, Hermods, Movant samt YrkesAkademin. Uppföljningen följer inte beslutad
uppföljningsmodell men bedöms av nämnden som tillräcklig.
Beredningens bedömning
Uppföljningen visar att samtliga nämnder har arbetat med uppföljning av privata
utförare. Årets sammanställning beskriver vilka nämnder som antagit handlingsplaner
och på vilket sätt det ska följas upp. Nästa års sammanställning kan på ett mer
omfattande sätt redovisa resultat och måluppfyllelse.
Beredningen bedömer att lagstiftningens mål, att förbättra uppföljning och kontroll av
privata utförare och öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet samt att
stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas kommer att
uppfyllas.
Efter genomförd riskbedömning har styrelsen/nämnderna fastställt fokusområden för
den regelbundna uppföljningen i planen för året. Inom fokusområdet används i ett första
skede en översiktligare uppföljning. Utifrån resultatet av denna kommer eventuellt en
fördjupad uppföljning av ett antal privata utförare att genomföras. Dessa är också i
allmänhet de områden där nämnden gör stora inköp och genom avtal överlämnar
verksamhet till privata utförare.
Kommunen är huvudman för alla sina angelägenheter oavsett om utförandet sker i egen
regi eller av en privat aktör. Därmed är kommunen enligt lag ansvarig att tillhandahålla
tjänster med tillfredställande och lagenliga kvalitéer till kommunens invånare.
För uppföljning av 2021 års planer kommer nämndernas redovisning till kommunstyrelsen att standardiseras för att ge en överblick av nämndernas måluppfyllelse.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 8 juni 2021.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 56/21.
Protokollsutdrag skickas till
Samtliga nämnder
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§ 163

Dnr 2021-00362 101

Indikatorer till kommunstyrelsens mål
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta indikatorer för kommunstyrelsen enligt bilaga.
Beskrivning av ärendet
Maria S Henriksson, kommundirektör meddelar i tjänsteskrivelse den 18 juni 2021, att
kommunledningsförvaltningens (KLF) ledningsgrupp har under våren arbetat med att
ta fram indikatorer med utgångspunkt i de övergripande mål som kommunfullmäktige
beslutat om den 25 november 2020.
KLF ledningsgrupp består av följande personer:
Maria Henriksson, kommundirektör
Åsa Mohss, HR-chef
Jeanette Larsson, Ekonomichef
Kenneth Björnfot, Stabschef
Thomas Johansson, Kansliansvarig
Birgitta Larsson, Näringslivschef
Patrik Fallström, Säkerhetschef
Indikatorerna har koppling till de verksamheter som finns under kommunstyrelsens
ansvarsområden och de aktiviteter som har bärighet för att bidra till måluppfyllelse för
de övergripande målen.
Beslutsunderlag
Maria S Henriksson, kommundirektör tjänsteskrivelse och bilaga den 18 juni 2021.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 64/21.
Protokollsutdrag skickas till
Maria S Henriksson
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§ 164

Dnr 2021-00368 00

Hållbarhetsanalys - utredningsuppdrag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att
införa hållbarhetanalys i tjänsteskrivelser, samt i budgetarbetet. Utredningen ska
presenteras på kommunstyrelsen 4 november 2021.
Beskrivning av ärendet
Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande och Jan Nilsson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande meddelar i skrivelse den 18 juni 2021, att i Kalix kommuns
övergripande mål finns hållbar plats med samt som ett perspektiv finns hållbarhet. Med
anledning av detta finns ännu en viktig punkt att ta med i tjänsteskrivelserna och det är
hållbarhetsanalys. Detta skulle även vara i enlighet med Kalix kommuns vision – att
vara en attraktiv, jämställd och hållbar kommun. Kommunen satsar dessutom på
hållbarhet, då planerna finns att etablera en tjänst för en hållbarhetsstrateg under detta
år.
Det är även viktigt att det ekologiska-, ekonomiska- och sociala perspektivet tydligt
framgår i hållbarhetsanalysen, eftersom det är en långsiktig miljöstrategi – såsom det är
framtaget i rapporten ”Vår gemensamma framtid” från Världskommissionen för miljö
och utveckling (på uppdrag av FN 1987).
Att anta punkten hållbarhetsanalys och lägga in den i tjänsteskrivelserna, ligger även i
linje med Agenda 2030 – det blir ett sätt för Kalix kommun att försöka uppnå de globala
hållbarhetsmålen. Vid antagande av punkten bör också utbildning för tjänstepersoner
och politiker ske så alla blir bekant med hållbarhetsbegreppet. I Socialdemokraternas,
Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget finns medel till utbildning av kommunens personal i hållbarhet.
Hudiksvalls kommun har tagit fram en hållbarhetsanalys som går att använda som verktyg för ekonomiskt, miljömässigt och hållbart beslutsfattande. Så står det på Region
Gävleborgs samverkanswebb. Kalix kommun kan säkert inhämta detta verktyg.
Beslutsunderlag
Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande och Jan Nilsson (S),
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande skrivelse den 18 juni 2021.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 65/21.

Protokollsutdrag skickas till
Kommundirektör Maria S Henriksson
Stab kansli
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§ 165

Dnr 2021-00369 00

Friskvårdsförmåner - utredningsuppdrag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge kommundirektören i uppdrag att utvärdera Kalix
kommuns nuvarande friskvårdsförmåner samt att utreda och ta fram ett förslag om
framtidens friskvårdsförmåner i samverkan med personal och politik. Förslaget ska
baseras på evidens för att uppnå största möjliga effekt på folkhälsa och välmående.
Beslutet ska tas på kommunfullmäktige i november 2021.
Reservation
Jimmy Väyrynen (M), Linda Frohm (M), Linus Häggström (M), Henrik Eriksson
(C), Rickard Mohss (L) och Kristina Karlsson (SD) reserverar sig mot beslutet
till förmån för Linda Frohms yrkande.
Beskrivning av ärendet
Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande och Jan Nilsson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Katarina Burman (V), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
och Sven Nordlund (MP), ledamot i kommunstyrelsen meddelar i skrivelse den 18 juni
2021, att personalen i Kalix kommun är kommunens viktigaste part för att kommunen
ska kunna leverera välfärd dygnet runt året runt. Vi vet att en välmående personal
kommer att göra ett bra arbete och närvaron på arbetet kommer att öka vilket leder till
en högre kvalité i kommunens verksamheter, samt minskade kostnader för sjuklön och
rehabilitering. Ett attraktivt erbjudande om friskvård och folkhälsoarbete kan även vara
bra vid rekrytering av ny personal till vår kommun.
Kalix kommun har ett antal förmåner för personalen kopplade till friskvård och folkhälsa
idag, men detta ska utvärderas innan ett nytt förslag arbetas fram.
Yrkande
Tommy Nilsson (S): Bifall till arbets- och personalutskottets förslag.
Linda Frohm (M): Ge kommundirektören i uppdrag att ge förslag på friskvårdssatsning
med förmåner i enlighet med Skatteverkets regelverk. Kommundirektören får i uppdrag
att ta fram riktlinjer för hela organisationens nyttjande av friskvård.
Propositionsordning
Ordförande ställer propositionsordning på Tommy Nilssons (S) och Linda
Frohms (M) skilda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
Tommy Nilssons yrkande.
Ajournering
Kl 09:30-09:35
Beslutsunderlag
Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande och Jan Nilsson (S),
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Katarina Burman (V), kommunstyrelsens 2:e
vice ordförande och Sven Nordlund (MP), ledamot i kommunstyrelsens skrivelse den
18 juni 2021.
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Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 66/21.
Protokollsutdrag skickas till
Kommundirektör Maria S Henriksson
Stab Kansli
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§ 166

Dnr 2021-00175 101

Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt - IT
Norrbotten AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits under föregående
kalenderår bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 8 juni 2021, att
kommunala bolag står under tre former av uppsikt från kommunstyrelsen i
ägarkommunen: den allmänna uppsiktsplikten, den löpande uppsiktsplikten samt den
förstärkta uppsiktsplikten. Uppsikten gäller för alla hel- och delägda kommunala bolag,
oavsett hur stort eller litet kommunen ägande i bolaget är.
Den förstärkta uppsiktsplikten regleras i 6 kap. 9 § kommunallagen (KL). Där framgår
följande:
Kommunstyrelsen ska årligen pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om Kommunstyrelsen finner att
så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Det föreligger inte några särskilda krav på hur den förstärkta uppsiktsplikten ska
genomföras. Omfattningen av kommunstyrelsens prövning kan tänkas bli olika stor
beroende på vilket inflytande kommunen har i bolaget. Prövningen anses åtminstone
behöva inkludera större händelser som inträffat i bolaget.
I kommunstyrelsens reglemente bestäms att den förstärkta uppsiktsplikten ska
genomföras senast 15 april varje år. Detta är svårt att genomföra då de flesta bolag har
bolagsstämma under perioden april-juni. Vilka metoder och källor som ska användas för
ändamålet regleras inte men beredningen bedömer att följande handlingar är relevanta:
bolagsordning, ägardirektiv, senaste delårsrapport samt protokoll från senaste
bolagsstämma.
Kommunstyrelsen avgör om de handlingar som bifogas ärendet är tillräckliga för
prövningen av huruvida bolagets verksamhet har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och genomförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunens aktieinnehav i bolaget uppgår till 3,7 procent.
Kommunstyrelsen kan i uppsiktspliktsärenden behöva ta ställning till fråga om
delikatessjäv, om någon av kommunstyrelsens ledamöter tillika är ledamot av
bolagsstyrelsen.
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Beredning
Kommunens aktieinnehav i IT Norrbotten AB uppgår till 3,7 procent vilket gör att
kommunens inflytande kan ses som mindre omfattande. Kommunstyrelsens prövning
begränsas därför till årsredovisning, revisionsrapport och inkluderar kontroll/prövning av
större händelser som eventuellt inträffat i bolaget.
Kommunstyrelsens ordförande deltar årligen i den regionala uppföljningen/utvecklingen
av de gemensamma bolagen då även bolagsordning och ägardirektiv diskuteras vilket
även ger en praktisk möjlighet till uppsikt.
Bedömning
Beredningen föreslår kommunstyrelsen besluta att den verksamhet som bedrivits i IT
Norrbotten under föregående kalenderår bedöms ha varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 8 juni 2021.
Protokollsutdrag skickas till
IT Norrbotten
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§ 167

Dnr 2021-00176 101

Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt - Energikontor
Norr AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits under föregående
kalenderår bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 8 juni 2021, att
kommunala bolag står under tre former av uppsikt från kommunstyrelsen i
ägarkommunen: den allmänna uppsiktsplikten, den löpande uppsiktsplikten samt den
förstärkta uppsiktsplikten. Uppsikten gäller för alla hel- och delägda kommunala bolag,
oavsett hur stort eller litet kommunen ägande i bolaget är.
Den förstärkta uppsiktsplikten regleras i 6 kap. 9 § kommunallagen (KL). Där framgår
följande:
Kommunstyrelsen ska årligen pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om Kommunstyrelsen finner att
så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Det föreligger inte några särskilda krav på hur den förstärkta uppsiktsplikten ska
genomföras. Omfattningen av kommunstyrelsens prövning kan tänkas bli olika stor
beroende på vilket inflytande kommunen har i bolaget. Prövningen anses åtminstone
behöva inkludera större händelser som inträffat i bolaget.
I kommunstyrelsens reglemente bestäms att den förstärkta uppsiktsplikten ska
genomföras senast 15 april varje år. Detta är svårt att genomföra då de flesta bolag har
bolagsstämma under perioden april-juni. Vilka metoder och källor som ska användas för
ändamålet regleras inte men beredningen bedömer att följande handlingar är relevanta:
bolagsordning, ägardirektiv, senaste delårsrapport samt protokoll från senaste
bolagsstämma.
Kommunstyrelsen avgör om de handlingar som bifogas ärendet är tillräckliga för
prövningen av huruvida bolagets verksamhet har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och genomförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunens aktieinnehav i bolaget uppgår till 3,7 procent.
Kommunstyrelsen kan i uppsiktspliktsärenden behöva ta ställning till fråga om
delikatessjäv, om någon av kommunstyrelsens ledamöter tillika är ledamot av
bolagsstyrelsen.
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Beredning
Kommunens aktieinnehav i Energikontor Norr AB uppgår till 3,7 procent vilket gör att
kommunens inflytande kan ses som mindre omfattande. Kommunstyrelsens prövning
begränsas därför till årsredovisning, revisionsrapport och inkluderar kontroll/prövning av
större händelser som eventuellt inträffat i bolaget.
Kommunstyrelsens ordförande deltar årligen i den regionala uppföljningen/utvecklingen
av de gemensamma bolagen då även bolagsordning och ägardirektiv diskuteras vilket
även ger en praktisk möjlighet till uppsikt.
Bedömning
Beredningen föreslår kommunstyrelsen besluta att den verksamhet som bedrivits i
Energikontor Norr under föregående kalenderår bedöms ha varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 8 juni 2021.
Protokollsutdrag skickas till
Energikontor Norr AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
28(64)

Sammanträdesdatum

2021-08-30

Kommunstyrelsen

§ 168

Dnr 2021-00177 101

Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt Norrbotniabanan AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits under föregående
kalenderår bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 8 juni 2021, att
kommunala bolag står under tre former av uppsikt från kommunstyrelsen i
ägarkommunen: den allmänna uppsiktsplikten, den löpande uppsiktsplikten samt den
förstärkta uppsiktsplikten. Uppsikten gäller för alla hel- och delägda kommunala bolag,
oavsett hur stort eller litet kommunen ägande i bolaget är.
Den förstärkta uppsiktsplikten regleras i 6 kap. 9 § kommunallagen (KL). Där framgår
följande:
Kommunstyrelsen ska årligen pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
Kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om
nödvändiga åtgärder.
Det föreligger inte några särskilda krav på hur den förstärkta uppsiktsplikten ska
genomföras. Omfattningen av kommunstyrelsens prövning kan tänkas bli olika stor
beroende på vilket inflytande kommunen har i bolaget. Prövningen anses åtminstone
behöva inkludera större händelser som inträffat i bolaget.
I kommunstyrelsens reglemente bestäms att den förstärkta uppsiktsplikten ska
genomföras senast 15 april varje år. Detta är svårt att genomföra då de flesta bolag
har bolagsstämma under perioden april-juni. Vilka metoder och källor som ska
användas för ändamålet regleras inte men beredningen bedömer att följande
handlingar är relevanta: bolagsordning, ägardirektiv, senaste delårsrapport samt
protokoll från senaste bolagsstämma.
Kommunstyrelsen avgör om de handlingar som bifogas ärendet är tillräckliga för
prövningen av huruvida bolagets verksamhet har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och genomförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Kommunens aktieinnehav i bolaget uppgår till 3,7 procent.
Kommunstyrelsen kan i uppsiktspliktsärenden behöva ta ställning till fråga om
delikatessjäv, om någon av kommunstyrelsens ledamöter tillika är ledamot av
bolagsstyrelsen.
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Beredning
Kommunens aktieinnehav i Norrbottniabanan AB uppgår till 3,7 procent vilket gör att
kommunens inflytande kan ses som mindre omfattande. Kommunstyrelsens prövning
begränsas därför till årsredovisning, revisionsrapport och inkluderar kontroll/prövning
av större händelser som eventuellt inträffat i bolaget.
Kommunstyrelsens ordförande deltar årligen i den regionala
uppföljningen/utvecklingen av de gemensamma bolagen då även bolagsordning och
ägardirektiv diskuteras vilket även ger en praktisk möjlighet till uppsikt.
Bedömning
Beredningen föreslår kommunstyrelsen besluta att den verksamhet som bedrivits i
Norrbottniabanan AB under föregående kalenderår bedöms ha varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 8 juni 2021.

Protokollsutdrag skickas till
Norrbotninabanan AB
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§ 169

Dnr 2021-00178 101

Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt - Filmpool
Nord AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits under föregående
kalenderår bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 8 juni 2021, att
kommunala bolag står under tre former av uppsikt från kommunstyrelsen i
ägarkommunen: den allmänna uppsiktsplikten, den löpande uppsiktsplikten samt den
förstärkta uppsiktsplikten. Uppsikten gäller för alla hel- och delägda kommunala bolag,
oavsett hur stort eller litet kommunen ägande i bolaget är.
Den förstärkta uppsiktsplikten regleras i 6 kap. 9 § kommunallagen (KL). Där framgår
följande:
Kommunstyrelsen ska årligen pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
Kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om
nödvändiga åtgärder.
Det föreligger inte några särskilda krav på hur den förstärkta uppsiktsplikten ska
genomföras. Omfattningen av kommunstyrelsens prövning kan tänkas bli olika stor
beroende på vilket inflytande kommunen har i bolaget. Prövningen anses åtminstone
behöva inkludera större händelser som inträffat i bolaget.
I kommunstyrelsens reglemente bestäms att den förstärkta uppsiktsplikten ska
genomföras senast 15 april varje år. Detta är svårt att genomföra då de flesta bolag
har bolagsstämma under perioden april-juni. Vilka metoder och källor som ska
användas för ändamålet regleras inte men beredningen bedömer att följande
handlingar är relevanta: bolagsordning, ägardirektiv, senaste delårsrapport samt
protokoll från senaste bolagsstämma.
Kommunstyrelsen avgör om de handlingar som bifogas ärendet är tillräckliga för
prövningen av huruvida bolagets verksamhet har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och genomförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Kommunens aktieinnehav i bolaget uppgår till 4,5 procent.
Kommunstyrelsen kan i uppsiktspliktsärenden behöva ta ställning till fråga om
delikatessjäv, om någon av kommunstyrelsens ledamöter tillika är ledamot av
bolagsstyrelsen.
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Beredning
Kommunens aktieinnehav i Filmpool Nord AB uppgår till 4,5 procent vilket gör att
kommunens inflytande kan ses som mindre omfattande. Kommunstyrelsens prövning
begränsas därför till årsredovisning, revisionsrapport och inkluderar kontroll/prövning
av större händelser som eventuellt inträffat i bolaget.
Kommunstyrelsens ordförande deltar årligen i den regionala
uppföljningen/utvecklingen av de gemensamma bolagen då även bolagsordning och
ägardirektiv diskuteras vilket även ger en praktisk möjlighet till uppsikt.
Bedömning
Beredningen förslår Kommunstyrelsen besluta att den verksamhet som bedrivits i
Filmpool Nord under föregående kalenderår bedöms ha varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 8 juni 2021.

Protokollsutdrag skickas till
Filmpool Nord
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§ 170

Dnr 2021-00179 101

Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt - Industriell
Utvecklingscenter Norr AB (IUC)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits under föregående
kalenderår bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 8 juni 2021, att
kommunala bolag står under tre former av uppsikt från kommunstyrelsen i
ägarkommunen: den allmänna uppsiktsplikten, den löpande uppsiktsplikten samt den
förstärkta uppsiktsplikten. Uppsikten gäller för alla hel- och delägda kommunala bolag,
oavsett hur stort eller litet kommunen ägande i bolaget är.
Den förstärkta uppsiktsplikten regleras i 6 kap. 9 § kommunallagen (KL). Där framgår
följande:
Kommunstyrelsen ska årligen pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om Kommunstyrelsen finner att
så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Det föreligger inte några särskilda krav på hur den förstärkta uppsiktsplikten ska
genomföras. Omfattningen av kommunstyrelsens prövning kan tänkas bli olika stor
beroende på vilket inflytande kommunen har i bolaget. Prövningen anses åtminstone
behöva inkludera större händelser som inträffat i bolaget.
I kommunstyrelsens reglemente bestäms att den förstärkta uppsiktsplikten ska
genomföras senast 15 april varje år. Detta är svårt att genomföra då de flesta bolag har
bolagsstämma under perioden april-juni. Vilka metoder och källor som ska användas för
ändamålet regleras inte men beredningen bedömer att följande handlingar är relevanta:
bolagsordning, ägardirektiv, senaste delårsrapport samt protokoll från senaste
bolagsstämma.
Kommunstyrelsen avgör om de handlingar som bifogas ärendet är tillräckliga för
prövningen av huruvida bolagets verksamhet har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och genomförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunens aktieinnehav i bolaget uppgår till 13,7 procent.
Kommunstyrelsen kan i uppsiktspliktsärenden behöva ta ställning till fråga om
delikatessjäv, om någon av kommunstyrelsens ledamöter tillika är ledamot av
bolagsstyrelsen.
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Beredning
Kommunens aktieinnehav i Industriell Utvecklingscenter i Norr AB uppgår till 13,7
procent vilket gör att kommunens inflytande kan ses som mindre omfattande.
Kommunstyrelsens prövning begränsas därför till årsredovisning, revisionsrapport och
inkluderar kontroll/prövning av större händelser som eventuellt inträffat i bolaget.
Kommunstyrelsens ordförande deltar årligen i den regionala uppföljningen/utvecklingen
av de gemensamma bolagen då även bolagsordning och ägardirektiv diskuteras vilket
även ger en praktisk möjlighet till uppsikt.
Bedömning
Beredningen föreslår kommunstyrelsen besluta att den verksamhet som bedrivits i
Industriell Utvecklingscenter i Norr AB under föregående kalenderår bedöms ha varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 8 juni 2021.

Protokollsutdrag skickas till
Industriell Utvecklingscenter i Norr AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
34(64)

Sammanträdesdatum

2021-08-30

Kommunstyrelsen

§ 171

Dnr 2021-00180 101

Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt Investeringar i Norrbotten AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att den verksamhet som bedrivits under föregående
kalenderår bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 8 juni 2021, att
kommunala bolag står under tre former av uppsikt från kommunstyrelsen i
ägarkommunen: den allmänna uppsiktsplikten, den löpande uppsiktsplikten samt den
förstärkta uppsiktsplikten. Uppsikten gäller för alla hel- och delägda kommunala bolag,
oavsett hur stort eller litet kommunen ägande i bolaget är.
Den förstärkta uppsiktsplikten regleras i 6 kap. 9 § kommunallagen (KL). Där framgår
följande:
Kommunstyrelsen ska årligen pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
Kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om
nödvändiga åtgärder.
Det föreligger inte några särskilda krav på hur den förstärkta uppsiktsplikten ska
genomföras. Omfattningen av kommunstyrelsens prövning kan tänkas bli olika stor
beroende på vilket inflytande kommunen har i bolaget. Prövningen anses åtminstone
behöva inkludera större händelser som inträffat i bolaget.
I kommunstyrelsens reglemente bestäms att den förstärkta uppsiktsplikten ska
genomföras senast 15 april varje år. Detta är svårt att genomföra då de flesta bolag
har bolagsstämma under perioden april-juni. Vilka metoder och källor som ska
användas för ändamålet regleras inte men beredningen bedömer att följande
handlingar är relevanta: bolagsordning, ägardirektiv, senaste delårsrapport samt
protokoll från senaste bolagsstämma.
Kommunstyrelsen avgör om de handlingar som bifogas ärendet är tillräckliga för
prövningen av huruvida bolagets verksamhet har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och genomförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Kommunens aktieinnehav i bolaget uppgår till 1,4 procent.
Kommunstyrelsen kan i uppsiktspliktsärenden behöva ta ställning till fråga om
delikatessjäv, om någon av kommunstyrelsens ledamöter tillika är ledamot av
bolagsstyrelsen.
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Beredning
Kommunens aktieinnehav i Investeringar i Norrbotten AB uppgår till 1,4 procent vilket
gör att kommunens inflytande kan ses som mindre omfattande. Kommunstyrelsens
prövning begränsas därför till årsredovisning, revisionsrapport och inkluderar
kontroll/prövning av större händelser som eventuellt inträffat i bolaget.
Kommunstyrelsens ordförande deltar årligen i den regionala
uppföljningen/utvecklingen av de gemensamma bolagen då även bolagsordning och
ägardirektiv diskuteras vilket även ger en praktisk möjlighet till uppsikt.
Bedömning
Beredningen föreslår kommunstyrelsen besluta att den verksamhet som bedrivits i
Investeringar i Norrbotten AB under föregående kalenderår bedöms ha varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 8 juni 2021.

Protokollsutdrag skickas till
Investeringar i Norrbotten AB
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§ 172

Dnr 2021-00392 70

Årlig uppräkning av avgift för dödsboförvaltning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar ge socialnämnden rätt att ta
ut avgift enligt följande;
- Att enligt 18 kap Ärvdabalken och 5 kap begravnings lagen, ta ut en
ersättning av ett dödsbo för socialnämndens kostnader för
dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravnings lagen.
- Att avgiften börjar gälla fr o m 2022-01-01 och motsvarar
500 kronor/timme, vilket är 1,05% av prisbasbeloppet enligt
socialförsäkringsbalken (2010:110). För år 2021 har prisbasbeloppet
beräknats till 47 600 kronor.
- Att avgiften därefter årligen räknas upp med kommande års
procentuella ökning av det fastställda prisbasbeloppet.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden föreslår i protokoll den 16 juni 2021, § 155, att kommunstyrelsen
rekommenderar kommunfullmäktige att besluta enligt socialnämndens förslag, att ha
rätt att ta ur ersättning för sina förvaltningskostnader och åtgärder enligt begravnings
lagen. En kommun får dock, enligt 8 kap 3c § Kommunallagen inte ta ut högre avgift än
vad som svarar för kostnaden för de tjänstemän som kommunen tillhandahåller.
Ersättningen ska därför enligt 8 kap 3 c § Kommunallagen motsvara kommunens
självkostnad. Kostnaden för dödsboförvaltningen och åtgärder enligt begravningslag
beräknas till 500 kr/timme 2022. Avgiften ska följa prisbasbeloppet.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden har ansvar för handläggning av dödsboärenden. Utgångspunkten är att
den avlidnes anhöriga i första hand ska förvalta och avveckla dödsboet samt ta hand
om begravningsarrangemanget. Vid vissa situationer med särskilda förutsättningar ska
socialnämnden göra dödsboanmälan och i vissa fall förvalta och avveckla dödsboet. I
vissa fall måste även socialnämnden ordna med begravning/gravsättning av den avlidne
och om dödsboets tillgångar inte räcker för att täcka skäliga kostnader ska ekonomiskt
bistånd beviljas under vissa förutsättningar. Socialnämnden har rätt att ta ut ersättning
ur dödsboet för sina förvaltningskostnader. Tidsåtgången ska dokumenteras.
Dokumentationen av tidsåtgången utgör debiteringsunderlag.
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen rekommenderar kommunfullmäktige att
besluta enligt socialnämndens förslag, att ha rätt att ta en avgift för sina
förvaltningskostnader och åtgärder enligt begravnings lagen om 500 kr/timme från och
med 2022-01-01. Avgiften följer prisbasbeloppets utveckling.
Jämställdhetsanalys
Beslutet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon påverkan på
kommunens jämställdhetsmål.
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Socialnämndens protokoll, § 155/21.
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§ 173

Dnr 2021-00393 70

Tillägg i reglementet - befogenhet att besluta om gravsättning
enligt begravningslag (1990:1144) 5 kap 2 §
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar ge socialnämnden
befogenhet att i reglementet som socialnämnd besluta om gravsättning enligt
begravningslag (1990:1144) 5 kap 2§.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden meddelar i protokoll den 16 juni 2021, § 155, att ansvaret för
gravsättningen ligger enligt begravnings lagen på ”kommunen”. Detta innebär att
kommunfullmäktige bör utse en nämnd som skall fullgöra kommunens uppdrag på detta
område. För närvarande ligger delegationen för beslut om gravsättning hos
kommunfullmäktige. Beskrivning av ärendet Enligt begravningslagens 5 kap. 2 § har
kommunen det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts. Bestämmelsen
reglerar endast gravsättning av avliden, inte begravningen. Med gravsättning avses inte
en regelrätt begravning utan endast att den avlidnes stoft eller aska placeras inom en
gravplats eller inom ett gemensamt grav område eller askans utströende.
Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar (även utav ovilja/oförmåga) med
gravsättningen är folkbokföringskommunen ansvarig att göra detta eller om den avlidne
inte har varit folkbokförd i Sverige den kommun där dödsfallet inträffade. Om en annan
kommun än folkbokföringskommunen är ansvarig för den provisoriska dödsförvaltningen
är den kommunen ansvarig även för gravsättningen. Ansvaret för gravsättning enligt 5
kap. 2 § begravnings lagen gäller oavsett om den avlidne omfattas av begravningsavgift
som tas ut i samband med den årliga taxeringen eller inte.
Enligt begravningslagen har kommunen ett yttersta ansvar för att avlidna gravsätts.
Ärendets gång i sådan här fall är att kommunen ser till att gravsättning sker och
ersätter den som är huvudman för begravningsplatsen för de direkta kostnaderna för
gravsättningen. Kommunen får sedan begära ersättning för sina kostnader av dödsboet.
Jämställdhetsanalys
Beslutet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon påverkan på
kommunens jämställdhetsmål.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll, § 156/21.
Reglemente
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§ 174

Dnr 2021-00354 02

Lönestruktur och strategisk lönesättning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar genomföra en särskild
lönesatsning på undersköterskor inom Kalix kommun med godkänd utbildning till ett
belopp av 400 kr per månad för chefer att individuellt och differentierat fördela i
löneöversyn 2022. Medel för den särskilda satsningen anslås med 2,7 mkr för
löneöversyn 2022.
Beskrivning av ärendet
Maria S Henriksson, kommundirektör meddelar i tjänsteskrivelse den 16 juni 2021, att
kompetensförsörjning kommer att vara alla kommuner, företag och organisationers
största utmaning. Problemet med arbetskraftsbrist är särskilt svårt i många av
kommunens yrken då jobben i välfärden kräver rätt kompetens i kombination med
utbildningskrav. Vi har under de senaste åren sett svårigheter att rekrytera bl a
socionomer, sjuksköterskor, undersköterskor och lärare inom vissa områden. Trots att vi
under åren genomfört särskilda satsningar i löneöversyner samt i samband med
genomförda lönekartläggningar har vi inte uppnått vår målsättning att Kalix kommun
ska ha konkurrenskraftiga löner för att kunna möta efterfrågan.
Om ingenting förändras visar grundscenariot en behovsökning av antalet anställda inom
kommunerna som främst är koncentrerad till vård och omsorg. Utöver de ökade
behoven beräknas andelen pensionsavgångar öka årligen. Trycket är lägre på förskola
och skola men trots det måste ett stort antal pensionsavgångar hanteras. Sedan en tid
tillbaka har rekryteringsläget varit bekymmersamt för flera yrkesgrupper även där.
Pandemins effekter har också accelererat behovet av omställning till välfärden. Det finns
mycket som vi som arbetsgivare gör för att möta denna kompetensutmaning, men
också en hel del kvar att göra. Strategierna handlar om att vara en attraktiv
arbetsgivare, att hitta nya lösningar och om ett hållbart arbetsliv.
Arbetsgivare kan stödja medarbetarnas utveckling genom en rad olika insatser. För nya
medarbetare är introduktion och tillgång till mentorskap eller handledning viktigt. Att ha
tid och möjlighet för kollegialt lärande underlättar när nya kunskaper ska omsättas i
praktiskt arbete. Att skapa och visa modeller för kompetens- och karriärutveckling ger
medarbetarna chansen att utveckla både sig själva och verksamheten – vilket samtidigt
gör jobben mer attraktiva.
Beredning
Kommunstyrelsens politiska beredning har i dialog med HR-chef och personalstrateger
diskuterat förutsättningarna för att skapa en lönestruktur som speglar en jämställd
kommun liksom förutsättningar för att kunna rekrytera kompetenser där det idag råder
stor konkurrens mellan kommuner och andra organisationer.
En grupp där vi särskilt ser behov av en satsning är undersköterskor. En satsning på
gruppen undersköterskor skulle medverka till en jämnare fördelning av löner mellan
män/kvinnor i Kalix kommun. Idag tjänar kvinnor ca 93 % av mäns löner i vår kommun.
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Det har sakta gått framåt men det är med mycket små steg. Det här är ingenting vi kan
vara nöjda med.
Det handlar om att skapa förutsättningar för att få fler att vilja och kunna jobba heltid
och minska pensionsavgångarna genom att förlänga yrkeslivet. Idag har Kalix kommun
en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 97,45 % vilket är högt jämfört med andra
kommuner men möjliggör fortfarande en möjlighet att frigöra fler arbetade timmar.
Pensionsavgångarna under de närmaste fyra åren är ca 250 personer vilket kommer att
bli en stor utmaning. Nya lösningar genom till exempel förändrade arbetssätt och teknik
kan också minska behoven.
Tabell: Jämförelse medellön undersköterskor Kalix kommun – Norra Sverige

Arbetsgivarenheten har på uppdrag av beredningen analyserat lönestatistik för gruppen
Undersköterskor i förhållande till Norra Sverige och det framkommer att skillnaden
däremellan skulle kunna justeras genom ett utökat budgetutrymme om 400 kronor per
Undersköterska med godkänd utbildning.
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Utdrag ur Lönekartläggning 2021 - Sammanfattning

Beredningens förslag
Beredningen föreslår Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott att besluta om ett
extra utrymme om 400 kronor per Undersköterska med godkänd utbildning för chefer
att individuellt och differentierat fördela i löneöversyn 2022.
Beredningen föreslår även att Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutar
att uppdra till Arbetsgivarenheten att ta fram en handlingsplan med åtgärder för
strategisk lönesättning kopplat till lönekartläggningen samt genomförd genomlysning av
lönestrukturer.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera Kommunfullmäktige att genomföra en särskild lönesatsning på
undersköterskor inom Kalix kommun med 400 kr utöver beslutade satsningar. Medel för
den särskilda satsningen anslås med 2,7 mkr för löneöversyn 2022.
Genom att tänka nytt och våga utmana det traditionella kan arbetsgivaren hitta nya
lösningar för att möta kompetensutmaningen. Det handlar om att utveckla arbetssätt
och att hitta nya samarbeten så att varje medarbetares kompetens används på ett
ändamålsenligt sätt och att tekniken används smart. På så sätt kan vi som arbetsgivare
minska rekryteringsbehovet och samtidigt möta invånarnas ökade krav på högre kvalitet
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i välfärden. För att få till förändring är jämställdhet, delaktighet, samverkan mellan
parterna och ett nära ledarskap centralt.
Tilläggsyrkande
Maud Lundbäck (S): lägg till ”per månad” efter 400 kr i beslutstext.
Ordförande ställer Maud Lundbäcks (S) tilläggsyrkande för röstning och finner
att kommunstyrelsen beslutar bifalla Maud Lundbäcks yrkande.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 14 juni 2021.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 52/21.
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§ 175

Dnr 2021-00390 02

Kompetensförsörjningsplan
Kommunstyrelsens beslut
kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta
Kompetensförsörjningsplanen 2021-2025 enligt bifogad bilaga. Beslutet ersätter
tidigare kompetensförsörjningsplan (Dnr 195/14-02).
Beskrivning av ärendet
Ulrika Johansson Kauppi, personalstrateg meddelar i tjänsteskrivelse den 4 augusti
2021, att Kalix kommun står inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning
av organisationens verksamheter.
Kompetensförsörjningsplan 2021-2025 analyserar kommande behov och ringar in
fokusområden där strategiskt arbete ska genomföras för att möta dessa utmaningar.
Syftet med Kalix Kommuns kompetensförsörjningsplan är att ge en samlad bild av
verksamheten för att underlätta strategisk kompetensförsörjning och bidra till att
Kommunens utvecklingsmål på lång och kort sikt uppnås inom samtliga förvaltningar.
Utifrån kompetensförsörjningsplanen ska
Arbetsgivaren arbeta med varumärket för att attrahera, rekrytera och behålla
personal.
Respektive förvaltning ansvarar för uppföljning av sin verksamhets
kompetensförsörjning.
Kompetensförsörjningsplanen föreslås gälla över 5 år, med årlig uppföljning inom
förvaltningarna och verksamheters ordinarie verksamhetsuppföljning.
Kompetensförsörjningsplanen i sin helhet bifogas beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Ulrika Johansson Kauppi, personalstrateg tjänsteskrivelse den 4 augusti 2021 och
förslag till Kompetensförsörjningsplan.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 67/21.
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§ 176

Dnr 2021-00271 00

Antal ledamöter i kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar enligt följande:
1. När val av kommunfullmäktige hålls nästa gång i hela landet ska 37 ledamöter
utses i Kalix kommunfullmäktige.
2. När val av kommunfullmäktige hålls nästa gång i hela landet ska ersättare utses till
hälften av det antal platser som varje parti får i Kalix kommunfullmäktige. För ett
parti med en eller två ledamöter i fullmäktige ska två ersättare utses.
3. En ny arbetsordning för kommunfullmäktige ska tillämpas från och med
15 oktober 2022 med anledning av punkterna 1 och 2.
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 17 augusti 2021,
att kommunstyrelsen beslutade den 9 november 2020, § 211, att tillsätta en tillfällig
politisk beredning med uppdrag att ta fram en målbild över framtida politisk
organisation och politiska arvoden i Kalix kommun. Rapport med förslag till förändringar
har överlämnats till kommunstyrelsen för vidare handläggning.
Rapport tillfällig beredning, målbild - framtida politisk organisation och politiska arvoden
behandlades på Kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj 2021 § 120.
Kommunstyrelsen beslutade då att antal ledamöter i kommunfullmäktige skulle beredas
vid dagens sammanträde för beslut i kommunfullmäktige den 14 juni 2021 samt att ge
kommundirektören i uppdrag att skicka ut rapporten till nämnder och styrelser samt
övriga instanser som har rätt att yttra sig. Kommundirektören fick även i uppdrag att
bereda ärenden för beslut utifrån rapport och yttranden.
Tommy Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande och Jan Nilsson (S), 1:e vice
ordförande kommunstyrelsen meddelar i skrivelse den 17 maj 2021, att
kommunstyrelsen har haft en politiskt tillsatt kommunstyrelseberedning där samtliga
politiska partier har ingått. I uppdraget har bl a ingått att utreda kommunfullmäktiges
storlek beträffande antal ledamöter. Här nedan följer beredningens underlag till beslut;
”Valdeltagandet i Norrbotten och Kalix är högre än landet i stort. Vi har en jämnare
könsfördelning bland förtroendevalda, än riksgenomsnittet (1). Alla ledamöter i
kommunfullmäktige är folkvalda och representerar folkviljan i en kommun (12). Politiker
och ledare i den kommunala organisationen bör utveckla sitt sätt att styra inte minst i
ljuset av tillitsdelegationens arbete (13). Här föreslås att en form av tillitsbaserad
styrning ersätter New Public Management, NPM, där styrformen funnits (4,5). Piteå har
gått före övriga länet i detta, men många är på väg. Med tillitsbaserad styrning ökar
bl.a. den gyllene zonen, som utgörs av gränslandet mellan det politiska ansvaret och
chefernas ansvar och leder till en närmare samverkan mellan tjänstemän och politiker
(2,5).
Antalet förtroendevalda har minskat i kommuner och ökat i regioner. Antalet uppdrag
har däremot ökat i kommuner, på så sätt har det skett en uppdragskoncentration.
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Behovet av fler politiker har lyfts fram i två statliga utredningar, Demokrati för det nya
seklet, 2002 och Demokratiutredningen, Låt fler forma framtiden, 2016. Antalet kvinnor
är fortfarande lägre än män bland förtroendevalda. Åldersgruppen 18 – 29 år är
underrepresenterade och åldersgruppen 50 - 64 år är den mest överrepresenterade (3).
Andelen kvinnor i toppositioner i kommuner är lägre än andelen män. Bland landets
kommunstyrelseordförande, KSO, var 32 % kvinnor och 33 % av
kommunfullmäktigeordföranden, KFO, var kvinnor, år 2020 (9).
Antalet invånare per förtroendevald brukar ses som en indikator på hur stor kontaktytan
är mellan väljare och politiker. Det går i genomsnitt en kommunpolitiker på 185
medborgare i Norrbotten och i Kalix är siffran 135 (1). Kalix kommun utgör en enda
valkrets. Med anledning av bestämmelser i vallagen tillämpas därför en spärr om två
procent av rösterna för att ett parti ska få delta i mandatfördelningen i fullmäktige (11).
Sedan 2015 används en beräkningsmetod som gynnar små partiers representation. Vid
en minskning till 37 mandat, vilket merparten i beredningen föreslår, skulle S minska
två mandat, M ett mandat och V ett mandat, en förändring som skulle innebära en
besparing på c:a 200 tkr, allt utgående från valresultatet 2018 (8).
I Kalix kommun fanns vid sista valet 2018-09-09, 13 181 röstberättigade personer.
Kommunfullmäktige har 41 mandat. Detta antal mandat har funnits sedan 1973. En
minskning av antalet mandat motiveras främst av att antalet röstberättigade invånare
har minskat från 13 991 år 2006 till 13 181 år 2018. Antalet invånare var 18323 år
1973 och 15812 år 2020. En minskning av antalet mandat måste innebära ett udda
antal och 31 är det lägsta som kan komma ifråga för vår kommun (11). I
beredningsgruppen förespråkas detta av någon, en annan menar att 39 är rimligt.
Beredningens majoritet enas om 37 mandat och det främsta motivet för att minska
antalet mandat är den befolkningsminskning som ägt rum sedan 1973. Denna
förändring kanske inte breddar eller fördjupar debatten i fullmäktige, vilket är en
angelägen fråga. Ett redskap för detta kan vara tillfälliga beredningar där även politiker
utanför fullmäktige kan delta.
Beredningsgruppen föreslår följande:
• Att kommunfullmäktige i en ökad utsträckning använder beredningar som ett sätt
att skapa delaktighet och kreativitet i det politiska arbetet.
• Att en utredning/ tillfällig KF-beredning tillsätts för att utreda införandet av
tillitsbaserad styrning i den kommunala verksamheten och den politiska organisationen.
• Att en minskning av antalet mandat i kommunfullmäktige till 37 mandat genomförs.”

Kommunstyrelsen har den 24 maj 2021, § 121, föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar:
1. När val av kommunfullmäktige hålls nästa gång i hela landet ska 37 ledamöter utses i
Kalix kommunfullmäktige.
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2. När val av kommunfullmäktige hålls nästa gång i hela landet ska ersättare utses till
hälften av det antal platser som varje parti får i Kalix kommunfullmäktige. För ett parti
med en eller två ledamöter i fullmäktige ska två ersättare utses.
3. En ny arbetsordning för kommunfullmäktige ska tillämpas från och med
15 oktober 2022 med anledning av punkterna 1 och 2.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2021, § 133, att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen enligt följande: Ärendet återremitteras med komplettering av
rapporten från tillfällig beredning, målbild – framtida politisk organisation och politiska
arvoden.
Beredning
En minskning av antalet ledamöter i Kommunfullmäktige från 41 till 37 ledamöter
medför en kostnadsminskning med ca 200 000 kr. I perspektivet av hur befolkningen
minskat bibehålls andelen ledamöter per invånare.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 17 augusti 2021.
Rapport från tillfällig beredning - med reservationer.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 133/21.
Kommunstyrelsens protokoll, § 121/21.
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson (S) och kommunstyrelsens
vice ordförande Jan Nilsson (S) den 12 maj 2021.
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§ 177

Dnr 2021-00296 00

Spåravgifter på Kalix skidstadion
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå att spåravgift införs
på Kalix skidstadion i Djuptjärn. Spåravgifterna kan medföra att motionsåkandet
minskar och därmed påverkas folkhälsan och friluftslivet negativt. Vidare är det svårt
att kontrollera om alla betalar avgift samt införandet medför vissa administrativa
kostnader.
Reservation
Jimmy Väyrynen (M), Linda Frohm (M), Linus Häggström (M), Henrik Eriksson (C),
Rickard Mohss (L) och Kristina Karlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Linda Frohms yrkande.
Beskrivning av ärendet
Linda Frohm (M) och Sandra Bergström (M) föreslår i en motion till fullmäktige med
rubriken ”Friluftskommun nu och i framtid” 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 skattsedeln 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 Fritids- 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 Fritids- 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 beslutar den 3 februari 2020 § 35, att lämna motionen till fritidsoch kulturnämnden för beredning.
Fritids- och kulturnämnden beslutar den 30 september 2020, § 69, att rekommendera
kommunstyrelsen föreslå, att kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen med
tillägget att spåravgifter inte ska gälla för barn och ungdom under 20 år.
Kommunfullmäktige beslutar 8 februari 2021 § 43 att bifalla motionen enligt följande:
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• 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.
Beredningens förslag
På Kalix Skidstadion prepareras skidspåren nästan varje vinterdag från klockan 06.00
för att hålla bra klass när åkarna kommer.
• Spåravgiften föreslås gälla från det konstsnöspåren öppnas, vanligtvis i oktober eller
november och hela snösäsongen, som brukar sträcka sig fram till april, på samtliga
spår som utgår från skidstadion.
• Skidspåren föreslås även fortsättningsvis vara gratis för alla under 20 år.
• För övriga föreslås en avgift på 300 kronor per säsong. I avgiften ingår en SMS tjänst
som meddelar varje gång spåren preparerats.
• Spåravgift ska även kunna lösas för enstaka dygn, då föreslås en avgift på 30
kronor/dygn. • Betalning ska kunna ske på SportCity eller i Folkets hus café varvid
man får en spårknapp direkt vid betalning, eller elektroniskt via mobil eller dator. Om
man betalat sitt säsongskort elektroniskt kan man mot uppvisande av digitalt kvitto
hämta ut spårknappen på ovanstående platser.
• Spårknappen bärs på kläder eller mössa när man åker i spåren som bevis på att
avgiften erlagts.
• Är SportCity eller Folkets hus stängt gäller digitalt kvitto på köpt spåravgift vid en
eventuell kontroll.
Avgiftsfria spår kommer att finnas på flera platser i kommunen, exempelvis i Töre,
Sangis, och Nyborg.
Arbetsutskottet föreslår den 6 maj 2021, § 44, att fritids- och kulturnämnden beslutar
föreslå kommunfullmäktige besluta, att spåravgift införs på Kalix Skidstadion i
Djuptjärn från och med säsongen 2021 på 300 kronor per säsong alternativt 30 kronor
per dygn att gälla för samtliga åkare över 20 år samt att avgiften går till fritid- och
kulturnämnden för underhåll och reinvesteringar i friluftsanläggningar.

Yrkande
Erik Söderlund (S): Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att
avslå att spåravgift införs på Kalix skidstadion i Djuptjärn. Spåravgifterna kan medföra
att motionsåkandet minskar och därmed påverkas folkhälsan och friluftslivet negativt.
Vidare är det svårt att kontrollera om alla betalar avgift samt införandet medför vissa
administrativa kostnader.
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Linda Frohm (M): Bifall till fritids- och kulturnämndens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer propositionsordning på Erik Söderlunds (S) och Linda
Frohms (M) skilda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
Erik Söderlunds yrkande.
Ajournering
Kl 10:25-10:35, 10:55-11:00.
Beslutsunderlag
Fritids- och kulturnämndens protokoll, § 48/21.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
49(64)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
50(64)

Sammanträdesdatum

2021-08-30

Kommunstyrelsen

§ 178

Dnr 2021-00341 101

Äldreplan för Kalix kommun 2018-2026 - uppföljning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna uppföljningen av
Äldreplanen. Vid nästa uppföljning ska Äldreplanen revideras och sedvanlig
remissförfarande ska då ske till övriga nämnder och intresseorganisationer.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden meddelar i protokoll den 21 maj 2021, § 130 följande: socialnämnden
meddelar den 10 april 2019, att socialchefen fick i uppdrag av socialnämnden den 29
september 2016, § 106, att tillsammans med Framtidsgruppen utarbeta en Äldreplan
för Kalix kommun.
Äldreplanen ska vara ett stöd och användas som riktlinje vid framtida utveckling av en
god vård- och omsorg. Äldreplanen har utarbetats av Framtidsgruppen som består av
tjänstepersoner och politiker.
Socialnämnden antog utkastet den 28 augusti 2018, § 99, och beslutade att
Äldreplanen skulle gå på remiss till andra nämnder men även till organisationer som är
berörda av ämnet. Efter remissförfarandet har socialförvaltningen gjort revideringar av
utkastet. Under processen har bland annat olika pensionärsföreningar samt KPR och
KFR fått ta del av utkasten samt har fått inkomma med synpunkter.
Grunden för Äldreplanen utgörs av politiska mål men också styrdokument som antagits
av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Planen utgår också från beprövad
forskning, teorier, nationella lagar-och riktlinjer samt andra styrdokument.
Socialnämnden föreslår att Äldreplanen revideras varje mandatperiod och att
socialförvaltningen ska använda Äldreplanen vid uppföljningar knutna till ämnet.
Jämställdhetsanalysen har integrerats i löpande text. Kommunfullmäktige beslutade att
anta Äldreplanen samt att Äldreplanen ska revideras varje ny mandatperiod och följas
upp vartannat år. Kommunfullmäktige beslutade även att vid revidering och
uppföljning ska ett jämställdhetsperspektiv beaktas utifrån regeringens
jämställdhetspolitiska mål.
Syftet med Äldreplanen ska förutom vara ett stöd till att utveckla framtidens
äldreomsorg vara ett stöd till kommunens innevånare. Genom att ta del av Äldreplanen
ska äldre och närstående få en uppfattning om vad som kan förväntas av Kalix
kommun under åldrandet. Planen ska även visa vilka visioner Kalix kommun har för
framtidens äldreomsorg.
Efter socialnämndens beslut 29 september 2016 § 106 har Framtidsgruppen arbetat
med Äldreplanen. Framtidsgruppen består av tjänstepersoner och politiker som arbetat
fram Äldreplanen tillsammans. Under framtagandet har HKR och KPR fått ta del av
framväxande planen i en dialogform.
Socialnämnden tog del av utkastet till Äldreplanen den 19 juni 2018 och gavs tid att
föra fram synpunkter fram tills en extrainsatt nämnd den 28 augusti 2018. Enligt
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beslut av socialnämnden i augusti § 99 skickades utkastet på remiss till andra
nämnder men även till HKR och KPR samt andra organisationer. Exempelvis har PRO
haft en studiecirkel kring Äldreplanen. Socialnämnden har den 10 april 2019, § 49
beslutat att föreslå kommunfullmäktige att Äldreplanen ska revideras varje ny
mandatperiod och följas upp vartannat år samt att kommunfullmäktige att vid
revidering och uppföljning ska ett jämställdhetsperspektiv beaktas utifrån Regeringens
jämställdhetspolitiska mål.
Socialnämnden uppdrar till socialchefen att sammanfatta Äldreplanen till en kortare
broschyr för allmänheten som ska redovisas till socialnämnds arbetsutskott. Det har
inte skett utan ska ske efter denna uppföljning.
Socialnämnden har i maj månad gjort en uppföljning och finner att äldreplanen är av
god kvalitet (fullgod) och (relevant) aktuell för Kalix kommun.
Socialnämnden anser att vid nästa uppföljning ska äldreplanen revideras och sedvanlig
remissförfarande ska då ske till övriga nämnder och intresseorganisationer.
Bakgrund och integrerad jämställdhetsanalys
Statistik visar att många fler som föds idag kommer att bli över 100 år än tidigare.
Den ökade medellivslängden i medför nya utmaningar och ställer nya krav vid
utformningen av framtidens vård- och omsorg. Kalix kommun är inte undantagen
utmaningar utan har fler personer över 65 år än genomsnittet av Sveriges kommuner
(Kolada, 2019).
Figur 1 nedan illustrerar utvecklingen i Kalix över tid gentemot andra kommuner
utifrån 65 år och äldre.

Invånare 65+, andel (%) Antal invånare i kommunen som är 65 år eller äldre dividerat
med totalt antal invånare i kommunen den 31/12 (Kolada.se, 2019).
Ett avsnitt i Äldreplanen belyser utmaningen kring kompetensförsörjningen som är en
nationell utmaning och inte endast en utmaning för Kalix kommun. För att möta
utmaningarna krävs nya lösningar vilket inkluderar fler digitala lösningar inom
socialförvaltningen alla områden.
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Äldreplanen riktar sig till både män och kvinnor oavsett livssituation. Regeringens
övergripande jämställdhetspolitiska mål är att kvinnor och män ska ha samma makt
att forma samhället och sitt eget liv (Regeringskansliet, 2017). Under framtagandet
har arbetsgruppen försökt beakta ett jämställdhetsperspektiv vid utformningen av
Äldreplanen. För att säkra att Kalix kommun tillhandhåller en jämställd vård kommer vi
arbeta med könsuppdelad statistik när det är möjligt.
Forskning visar att det är kvinnor som i större utsträckning påverkas negativt av att ge
anhörig omsorg. Det beräknas att 70 procent av informella anhörigvårdare kvinnor och
i större utsträckning bland låginkomsttagare. Det är kvinnliga anhöriga till lågutbildade
äldre som också ökat sin insats över tid (SOU 2017:21, s 24).
Forskning visar också att kvinnor i även vårdar sina sjuka makar längre än män vårdar
sina fruar, men i de övre åldrarna ses ingen större skillnad mellan vem som vårdar
utifrån kön (Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan, 2018, s 24-25).
Anhöriga och närstående behöver beaktas vid utformning av vård-och omsorg men
utan att män inte glöms bort som anhörigvårdare.
I Kalix är det fler kvinnor än män som är över 65 år. 2018 var det ca 30 procent av
kvinnor över 65 år och ca 27 procent av männen.

Invånare 65+, andel (%) Antal invånare i kommunen som är 65 år eller äldre dividerat
med totalt antal invånare i kommunen den 31/12 (Kolada.se, 2019).
Äldre är inte en homogen grupp utan består av olika grupper och personer som har
olika behov, intressen och utmaningar. Antalet äldre som är utrikesfödda ökar i
Sverige och är inte heller en homogen grupp vilket behöver beaktas. Jämfört med
inrikes födda har utrikesfödda i lägre utsträckning hemtjänst och men även särskilt
boende. Det kan antas att omvårdnaden utförs av anhöriga i större utsträckning (SOU
2017:21 s 197).
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En förklaring kan vara språkliga hinder som leder till att det är svårt att veta vilken
hjälp som går att söka. Äldreplanen har försökt beakta jämställdhet men även ett
intersektionellt perspektiv då anhöriga oavsett bakgrund, etnicitet, religion, språk eller
livssituation ska få god och likvärdig vård-och omsorg. Genom att belysa frågor kring
jämställdhet ur olika perspektiv förväntas Äldreplanen skapa en medvetenhet kring
frågorna.
Referenser
Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan. (2018). Regeringen, skrivelse
2017/18:280, pp.24-25. Available at:
https://www.regeringen.se/49ee56/contentassets/faebe5c0bff14b9fb7cd9df7625d2e10
/framtidens-aldreomsorg--en-nationell-kvalitetsplan-2017_18_280.pdf
[Accessed 8 Mar. 2019].
Kolada.se. (2019). Kolada. [online] Available at:
https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16815&tab_id=74606
[Accessed 8 Mar. 2019].
Regeringskansliet. (2017). Mer om jämställdhetspolitikens mål. [online] Available at:
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/01/mer-om-jamstalldhetspolitikens-mal/
[Accessed 8 Mar. 2019].
Sverige. Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen - Läs mig! :
nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer Del 1/ betänkande av
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Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll, § 130/21.
Äldreplan.
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§ 179

Dnr 2019-00517 103

Motionssvar - orienteringstavla
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
Beskrivning av ärendet
Kristina Karlsson (SD) föreslår i motion den 24 november 2019 följande:
”Vi i vårt vackra Kalix är i behov av en orienteringstavla så våra besökare hittar till olika
ställen i samhället. Till exempel var allmän toalett finns, parkeringar för husvagn/husbil,
hjärtstartare, men även andra nödvändiga o upplysande saker.
Har fått frågan om avsaknaden av detta. Är inte bara människor i våra grannkommuner
som saknar den utan även våra gäster från när o fjärran.
Det skulle gynna hela samhället.
Så en orienteringstavla på bra lämpligplats i centrala Kalix.”
Kommunfullmäktige har den 25 november 2021, § 241, beslutat lämna motionen till
samhälllsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen meddelar i protokoll den 15 juni 2021, § 104, att de
lämnar följande yttrande: Behovet av att upplysa besökare i Kalix behöver tillfredsställas
på olika sätt via turistinformation och kanaler som informationsenheten arbetar med.
Samhällsbyggnadsnämndens område är att ge möjligheten att sprida informationen.
Förvaltningen är positiv till att upplåta yta för en orienteringstavla. Innehållet på
orienteringstavlan blir ett uppdrag för informationsenhet och turistverksamhet. Lämplig
plats för detta kan vara i anslutning till parkering vid Strandängarna som är välbesökt
av turister och lätt att hitta till. Skyltningsfrågor från E4 kommer då även att diskuteras
med Trafikverket.
Jämställdhetsanalys
Beslutet berör både män och kvinnor. Ingen individbaserad statistik finns som är
relevant. Det finns inga analyserade skillnader mellan könen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 104/21.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 241/19
Motion från Kristina Karlsson (SD) den 24 november 2019.
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§ 180

Dnr 2020-00416 103

Motionssvar - lokaltrafiken i Kalix kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) föreslår i
motion inkommen den 28 september 2020 följande:
”Då kommunen har att fördela skatteintäkter på bästa sätt och efter bästa förmåga så
lämnar Framtid i Kalix inför den kommande upphandlingen av linjer och turer för
kommunens lokaltrafik följande motion; Då behovet av transport till och från olika
platser inom kommunen varierar över tid så finns nu möjlighet att göra en gedigen
genomgång av turernas passagerarantal etc - Länstrafiken har “allt” erforderligt
underlag…..
● Se över nya möjliga sträckningar och turer till;
- Ponderosa 4H-gård
- Sangis – Karlsborg
- + ev några andra byar….
● ….medan andra byar kanske har onödigt många turer…..
Framtid i Kalix har lämnat in en motion om lokaltrafiken i Kalix. Följande yrkas:
Att inför den kommande upphandlingen av linjer och turer för kommunens lokaltrafik
Se över nya möjliga sträckningar och turer till:
Ponderosa 4H-gård
Sangis
Karlsborg
+ ev. några andra byar”.
Kommunfullmäktige har den 28 september 2020, § 172, beslutat lämna motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 15 juni 2021, § 103, att
Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar följande yttrande: Ny upphandling av lokaltrafiken i Kalix kommun ska gälla från 12 juni 2023. Ny upphandling planeras på-börjas
under hösten 2021 för att ge möjligheter till entreprenörer att införskaffa fordon.
Inför den nya upphandlingen finns många faktorer att ta hänsyn till. Nyttjande av
befintliga turer och potential till utveckling av nya turer. Moderna, miljövänliga
fordonsalternativ är en annan fråga som kommer att beaktas i kommande upp-handling.
Samhällsbyggnadsnämnden har sin befintliga budget att utgå från inför upphandlingen
om inte kommunfullmäktige lämnar andra direktiv. En utökning till exempelvis
Karlsborg-Risön-Bredviken har föreslagits i budgetberedningar senaste åren.
Lokaltrafiken inom Kalix kommun är en del av den kollektivtrafik som bedrivs i
Norrbotten och en upphandling kan inte förberedas isolerat från andra trafikslag. Sedan
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april 2021 finns förutom lokaltrafik och länstrafik med buss även person-trafik på
järnväg på Haparandabanan.
Jämställdhetsanalys
Beslut gällande kollektivtrafik berör både män och kvinnor. Sett ur ett könspers-pektiv
är marknadsandelen för kollektivtrafiken på en högre nivå bland kvinnor
(34 %) jämfört med män (28 %). Källa: kollektivtrafikbarometern.
Beslutsunderlag
Motion från Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman
(FIK) den 28 september 2020.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 172/20.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 103/21.
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§ 181

Dnr 2020-00484 103

Motionssvar - organisationsförändring
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet
Linda Frohm (M) och Jimmy Väyrynen (M), föreslår i motion den 4 november 2020,
följande:
”Moderaterna i Kalix har länge arbetat för att skapa bättre förutsättningar för Kalix
näringsliv med ett bättre näringslivsklimat för befintliga och potentiella företag.
Näringslivet är kommunens ryggrad och utan en väl fungerande organisation inom
kommunen, som ju är medborgarnas serviceorgan, kommer inte Kalix att kunna
utvecklas till sin fulla potential.
Att göra förändringar är aldrig lätt i en stor organisation, men för att få ett nytt resultat
behöver vi göra omtag. På riktigt. Inte minst visar det senaste resultatet från Svenskt
Näringslivs företagsranking att det sätt vi arbetar på idag inte fungerar i dagens
samhälle.
Kalix kommun ska på intet sätt låta sig nedslås av detta faktum. Vi Moderater i Kalix vill
med denna motion visa att vi kan ta ansvar. Vi vill ta ansvar och vi vågar tänka nytt. Vi
hoppas att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen för hela Kalix framtid.
Moderaterna i Kalix föreslår kommunfullmäktige besluta:
• Att genomföra en organisationsförändring enligt nedan
Tillsätta en biträdande kommundirektör med ett förvaltningsöverskridande ansvar för
näringslivsklimat och företagsfrågor.
Den biträdande kommundirektören får även ansvaret för att leda och fördela arbetet
inom näringslivsenheten.”
Kommunfullmäktige har den 23 november 2020, § 213, beslutat lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Maria S Henriksson, kommundirektör meddelar i tjänsteskrivelse den 1 juni 2021, att
Jimmy Väyrynen och Linda Frohm (M) yrkar i motion till fullmäktige 23 november 2020,
att inom ramen för en omorganisation av kommunstyrelsen: i) tillsätta en biträdande
kommundirektör med ett förvaltningsöverskridande ansvar för näringslivsklimat och
företagsfrågor, ii) uppdra åt den biträdande kommundirektören att även leda och fördela
arbetet inom myndighetens näringslivsenhet. Motionen motiveras av ett upplevt
underskott på kraftfulla maktmedel i kommunstyrelsens förvaltningsledning
(Norrländska Socialdemokraten, 2020-11-20). Motionen bör avslås.
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På organisatorisk nivå skulle motionen, om den bifölls, ytterst innebära att
kommunstyrelsen har mandat att ingripa i andra nämnders verksamhet. Ett sådant
mandat är emellertid oförenligt med kommunallagen (KL). Frågan om nämndernas
inbördes förhållanden regleras i KLs sjätte kapitel. Av 6 kap. 2 § KL framgår att det är
fullmäktige som beslutar om nämndernas verksamhetsområden och inbördes
förhållanden. En nämnd kan i det hänseendet inte underställas en annan nämnd (prop.
2016/17:171, s. 164 f ). Av 6 kap. 1 § KL framgår att kommunstyrelsens ska leda och
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders verksamhet. I 6 kap. 3 § KL bestäms att nämnderna beslutar i frågor som
fullmäktige har delegerat till dem. Nämnderna beslutar också i frågor som rör
förvaltningen samt i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om.
Nämndernas befogenheter i det sistnämnda fallet är exklusiva i och med att 12 kap. 2 §
regeringsformen (RF) uttryckligen förbjuder externa ingrepp i ärenden som rör en
nämnds myndighetsutövning mot enskild (Lundin & Madell, 2018, s. 171, Kastberg,
2021, s. 126 f). Av 6 kap. 5 § framgår att nämnderna är skyldiga att redovisa till
fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har delegerat till dem.
KLs principiella utgångspunkt är sammanfattningsvis att kommunstyrelsen och
nämnderna, i egenskap av myndigheter, sköter sina respektive verksamheter oberoende
av varandra. Det är mot denna bakgrund som lagens kommentarer konstaterar att
kommunstyrelsens ledande ställning inte får fullföljas på sätt som urholkar nämndernas
integritet:
Med styrelsens ledande ställning följer att den har till uppgift att skaffa sig överblick
över hela kommunalförvaltningen. Styrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders och
eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Man måste dock observera att
kommunallagen inte ger styrelsen några extrema maktmedel. Uppsikten måste i princip
anses vara begränsad till en rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt,
om det är nödvändigt, se till att fullmäktige i sin egenskap av högsta beslutande organ
ingriper [min kursivering]. Däremot ligger det inte inom styrelsens befogenheter att i en
annan nämnds ställe besluta att en viss åtgärd ska vidtas, att inhibera något som en
annan nämnd redan beslutat om eller att gripa in i den myndighetsutövning som är en
annan nämnds uppgift (Dalman, m.fl., 2011, s. 398).
På operativ nivå skulle motionen, om den bifölls, medföra att andra nämnders förvaltningar underordnas ledningen av den förvaltning som lyder under kommunstyrelsen. En
sådan underordning är emellertid oförenlig med KL. Frågan om kommundirektörens
ställning regleras i KLs sjunde kapitel. Av 7 kap. 1-2 §§ KL framgår att direktören ska ha
den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för kommunstyrelsens förvaltning. De närmare förutsättningarna för direktörens arbete ska preciseras i en
instruktion. Av instruktionen får det bland annat framgå att direktören kan fördela
arbetsuppgifter till andra befattningar, till exempel en biträdande direktör eller
avdelningschefer. Här kan det också klargöras att direktören, i egenskap av
förvaltnings-chef, kan nyttja bestämmelsen om vidaredelegation i 7 kap. 6 § KL
(Kastberg, 2021, s. 160 f). Oaktat instruktionens detaljer ska den uteslutande ta sikte
på att reglera kommunstyrelsens interna ledningsförhållande. Visserligen uppställer KL
inget hinder mot att det i instruktionen anges att direktören (eller hens eventuella
biträde) ska vara chef för de övriga förvaltningscheferna. En sådan ordning rör dock
vissa samordnande uppgifter samt personalfrågor; den undanröjer inte
förvaltningschefernas ställning som ytterst ansvariga för de
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tjänstepersonsorganisationer som finns under respektive nämnd. Lagens förarbete poängterar därför att det faller utanför styrelsens befogenhet att fastställa hur de förvaltningar som lyder under nämnderna ska ledas:
[Det är] styrelsen som utser direktören, vilket innebär att uppgiften att definiera
direktörens roll också vilar på de förtroendevalda i styrelsen. Det är de som bestämmer
vilka uppgifter som ska åläggas direktören och ramarna för dessa uppgifter. Den
föreslagna bestämmelsen tydliggör direktörens grundläggande uppgift att ha den
ledande ställningen bland de anställda samt vara chef för den förvaltning som finns
under styrelsen. Att ha den ledande ställningen bland de anställda innebär att direktören
inte kan underordnas någon annan anställd. Detta innebär emellertid inte något krav på
att direktören ska vara chef för de övriga förvaltningscheferna. Med förvaltning under
styrelsen avses den tjänstemannaorganisation som enligt fullmäktiges reglemente,
instruktioner eller styrelsens beslut lyder under styrelsen [min kursivering] (prop.
2016/17:171, s. 195).
Sammanfattningsvis möter det lagligt hinder att bifalla motionen. Motionen omfattar ett
förslag som tenderar att inordna nämnderna under kommunstyrelsen och dess
förvaltning snarare än under fullmäktige. En sådan ordning skulle underminera KLs
grundvillkor att nämnderna sköter sina respektive verksamheter självständigt från
varandra och enbart är ansvariga inför fullmäktige.
Beslutsunderlag
Motion från Linda Frohm (M) och Jimmy Väyrynen (M).
Kommunfullmäktiges protokoll § 213/20.
Maria S Henriksson, kommundirektör tjänsteskrivelse den 1 juni 2021.
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§ 182

Dnr 2020-00415 103

Motionssvar - konsumentvägledning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen om att
införa konsumentvägledning.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) föreslår i
motion inkommen den 22 september 2020 följande:
"Enligt Konsumentverket saknar 87 kommuner konsumentvägledning till sina
medborgare. Tyvärr tillhör Kalix kommun dessa..
Vår kommun skriver på sin hemsida att konsumentvägledningen avskaffades år 2017
och att kalixborna hänvisas till den oberoende tjänsten "Hallå Konsument". Detta skriver
kommunen som om det vore samma tjänst som de skulle få om de ringer till
Konsumentverket. Det stämmer självklart inte! Konsumentverket kan inte läsa det
orimliga avtalet eller ge råd i hur personen kan säga upp detta. Hallå konsument hjälper
inte skickade utlovad vara etc, etc. Inte heller får man hjälp av "Hallå konsument" att
skriva en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden ARN.
Nu när bedrägerierna bara blir fler och drabbar sårbara grupper väljer kommunen att
dra in sin rådgivning till kalixborna. Grupper som kan behöva stöd från
konsumentvägledaren är äldre och personer med bristande språk- och
samhällskunskaper. Alltför ofta leder problem med dåliga inköp till skuldfällor och till att
personen blir beroende av försörjningsstöd. Så den besparing som kommunen gör
uteblir när man beaktar konsekvenserna av att konsumentrådgivning inte erbjuds till
kalixborna.
Framtid i Kalix motionerar därför om att Kalix kommun utreder införandet av en
sammanhållen konsument-, budget- och skuldrådgivning tillsammans med Haparanda,
Överkalix och Övertorneå kommuner där rådgivaren förslagsvis är två dagar i veckan i
Kalix och en dag i veckan i vardera Haparanda, Överkalix och Övertorneå. Alternativt att
kommunen utreder om tjänsten "Budget- och skuldrådgivning" utökas med
konsumentrådgivning och bara gäller för Kalix kommun."
Kommunfullmäktige har den 28 september 2020, § 170, beslutat lämna motionen till
socialnämnden för för beredning.
Socialnämnden meddelar i protokoll den 16 juni 2021, § 152, att socialnämnden tog
under 2015 över tjänst för budget- och skuldrådgivning från kommunstyrelsen.
Konsumentvägledningen skulle föras över till den nationella konsumentupplysningen
som regeringen 2013-2014 gett konsumentverket i uppdrag att ta fram i syfte att stärka
konsumentvägledningen. Det tidigare samverkansavtalet gällande konsumentrådgivning
Östra Norrbotten är uppsagt och vi har inte fått indikationer på att intresse för en
samverkan inom detta område varvid förutsättningar för en gemensam satsning inte
finns i dagsläget. Eventuellt kan vi väcka frågan i ett senare skede om intresse finns.
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Den nationella tjänsten Hallå konsument stödjer konsumenter före och efter köp och kan
besvara frågor inom en rad områden. Hallå konsument kan kontaktas via
-

Chatt
Telefon
Brev
E-post.

Ungefärlig väntetid finns angivet på hallå konsuments hemsida
(https://www.hallakonsument.se/kontakt/kontakta-oss).
Det finns också möjlighet till kontakt och samtal via
-

bildtelefoni
tele tal
texttelefoni
tolk

för de konsumenter som är i behov av det i sin kontakt med Hallå konsument.
Kontakter till Hallå konsument från medborgare i Kalix kommun

Observera att en kontakt med eller en fråga till Hallå konsument inte per automatik
innebär att ytterligare åtgärder vidtagits eller att ett företag gjort fel.
För medlemmarna i PRO finns också möjlighet till gratis konsumentrådgivning av
Konsumentcentrum. Konsumentcentrum är en del av Råd & Rön och ger via telefon och
e-post konsumentvägledning i konsumenträttslig lagstiftning, information inför köp och
råd vid klagomål. Det går att skicka in avtal och anmälningar till allmänna
reklamationsnämnden för granskning och vid behov kan dom vara behjälplig med att
kontakta företagen.
Det tidigare samverkansavtalet gällande konsumentrådgivning i Östra Norrbotten är
uppsagt och vi har inte fått indikationer på att intresse för en samverkan inom detta
område varvid förutsättningar för en gemensam satsning inte finns i dagsläget.
Eventuellt kan vi väcka frågan i ett senare skede om intresse finns.
Socialnämnden bedömer att servicen och kvalitén på tjänsten Hålla konsument är
fullgod för Kalix kommuns medborgare och att medborgarna är en bra
konsumentrådgivning i den nationella tjänsten.
Jämställdhetsanalys
Sett till kontakter med vägledning Hallå konsument är det en relativt jämn
könsfördelning i det kontakter som skett under 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
62(64)

Sammanträdesdatum

2021-08-30

Kommunstyrelsen

Underlag Sveriges konsumenter (online) https://www.sverigeskonsumenter.se/omoss/konsumentcentrum/
Hallå Konsument (online) https://www.hallakonsument.se/
Konsumentverkets Öppna data (Online)
https://konsumentverket.entryscape.net/catalog/1/datasets/47
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll, § 152/21.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 170/20.
Motion från Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman
(FIK) den 22 september 2020.
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§ 183

Dnr 2020-00414 103

Motionssvar - Enhetstaxa för färdtjänst
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen om att
införa enhetstaxa för färdtjänst.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) föreslår i
motion inkommen den 22 september 2020 följande:
”Tolv av 14 norrbottenskommuner är idag anslutna till RKM och Länstrafikens
beställningscentral och deras taxedebiteringar för färdtjänst. (När Piteå vid årsskiftet
ansluter sig till ovanstående så är det bara Boden kommun som står utanför.) Kiruna
kommun har som enda kommun (hittills) gjort avsteg från den gängse taxan och ger
kommunens nyttjare av färdtjänst en 40%-ig rabatt på de olika
egenavgiftsnivåerna, dvs brukaren betalar 60%.
Den differentierade taxan slår väldigt hårt mot färdtjänstbehövande - utan möjlighet att
själv köra bil eller att åka buss - boende i exempelvis morjärvsområdet som har sin
andra hälft på SäBo i Sangis, i och för sig ett extremvärde - men ändock! Avståndet blir
då ca 63 km och när denne vill besöka sin make/maka så debiteras den åkande 215:per enkelresa, dvs 430:- tur och retur. En annan färdtjänstbehövande i de centrala
delarna av Kalix med sin andra hälft i ett centralt äldreboende behöver endast betala
51:- per enkelresa, dvs 102:- tur och retur.
Framtid i Kalix - kommunmedborgarnas öra och mun vill nu - speciellt med tanke på att
frekventa besök från närstående är ren “medicinering”, revidera gällande taxetabell och
föreslår därför att kommunen utreder möjligheterna till att förändra färdtjänsttaxan
enligt följande förslag;
- Egenavgift för avstånd 0 - 10 km sänks till förslagsvis 40:-/enkelresa.
- Övriga egenavgifter för färdtjänst inom kalix kommun maximeras till
60:-/enkelresa.
- “Takkostnad” för färdtjänst 1500:-/år”.
Kommunfullmäktige har den 28 september 2020, § 171, beslutat lämna motionen till
socialnämnden för beredning.
Socialnämnden meddelar i protokoll den 16 juni 2021, § 153, att färdtjänst är ett
komplement till kollektivtrafiken och regleras av Lagen om färdtjänst. Färdtjänstresor
användas av personer som har ett funktionshinder som innebär stora svårigheter att
förflytta sig på egen hand eller använda allmänna kommunikationer. 13 av länets 14
kommuner har överlåtit färdtjänsten och riksfärdtjänsten till Regionala kollektivtrafiken
(RKM). RKM ansvarar för och beslutar om kollektivtrafikens taxor i Norrbotten.
Egenavgiften för färdtjänst grundas på Länstrafiken i Norrbotten AB:s ordinarie
enkelbiljettpris på buss, med ett tillägg på 75%. Egenavgiften regleras när Länstrafiken
justerar sina biljettpriser.
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Socialnämnden anser att vi fortsatt bör vara följsamma mot den taxa som sätts
regionalt av RKM.
Jämställdhetsanalys
Ett införande av enhetstaxa gör ingen skillnad på kön, men kan antas ha en större
påverkan för personer med längre pension. Kvinnors pension är dock ofta lägre än
mäns.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll, § 153/21.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 171/20.
Motion från Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman
(FIK) den 22 september 2020.
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