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Datum
2018-01-25
KA1J X KOMMU N

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde måndagen den 05 februari 2018 i
förvaltningsbyggnaden, sessionssalen kl 09.00 för att behandla följande
ärenden:
Ärende
1.

Information Nya Kommunallagen, kl 09.00-09.30

2.

Upprop

3.

Godkännande av kungörelse

4.

Val av justerare

5.

Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande för
dagens sammanträde
Dnr 2018-00054 102

6.

Ny ledamot i kommunfullmäktige för tiden 2018-10-14
Dnr 2018-00033 102

7.

Avsägelse politiskt uppdrag (S) - ersättare utbildningsnämnden
Dnr 2018-00047 102

8.

Val - ersättare (S) valnämnden
Dnr 2018-00031 102

9.

Val - ersättare (S) i socialnämnden
Dnr 2018-00032 102

10.

Återrapport nämndsdialog 2017 - Utveckling av demokrati, inflytande och
information
Dnr 2018-00034 00

11. Minska antal ledamöter i kommunfullmäktige
Dnr 2018-00006 101
12.

Räntefritt lån - Kalix Hockeyclub
Dnr 2018-00002 04

13.

Finansieringsform för fordonsparken
Dnr 2018-00043 04
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Ärende
14.

Avskrivning räntefritt lån - Karlsborgs Folkets Hus/Vånaborg
Dnr 2018-00017 04

15. Kompetensförsörjningsplan för Kalix kommun 2018-2020 samt
utvärdering av planen 2014-2017
Dnr 2018-00012 02
16. CEMR - jämställdhetsdeklarationen redovisning 2017
Dnr 2018-00013 101
17.

Heltidsplan för Kalix kommun
Dnr 2018-00016 00

18. Checklista för jämställdhet
Dnr 2018-00014 101
19. Resultat av inspektionsuppföljning vid individ- och familjeomsorgen
Dnr 2018-00046 700
20.

Fråga - Kommunens gasåtervinningsanläggning
Dnr 2018-00030

21.

Fråga - kostnadsnivå på SäBo och hemtjänsten
Dnr 2018-00061 103

22.

Fråga - entreprenadmaskinupphandling
Dnr 2018-00063 103

23.

Motionssvar - ökade öppettider deponin i Kalix
Dnr 2018-00020 103

24.

Motionssvar - bidrag för funktionskläder och skor till pedagogisk personal
Dnr 2018-00005 103

25.

Motionssvar - lärlingsmodell för politiska lärlingar
Dnr 2018-00024 103

26.

Motionssvar - Ledande politiker = interpellerbar och frågbar
Dnr 2018-00023 103

27.

Motionssvar - Kalix egen walk of fame
Dnr 2018-00036 103

28.

Motionssvar - handlingsplan för suicidprevention
Dnr 2018-00038 103

29.

Motionssvar - skolan i Vitvattnet
Dnr 2018-00039 103
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Ärende
30.

Motionssvar - Ett Kalix för alla
Dnr 2018-00041 103

31.

Motionssvar - porträttmåleri - nej tack!
Dnr 2018-00052 103

32.

Inkomna nya motioner

33.

Meddelanden

Justering av protokoll från dagens sammanträde äger rum på kommunkansliet
senast den 19 februari 2018.

Lennart Nyman
ålderspresident
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PROTOKOLL
2017-11-22

Länsstyrelsen
Norrbotten

Dnr: 201-15760-2017

Ny ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige från och med den
22 november 2017 till och med den 14 oktober 2018.

KALIX KOMMUN
Kommunstyrelsen

2018 -01- 11

aor6-000115

Kommun: Kalix
Parti: Sverigedemokraterna
Ny ledamot: Markku Heinonen
Avgången ledamot: Sture Blombäck

Dnr
AKU

Någon ny ersättare kunde inte utses.
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Kalix
Ledamot

Ersättare

Lena Forsberg
Markku Heinonen *
Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Stationsgatan 5, 971 86 LULEÅ inom tio
dagar efter dagen för detta beslut.

Nils Sandström

Tobias Sundberg
Kopia till
Kommunfullmäktige
Partiet

ivy
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2017-11-17

KALIX KOMMUN
Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 LULEÅ

Ny sammanräkning
Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige i Kalix kommun Sture Blombäck (Oberoende)
har avlidit.
Vid senaste valet år 2014 valdes Sture Blombäck in i kommunfullmäktige på
Sverigedemokratiskt mandat. Den 4 mars 2015 uteslöts Blombäck (se bilaga) från
partiet och blev därefter s k oberoende.
Vi anhåller om ny sammanräkning för val av ny ledamot.

(n-t

Susanne Andersson
Kommunfullmäktiges ordförande

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-650 00
Fax: 0923-150 92

www.kalix.se
kommun@kalix.se
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Dnr

Dnr 2017

§ 249

2018 -01- 1 1
2.018 -.1)003(1

126 00

Återrapport nämndsdialog 2017 - Utveckling av demokrati,
inflytande och information
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av
nämndsdialog 2017.
Beskrivning av ärendet
Samordnare Eva Nyman meddelar i tjänsteskrivelse den 1 december 2017, att
kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2015, § 84 enligt följande:
Nämndsdialogen ska ske minst en gång per år i varje nämnd och styrelsen. Nämnden
och styrelsen får själv besluta om formerna för dialogen, och att den ska dokumenteras
och återrapporteras inom respektive nämnd samt till kommunfullmäktige. Dialogerna
återrapporteras till kommunfullmäktige i februari.
I beslutet från fullmäktige förtydligas begreppet nämndsdialog. Nämndens politiker,
samt tjänstemän ska diskutera frågor som berör nämndens ansvarsområde med de
kommuninvånare som är berörda av nämndens verksamheter.
Aktiviteter under 2017
Den dialogen som genomfördes var åk 5:ornas besök till kommunstyrelsen enl. nedan
Dlanerinci.
a
i Tid
2 maj
9-10
1 2 maj
9-10
Deltog förra året
4 maj
9-10
11 maj
9-10
16 maj
9-10
18 maj
9-10
9-10
30 maj

Skola
Ytterbyskolan
Innanbäcken
Sangis skola
Norrskenet
Centrumskolan
Töreskolan
Näsbyskolan
Djuptjärnsskolan

Antal
17
20
1
19
34
12
44
23
172 1

Beslutsunderlag
Samordnare Eva Nymans tjänsteskrivelse den 1 december 2017.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 162/17.
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§ 12

Dnr 2018-00006 101

Minska antal ledamöter i kommunfullmäktige utredningsuppdrag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att:
Alt 1: inte genomföra någon förändring av antalet ledamöter i kommunfullmäktige
för mandatperioden 2019 -2022.
Beskrivning av ärendet
Sven Nordlund (MP och Kenneth Sandberg (MP) meddelar i skrivelse den
18 december 2017 att enligt kommunallagen 5 kap 1 paragrafen ska antalet
ledamöter i kommunfullmäktige vara minst: "31 i kommuner med över 8 000 till
och med 16 000 röstberättigade invånare och i landsting med 140 000
röstberättigade invånare eller därunder, 41 i kommuner med över 16 000 till och
med 24 000 röstberättigade invånare." Vi anser att kommunallagen ger en
fingervisning om antalet ledamöter där lagen föreskriver minst 41 i kommuner över
16 000 väljare, Kalix kommun hade valet 2014 13 393 st röstberättigande.
Den nya 3% spärren i kommunvalet gör att en minskning inte kommer att "drabba"
mindre partier på samma sätt som tidigare och därför ser vi inte att det får
negativa effekter på demokratin på samma sätt som tidigare.
Om Kommunfullmäktige beslutar att minska antalet ledamöter ser vi möjligheter
att använda besparingen till verktyg och metoder att öka medborgarinflytandet. Ett
större medborgarinflytande kan bidra till att öka intresset och förståelsen för den
politiska verksamheten. Vi står dessutom inför en utmaning att klara omställningar
inom flera områden inom kommunens verksamhet och anser därför att det är
viktigt att även politiken ser hur man kan arbeta på bästa sätt utan att riskera
insyn eller tappa demokratiska värden.
Kommunstyrelsen har den 18 december 2017, beslutat ge kommundirektören i
uppdrag, att undersöka möjligheten och konsekvenser av att minska antalet
ledamöter i kommunfullmäktige till 35 st eller färre. Förslag på eventuell minskning
ska beslutas första fullmäktige efter årsskiftet den 5 februari 2018, för att gälla
nästa mandatperiod.
Beredning
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 4 januari
2018 att den korta beredningstiden gör att det finns behov av att avgränsa
underlaget till fakta runt antal invånare per förtroendevald,
uppdragskoncentration, könsfördelning, andel utrikesfödda förtroendevalda,
kostnader, lagligheten i beslutet samt hur närvaron sett ut vid
kommunfullmäktiges sammanträden i Kalix under de två senaste åren. Den
politiska värderingen om en eventuell påverkan av de demokratiska aspekterna av
en minskning av antalet ledamöter överlåter vi till de politiska partierna och
enskilda ledamöter att göra.
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Kostnadsbesparing
Om antalet ledamöter minskar till 35 minskar kostnaderna årligen med
ca 86 000 kr.
Om antalet ledamöter minskar till 31 minskar kostnaderna årligen med
ca 142 000 kr.
Arvoden (2018-års nivå)
Arvoden ledamot
1000 kr/möte hel dag
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst varierar, summan är beräknad på hästens kostnader.

antal
förslag

Antal
Arvoden AG-avgift möten
41
41 000
15 752
5

Förlorad
arbets- Total
kostnad förtjänst summa Besparing Besparing
per möte / möte per år
/möte
/år
56 752
40 000 483 761

35

35 000

13 447

5

48 447

34 146

412 967

14 159

70 794

31

31 000

11 910

5

42 910

30 244

365 771

23 598

117 990

Mandatstöd
Besparing
(årsarvode)
per ledamot

Prisbasbelopp
41

62 500

Enligt reglementet Summa
456/KF-ledamot
102 500

/år

35

87 500

15000

31

77 500

25 000

Lagstiftning
Nya Kommunallagen träder i kraft den 1 januari 2018. Kommunallag (2017:725). I
5 kap 5-7 §§ KL regleras möjligheten att förändra antalet ledamöter. Antalet
röstberättigade i Kalix kommun uppgick till 13396 invånare (år 2015).
Lagstiftningen möjliggör därmed en minskning till lägst 31 ledamöter. För att
förändring ska kunna ske under kommande mandatperiod 2019-2022 behöver
beslut fattas av KF vid sammanträdet den 6 februari 2018.
KL 5 kap. Fullmäktige
Antalet ledamöter och ersättare
5 § Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige ska ha.
Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst
1. 21 i kommuner med högst 8 000 röstberättigade,
2. 31 i kommuner med över 8 000 röstberättigade och i landsting med högst
140 000 röstberättigade,
3. 41 i kommuner med över 16 000 röstberättigade,
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4. 51 i kommuner med över 24 000 röstberättigade och i landsting med över 140 000
röstberättigade,
5. 61 i kommuner med över 36 000 röstberättigade,
6. 71 i landsting med över 200 000 röstberättigade, och
7. 101 i kommuner med över 600 000 röstberättigade och i landsting med över
300 000 röstberättigade.
6 § Vid tillämpningen av 5 § ska antalet röstberättigade beräknas på grundval av
uppgifterna i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av
personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet den 1 mars året före
valåret.
7 § Om fullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige ska ändras, ska
beslutet tillämpas först när val av fullmäktige hålls nästa gång i hela landet. Beslutet
ska fattas före utgången av februari månad valåret. Länsstyrelsen ska genast
underrättas om beslutet.
Mandatfördelning - Nyheter från 2018 års val
Nya regler om rösträkning och mandatfördelning gäller från och med 2018 års val. I
korthet handlar de nya reglerna om det här:
•

Reglerna för mandatfördelning ändras i syfte att få ett mer riksproportionellt
valresultat. Första divisorn sänks från 1,4 till 1,2 och återföring av mandat
införs.

•

Utjämningsmandat införs i val till kommunfullmäktige.

•

Småpartispärr införs vid val till kommunfullmäktige, 3 % för valkretsindelade
kommuner och 2 % för ej valkretsindelade kommuner

•

Kandidater måste samtycka för att kunna bli invalda.

Spärrar mot små partier
I valsystemet finns det spärrar mot små partier. För att få vara med i
mandatfördelningen till riksdagen måste ett parti ha fått minst 4 procent av rösterna i
hela landet eller 12 procent av rösterna i en av valkretsarna. Småpartispärrar införs
från och med valet 2018 vid val till kommunfullmäktige. Spärren är 3 % för
valkretsindelade kommuner och 2 % för ej valkretsindelade kommuner.
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Valet 2015 - Vad händer med mandatfördelningen i samband med en
minskning av antalet ledamöter?
41 mandat - verkligt utfall val 2014

Valkrets M

C FP

Kalix

S

V MP SD KXP FRAK Total

2 19

2

41

Simulerat 35 mandat

Ta med Valkrets M

Kalix

6

C FP

S

V MP SD KXP Total

3

35

Simulerat 31 mandat

Ta med Valkrets M

Kalix

C FP

S

V MP SD KXP Total

2 15

1

1

31

nr?

Beräkningarna är gjorda i valsimulator, svenska valsystemet, i enlighet med ny
lagstiftning, se länk:
http://www.val.se/det svenska valsystemetivalresultat/mandatfordelning/index.
html
Invånare per förtroendevald mm
Uppgifter om invånare per förtroendevald, uppdragskoncentration, andel
kvinnor och män bland förtroendevalda och andel utrikes födda kvinnor och
män bland förtroendevalda per kommun, år 2015
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Kommun

Inv. per
politiker

Uppdragskonc

Könsfördelning
Kvinnor
Män

Kalix
Luleå
Haparanda
Överkalix
Gällivare
Piteå
Älvsbyn
Riket

133
322
130
50
164
249
117
127

1,54
1,43 (lägst)
2,2 (högst)
1,9
1,61
1,65
1,47
1,65

46
45
47
43
53
50
46

54
55
53
57
47
50
54

Andel utrikes födda
Kvinnor Män
Samtliga
12
10
8
15
9
12
23
15
19
1
0
3
0
2
1
5
7
6
4
0
8

Det genomsnittliga antalet förtroendevalda i kommunerna 1951 2015
Antal
300
250
200
150
100
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0
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2011

2015

Det finns en samvariation mellan befolkningens storlek och antalet förtroendevalda
i kommunerna. Stora kommuner har oftast många förtroendevalda medan små
kommuner har få förtroendevalda. I Bjurholm, som är landets minsta kommun,
finns 70 förtroendevalda, medan det i Stockholm finns 643 förtroendevalda.
Arjeplog har det lägsta antalet förtroendevalda med 41 stycken. Under förra
mandatperioden hade Arjeplog 70 förtroendevalda. Minskning beror på en
omorganisation som innebär att många som arbetar i den kommunala politiken inte
faller under definitionen som förtroendevald. Förändringen som har skett är att
vissa arbetsuppgifter hamnar i arbetsutskott under kommunstyrelsen istället för,
som tidigare, i nämnder under kommunfullmäktige. Fenomenet finns i flera
kommuner. Som framgår av diagrammet är det framför allt bland de stora
kommunerna som variationen i antalet förtroendevalda är stor
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Antal förtroendevalde per kommun och befolkningsstorlek
per kommun år 2015
Antal förtroendevalde
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Antal kommunInvånare, 18 år och äldre

Antalet invånare per förtroendevald brukar ses som en indikator på hur stor
kontaktytan är mellan politiker och väljare. Det bygger på antagandet om att ett
mindre antal invånare per politiker ökar chansen för kontakt. År 2015 är det
genomsnittliga antalet invånare per förtroendevald 265 för hela befolkningen, vilket
är en ökning jämfört med 2011, då antalet invånare per förtroendevald var 246.
Stora kommuner har ett större antal invånare per politiker jämfört med mindre
kommuner.
Närvarande ledamöter vid Kalix KF:s sammanträden — hur fylls platserna
År 2016
Kf
sammanträden
Antal ordinarie
ledamöter vid
sammanträdets
start
Antal ordinarie
ledamöter vid
sammanträdets
slut

Justerandes sign

160208

38

36

160411

41

36

160620

40

40

160926

161128

Genomsnitt

39

39

39

39

39

38
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År 2017
Kf
sammanträden

Antal ordinarie
ledamöter vid
sammanträdets
start

Antal ordinarie
ledamöter vid
samrnanträdets
slut

170206

170410

39

40

39

34

170619

40

40

170925

171127

39

38

37

33

Genomsnitt

39

37

Sammanfattning
Kalix kommun har idag 41 ledamöter i kommunfullmäktige. Den genomsnittliga
närvaron vid KF:s möten de senaste två åren är 39,3 ledamöter vid mötets början och
37,3 vid mötets slut. En minskning av antalet ledamöter till 35/31 skulle innebära en
besparing på ca 86 000 kr/142 000 kr per år. Antalet invånare per politiker skulle öka
till från 133 till 139/144. Det är i enlighet med Nya kommunallagen (SFS 2017:725)
möjligt att minska antalet ledamöter till lägst 31. För att förändring ska kunna ske
under kommande mandatperiod 2019-2022 behöver beslut fattas av KF vid
sammanträdet den 6 februari 2018.
Alternativa förslag till beslut:
Alt 1: inte genomföra någon förändring av antalet ledamöter i
kommunfullmäktige för mandatperioden 2019 -2022.
Alt 2: minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige till 35
Alt 3: minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige till 31
Underlag för beredningen som bifogas tjänsteskrivelsen:
- Demokratistatistik rapport 22 - Förtroendevalda i kommuner och landsting 2015
(SCB 2016)
- Regeringens proposition 2016/17:171 - En ny kommunallag
Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 4 januari 2018.
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Yrkanden
Sven Nordlund (MP): Bifall till Alternativ 2.
Linda Frohm (M): Bifall till Alternativ 1.
Tommy Nilsson (S): Ordet prisbasbelopp i tabellen arvoden 2018-årsnivå ändras till
ordet inkomstbasbelopp.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Linda Frohms (M) och Sven Nordlunds (MP) skilda
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Linda Frohms yrkande.
Votering begärs.
Kommunstyrelsen beslutar godkänna följande propositionsordning:
NEJ-Röst bifall till Sven Nordlunds yrkande.
JA-Röst bifall till Linda Frohms yrkande.
Tommy Nilsson (S): Avstår
Jan Nilsson (S): Avstår
Sven Nordlund (MP): Nej
Katarina Burman (V): Avstår
Kjell Norrbin (S): Avstår
Reinhold Andefors (S): Avstår
Anna-Lena Larsson (S): Avstår
Bertil Sundqvist (S): Avstår
Ethel Björkman (S): Avstår
Linda Frohm (M): Ja
Catarina Nordin (M): Ja
Inga-Lis Samuelsson (C): Ja
Rickard Mohss (L): Ja
Med 4 JA-Röster, 1 NEJ-Röst och 8 som Avstår beslutar ordföranden att
kommunstyrelsen bifaller Linda Frohms yrkande.
Ordförande ställer därefter Tommy Nilssons (S) yrkande för röstning och finner att
kommunstyrelsen bifaller Tommy Nilssons yrkande.
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Dnr 2018-00002 04

Räntefritt lån - Kalix Hockey
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå Kalix Hockey
Clubs ansökan om ett lån på 800 000 kr alternativt kommunal borgen på
motsvarande belopp motiverat av nedanstående punkter:
•

En kreditprövning av föreningen visar på ekonomiska svårigheter under
räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 vilket föranleder en hög
kreditrisk.

•

Det egna kapitalet är förbrukat i och med förlusten för räkenskapsåret
2016-05-01-2017-04-30.

•

Inga lämpliga säkerheter, som kan omsättas till likvida medel, finns i fall
föreningen inte skulle kunna fullgöra sina förpliktelser.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Eva Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 4 januari 2018 att
Kalix Hockey är en förening i tillväxt. A-lagets fina resultat de senast åren har
ökat intresset båda bland utövare och publik. Sponsorintäkterna har, i och med
framgångarna, ökat tyvärr inte i lika hög takt som kostnadsökningarna. Det finns
därmed ett behov av att förbättra likviditeten. Föreningens framtidsplaner
innefattar en ombyggnation av nuvarande kiosk samt upprustning av
tillagningskök och kansli. Föreningen har kontaktat idrottslyftet, arvsfonden med
fler men tyvärr inte fått finansiering. De ansöker därför om ett räntefritt lån på
800 000kr alternativt kommunal borgen för ett banklån.
Ansökan om lån
Långfristig utlåning regleras i Kalix kommuns finanspolicy, avsnitt 4.3. Enligt
denna får utlåning ske till företag, organisationer, stiftelser mm där kommunen är
ägare eller har ett rättsligt bestämmande inflytande eller ett väsentligt intresse.
Enligt avsnitt 4.3 skall även kreditprövning ske och en ränta som motsvarar vad
kommunen själv får betala för sin upplåning samt skälig riskersättning skall tas
ut. Kommunal utlåning skall alltid ske med beaktande av kravet på godtagbar
kreditrisk och med hänsyn till övriga risker och likviditetsaspekter.
För att besluta om utlåning till Kalix Hockey Club är förenligt med Kalix kommuns
finanspolicy måste Kommunfullmäktige först fastställa att kommunen har ett
väsentligt intresse i föreningen och dess verksamhet. Kreditprövning har
genomförts för organisationsnummer, 897601-0440. Det föreligger 2 betalningsanmärkningar från 2016-04 samt två från 2015, totalt belopp 20 011 kr. Under
2017 har 5 ansökningar om betalningsförelägganden lämnats in, samtliga är dock
återkallade vilket tyder på att betalning skett i ett senare skede. Enligt revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 har styrelsen ej fullgjort
sin skyldighet att betala in personalskatter och sociala avgifter i rätt tid vid ett
flertal tillfällen. Det stora underskottet på -1 365 362 kronor har dessutom
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medfört att det egna kapitalet är förbrukat vilket medfört att föreningens revisorer
varken tillstyrkt eller avstyrkt att föreningsstämman fastställt resultaträkning och
balansräkning för räkenskapsåret.
Styrelsen har på grund av det ekonomiska läget upprättat en åtgärdsplan. Den
innebär i korthet att kansli och kanslipersonal är omorganiserat i syfte att
effektivisera, proaktiva åtgärder har vidtagits för att öka försäljning av produkter
och sponsorers möjlighet att delta. Dessutom har en översyn av samtliga intäkter
och kostnader inletts vilket även inkluderar bildandet av en sponsorgrupp vilket
förhoppningsvis ska öka intäkterna. Styrelsen har konstaterat att åtgärderna har
fått effekt och enligt den preliminära resultaträkningen som bifogats ansökan
uppgår beräknat resultat till + 778 645 kr för perioden 2017-05-01-2017-11-30.
Detta tyder på att föreningen är på rätt väg.
Då föreningens egna kapital är förbrukat under föregående räkenskapsår och inga
andra lämpliga tillgångar, som skulle kunna användas som säkerhet för ett lån,
finns tillsammans med det faktum att kommunal utlåning endast skall ske med
beaktande av kravet på godtagbar kreditrisk och med hänsyn till övriga risker och
likviditetsaspekter anser undertecknad att ett lån inte kan beviljas.
Ansökan om kommunal borgen
Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar till att
stödja en ickekommunal verksamhet och regleras av Kalix Kommuns borgenspolicy. Ett sådant borgensåtagande är inte någon obligatorisk eller tvingande
verksamhet för kommunen. Efter särskild prövning kan borgen lämnas till
föreningar och organisationer, som verkar inom eller för kommunen. För att
kommunen ska göra ett borgensåtagande ska dess syfte vara att stödja
verksamhet som inte bedrivs av kommunen själv, men som ur kommunalpolitisk
synpunkt anses angelägen och ligger inom ramen för kommunens befogenheter.
De ändamål som åtagandet gynnar ska alltså sammanfalla med kommunens egna
syften och intressen. Kommunal borgen ska dock tillämpas restriktivt eftersom det
alltid innebär ett risktagande.
Kommunens beslut att ingå ett borgensåtagande ska alltid föregås av en
noggrann analys/bedömning av den risk som borgensåtagandet medför för
kommunen. Vid tecknande av kommunal borgen bör kommunen, om möjligt,
kräva säkerhet från låntagaren/gäldenären för hela eller delar av borgensåtagandet. Enligt ovanstående analys av Kalix Hockey Clubs ekonomiska ställning
är kommunal borgen enligt undertecknad inte möjligt att bevilja.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Eva Henrikssons tjänsteskrivelse den 4 januari 2018.
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§ 255

Dnr 2017-01146 04

Finansieringsform för fordonsparken
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta att finansiering
av kommunens fordon får ske genom finansiell leasing upp till en nivå av
23 milj kr för åren 2018-2020. Avskrivnings- och räntekostnader skall belasta och
rymmas inom budgetram hos respektive nämnd/styrelse som avropar fordon.
Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Eva Henriksson, meddelar i tjänsteskrivelse den 6 december 2017,
att leasingavtal är ett avtal där en leasinggivare enligt avtalade villkor under en
avtalad period ger en leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte mot betalningar. Ett leasingavtal där de ekonomiska riskerna och fördelarna som förknippas
med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasinggivaren till
leasingtagaren är att klassa som finansiellt leasingavtal. Leasingavtal som inte
klassificeras som finansiellt kallas operationella leasingavtal vilka kan ses som
hyresavtal och kan kostnadsföras linjärt över leasingperioden. Leasingavtal med
avtalstid på högst tre år kan under vissa förhållanden redovisas som operationella
oavsett om de uppfyller villkoren i övrigt. Detta gäller under förutsättningen att
det sammantagna beloppet för flera avtal inom samma tillgångskategori inte är
väsentligt.
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang, som är hämtat från Rådet för
kommunal redovisning (RKR) 13.2, är Kalix kommuns behov av leasing av fordon
att klassificeras som finansiella. Ett finansiellt leasingavtal kan liknas vid en
lånefinansierad investering av en tillgång och enligt Kalix kommuns finanspolicy
skall finansiell leasing jämställas med upplåning och omfattas av reglerna för
detta. Beslut om leasing skall alltid föregås av en prövning gentemot andra former för finansiering.
I samband med beslut om årsbudget fattar kommunfullmäktige beslut om storleken av kommunens långfristiga nyupplåning för budgetåret. Det är inte tagit
hänsyn till kapitalbehovet för fordonsupphandlingen i den antagna budgeten för
2018 varför kompletterande beslut måste tas av kommunfullmäktige. Behovsanalys är genomförd på nämndsnivå. Avskrivnings- och räntekostnader skall, tillsammans med övriga kostnader förknippade med fordonen och dess användning,
belasta och rymmas inom budgetram hos respektive nämnd som avropar fordon.
All teckning av finansiella leasingavtal måste löpande rapporteras in till ekonomienheten för administration i anläggningsreskontran samt beräkning av de finansiella
kostnaderna som skall belasta avropande nämnder. Ekonomienheten har anvisningar
för hur detta skall gå till.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Eva Henriksson tjänsteskrivelse den 6 december 2017.
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§ 17

Dnr 2018-00017 04

Avskrivning räntefritt lån - Karlsborgs Folkets
Hus/Vånaborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar
•
•

avslå Karlsborgs Folketshusförenings ansökan om avskrivning av lån.
bevilja amorteringsbefrielse under 2018.

Beskrivning av ärendet
Ekonomichef Eva Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 8 januari 2018 att
Karlsborgs folketshusförening, 898200-7042, hamnade i likviditetskris under 2017
då de tappade sin hyresgäst. De ansökte och fick beviljat amorteringsbefrielse
under 2017 i avvaktan på att eventuellt hitta nya hyresgäster. Detta har dock inte
lyckats och föreningen kommer därför inte att ha någon verksamhet i lokalen
framöver. Det är dock inte det samma som att föreningen inte kommer att ha
någon verksamhet alls och föreningen bör därför försöka fullgöra sina förpliktelser
gentemot kommunen.
Skuld till kommunen uppgick per 2016-12-31 till 39 150 kr. (KS § 132
2003-11-24, KS § 155 2008-11-03, Ksau § 39 2010-04-12). Amorteringsbefrielse
beviljades för 2017 (dnr 2017-00099). Ny amorteringsbefrielse för 2018 innebär
att föreningen skall amortera 25 300 kr för 2019 samt 13 850 kr för 2020.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Eva Henrikssons tjänsteskrivelse den 8 januari 2018.
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§ 13

Dnr 2018-00012 02

Kompetensförsörjningsplan för Kalix kommun 2018-2020
samt utvärdering av planen 2014-2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta Kompetensförsörjningsplanen 2018-2020 enligt bifogad bilaga. Beslutet ersätter tidigare
kompetensförsörjningsplan (Dnr 195/14-02)
Beskrivning av ärendet
Personalstrateg Ulrika Johansson Kauppi meddelar i tjänsteskrivelse den 4 januari
2018 att Kalix Kommun står inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning av organisationens verksamheter. Kompetensförsörjningsplanen 20182020 analyserar kommande behov och ringar in fokusområden där strategiskt
arbete ska genomföras för att möta dessa utmaningar.
Enligt beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 mars 2017 (Dnr 201601194 100) efterfrågas ett tydligare uppdrag gällande personal och kompetensförsörjnings-området. Kalix Kommuns kompetensförsörjningsplan som är antagen
för perioden 2014-2017 skall revideras och kompletteras med målstyrning och
rutiner för återkoppling till kommunstyrelsen. Revideringen föregås av en
utvärdering av planperioden (bifogad bilaga). Ny kompetens-försörjningsplan gäller
för perioden 2018-2020.
Beslutsunderlag
Personalstrateg Ulrika Johansson Kauppis tjänsteskrivelse den 4 januari 2018.
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§ 14

Dnr 2018-00013 101

CEMR - jämställdhetsdeklarationen redovisning 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse 4 januari 2018,
att kommunfullmäktige har den 16 juni 2014, § 101, beslutat anta handlingsplan
för CEMR Jämställdhetsdeklaration för en period av två år med löpande
uppföljning i ordinarie verksamhetsberättelser för samtliga verksamheter. Detta är
en redogörelse över några genomförda aktiviteter under 2017 kopplade till
handlingsplanen.
Redovisning av aktiviteter 2017
Kalix Kommun arbetar utifrån metoden jämställdhetsintegrering.
Målsättningen för denna handlingsplan är att jämställdhetsarbetet i Kalix kommun
ska komma att bedrivas som en integrerad del i det dagliga arbetet. Det innebär
att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i alla processer från beslut till verkställande.
Styrning och ledning
Arbetsgrupp med representanter från varje förvaltning har bildats för samordning
av CEMR arbetet i kommunen. Arbetsgruppen har haft två möten under 2017.
Checklista för jämställda beslut är under beredning. Systematiskt likabehandlingsarbete har under 2017 implementerats i det systematiska arbetsmiljöarbetet för
bättre styrning och uppföljning.
Kartläggning
Varje förvaltning har påbörjat arbetet med att se över indikatorer för bättre uppföljning av jämställdhetsarbetet. I nuläget används de indikatorer som finns via
SKL. Kvalitetsutvecklingen dokumenteras i Stratsys.
Utbildningsförvaltningen redovisar även barn/elever med särskilda behov och
barn/elever med annat modersmål för flickor resp. pojkar.
Fritid och kulturförvaltningen har analyserat idrottsföreningarnas barn och ungdomsverksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv samt fortsätter att arbeta med
fritidsgårdens jämställdhetsarbete.
Arbetsgivarenheten har genomfört lönekartläggning och en handlingsplan med
åtgärder är framtagen i syfte att åtgärda osakliga löneskillnader mellan
män/kvinnor. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförs av samtliga enhetschefer under 2017.
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Socialförvaltningen har arbetat med attraktiv arbetsgivare, och redovisat detta
kontinuerligt. Socialförvaltningen arbetar även med plan för att rekrytera fler män
då det är en kvinnodominerad verksamhet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört trygghetsundersökningar och ser
över åtgärder utifrån att kvinnor ofta upplever otrygghet i högre grad än män.
Utbildning/kunskapsspridning
Chefer/arbetsledare har fått kontinuerliga kompetenssatsningar i form av utbildningar kring jämställdhet. Utsedda representanter för CEMR sprider information
inom respektive förvaltning. Utbildning för jämställdhetsintegrering och jämställda
beslut planeras inför 2018.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 4 januari 2018.
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§ 16

Dnr 2018-00016 00

Heltidsplan för Kalix kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna Heltidsplan
för Kalix Kommun avseende samtliga förvaltningar.
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 8 januari 2018
att Kommunal och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har kommit överens om
att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av
kompetens behöver tryggas. Samtidigt behöver välfärdssektorn erbjuda attraktiva
anställningar. Heltid som norm kan i förlängningen dessutom minska behovet av
visstidsanställningar och leda till ökad jämställdhet. Heltidsarbete ökar det
ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin egen försörjning. När fler arbetar
heltid uppstår dessutom positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida
kompetensförsörjning och jämställdhet.
Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att
redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än idag.
Alla arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska
öka, vilket framgår av det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKL (HÖK
16).
En plan för arbetet ska finnas på plats senast den 31 december 2017. Planen ska
utgå från verksamhetens behov och resurser samt stämmas av årligen fram till den
31 maj 2021.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 8 januari 2018.
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§ 15

Dnr 2018-00014 101

Checklista för jämställdhet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta förslaget att införa
checklista för jämställda beslut i Kalix kommuns samtliga förvaltningar.
Beskrivning av ärendet
Katarina Burman (V) meddelar i skrivelse den 15 september 2017, att jämställdhet
innebär rättvisa, demokrati och delaktighet, att kvinnor och män har lika möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet är en rättighet för kvinnor
och män, flickor och pojkar, och en del av kommunens uppdrag. Män och kvinnor,
pojkar och flickor garanteras likvärdig service och fördelning av resurser. Kalix
kommun ska bli en mer attraktiv arbetsgivare och jämställdhetsarbetet ska genomsyra hela verksamheten. En checklista är ett sätt att omvandla dessa idéer och mål
till konkret politik och konkreta beslut. Checklistan ska användas vid alla beslut och
jämställdhetsanalyser ska alltid bifogas beslutsunderlag.
Kommunfullmäktiges beslutade den 27 november 2017, § 193 att uppdra till
kommundirektören att ta fram underlag för införande av checklista för jämställdhet
i Kalix kommun. Checklistan ska tas fram i samråd med samtliga nämnder och
beslutas i kommunfullmäktige senast i februari 2018.
Beredning
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 5 januari 2018
att en checklista har tagits fram med utgångspunkt i SKL:s arbete för
jämställdhetsintegrerade beslut. Checklistan är ett stöd för att förtroendevalda ska
kunna avgöra om ett beslutsunderlag ger förutsättningar att fatta jämställda beslut.
Checklistan består av en serie påståenden som besvaras med ja eller nej.
Motsvarande checklista har tagits fram till stöd för de handläggare som ska arbeta
med de tjänsteskrivelser som ska vara underlag för besluten. Då vissa ärenden kan
komma att kräva både djupare och mer omfattande analyser ur ett jämställdhetsperspektiv krävs att ett antal förutsättningar uppfylls.
En förändring av dokumenten: "Ärendehandbok" samt "Bilaga till ärendehandboken
- "Förtydligande angäende tjänsteskrivelser" behöver beskriva formalia för hur analysen ska tas in i tjänsteskrivelserna. En utbildning av såväl förtroendevalda som
berörda handläggare behöver planeras. Varje förvaltning behöver se över vilken
metod som är bäst att använda vid jämställdhetsanalyser och det finns en rad evidensbaserade metoder att ta del av på jamstall.nu för olika områden som inom t ex
skola, vård/omsorg och samhällsplanering.
För att det tillkommande arbetet med en jämställdhetsanalys i samtliga tjänsteskrivelser ska vara rimligt krävs också en förståelse för att handläggningstiderna i vissa
fall behöver vara längre.
Åtgärder med anledning av införande av checklista för jämställda beslut, ansvarig
för genomförande anges inom parantes:
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•

Fastställande av checklista för förtroendevalda (KF)

•

Fastställande av checklista för handläggare (KF)

•

Utbildning - grundläggande jämställdhetsutbildning för förtroendevalda och
handläggare (Arbetsgivarenheten)

•

Nya rutiner införs i Ärendehandboken samt bilaga (Verksamhetsansvarig
STAB-Kansli) :
-

•

Checklista för handläggare bifogas tjänsteskrivelse

Ny permanent rubrik införs i tjänsteskrivelser: "Jämställdhetsanalys"
Gemensam introduktion till handläggare genomförs efter att beslut fattats
om införande (Arbetsgivarenheten, Verksamhetsansvarig STAB-Kansli,
K-dir)

•

Varje förvaltning tillgodogör sig metodbanken för jämställdhetsanalyser
samt utarbetar rutiner för ärendeberedning. (Förvaltningschef)

•

Behovet av utökad tid för handläggning diskuteras på beredningarna vid fördelning av utredningsuppdrag. (Förvaltningschef/ordförande)

•

Kommundirektör och förvaltningschefer ansvarar för att tjänsteskrivelserna
innehåller en jämställdhetsanalys där så krävs eller en redovisning varför
detta inte är aktuellt i ärendet

Omvärldsanalys
Sveriges- kommuner och landsting (SKL) har arbetat fram en checklista för järnställda beslut och ett fåtal kommuner har under de senaste fem åren beslutat om
att använda sig av denna. En studie av protokoll från dessa kommuner visar inte på
vilket sätt man använder sig av checklistorna idag. Det finns inga analyser redovisade i protokollen eller de underliggande underlagen. Många kommuner väljer att
arbeta som Kalix kommun gjort tidigare med jämställdhet som ett eget spår för
åtgärder och uppföljning. Beredningens bedömning är att en vinst med att införa
checklistor för jämställda beslut är det förberedelsearbete som krävs. Utbildning av
politiker och handläggare tillsammans med förändrade beredningsrutiner kommer
att höja vår medvetandenivå i frågorna. Däremot behöver vi vara medvetna om att
det i vissa fall krävs komplexa analyser som avsevärt kan förlänga beredningstiden.
De farhågorna har också kommit fram när förslaget har skickats på remiss till förvaltningscheferna för synpunkter. Slutsatsen blir att införandet av checklistor för
jämställda beslut kan bidra till att höja medvetenheten och snabba på utvecklingen
mot ett jämställt samhälle. Det viktiga är att handläggningen blir rimlig utifrån
tidsåtgång och kvalitet annars riskerar checklistorna att urvattnas och slutligen försvinna i likhet med de kommuner som tidigare infört checklistan.
Bilaga: Checklista för jämställda beslut
Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 5 januari 2018.

Justerandes siqn

Utdraqsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

51(a
52)

Sammanträdesdatum
2017-12-18

KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

§ 256

Dnr 2017-00696 700

Resultat av inspektionsuppföljning vid individ- och
familjeomsorgen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar lägga redovisningen
med godkännande till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson, meddelar i tjänsteskrivelse den 4 december
2017, att arbetsmiljöverket utförde en inspektion under hösten 2016 vid individ
och familjeomsorgen socialförvaltningen samt vid kommunhuset på Nygatan 4.
I inspektionsmeddelanden från december 2016 framkom arbetsmiljöbrister och
krav på att dessa skulle åtgärdas. Förvaltningen har arbetat med de krav arbetsmiljöverket hade. Arbetsmiljöverket genomförde inspektionsuppföljning
14 mars 2017.
Vid uppföljningen framkom att det vidtagits fungerande åtgärder för att undanröja
de brister i arbetsmiljön som framkom vid inspektionen.
Dock kvarstod brister i skalskyddet i kommunhuset. Den kvarstående arbetsmiljöbrist som gäller skalskyddet ligger utanför socialnämndens beslutsområde och
därför överlämnades ärendet till kommunfullmäktige.
Arbetsmiljöverket föreskriver att Kalix kommun ska utforma och utrusta kommunhuset
så att obehöriga inte obemärkt kan ta sig in och vistas i husets arbetslokaler.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i juni 2017 att tillskjuta 2 mkr i
Kommunstyrelsens investeringsbudget för 2018 för att åtgärda de brister Arbetsmiljöverket påpekat. Fastighetschef Camilla Sandin har i samarbete med verksamhetsansvarig för Infocenter Kenneth Björnfot tagit fram ett förslag till utformning av
skalskydd för kommunhuset. Förslaget är kommunicerat med de fackliga organisationerna, en risk- och konsekvensanalys är framtagen och bristerna kommer att åtgärdas under 1:a kvartalet 2018. Information och dialog om förändringarna kommer att
lämnas till kommunstyrelsen den 18 december 2017 då det påverkar såväl allmänheten som politikers tillträde till kommunhuset.
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Fråga till SBN:s ordförande Stig Karlsson vid kommunfullmäktigesammanträd
5:e Februari 2018.

. alix den

Kommunens gasåtervinningsanläggning
Framtid i Kalix har fått kännedom om att kommunen betalat ut cirka en miljon kronor
(1.000.000 kr) exklusive mervärdeskatt för att entreprenör skulle åtgärda gjorda
slutbesiktningsanmärkningar.
Entreprenören utförde för något år sedan en totalentreprenad vid kommunens
gasåtervinningsanläggning, Totalentreprenad innebär att entreprenören har det totala
ansvaret för entreprenadens funktion. Gasledningen skulle enligt handlingarna dräneras från
fukt utanför själva byggnaden. Detta fungerade inte och vatten kom in i byggnaden som
förstörde känslig utrustning (är inte detta ett "dolt fel"?) varvid konsult kontaktades.
Att båda dessa kostnader skulle falla helt på entreprenören ter sig för Framtid i Kalix helt
naturligt — ändock har fakturor från både konsult (130.000:-) och entreprenör (800.000:-)
attesterats och slutattesterats samt betalats från kommunens kassa.
Stig Karlsson — Detta får bara inte vara sant, eller förhåller det sig på detta vis?
Kalix, 2018-01-09
FRAMTID I KALIX
Carl Otto Gählman

KALIX KOMMUN
Kommunstyrelsen

2018 -01- 23
Fråga till Socialnämndens ordförande Maud Lundbäck (Socialdemoloade a) vid
kommunfullmäktigesammanträdet den 5:e Februari 2018
Akulir

Ö/S-4406

Socialnämnden har för olika intressenter presenterat kostnadsnivåer för SäBo och
hemtjänsten, kostnadsnivåer som vi i Framtid i Kalix inte finner vara riktigt rimliga. De
nivåer som presenterats ligger på 750.000:- för SäBo och 250.000:- för hemtjänsten.
Företrädare för Socialnämndens ansvarsområde har också klart utsagt att produktion
av nya SäBo-platser skall vi "göra allt för att undvika" - detta utsagt i samma andetag
som företrädarna påstått att dagens och morgondagens behövande brukare inte vill
ha ett SäBo-boende!
Vid jämförelser mellan olika brukarkategorier måste presenterade kostnads- och
intäktsposter vara relevanta och direkt jämförbara. I jämförelsen önskar Framtid i
Kalix naturligtvis ha besvarat vilka a'-kostnader som debiteras tillsammans med
mängden debiterbar tid för respektive brukarkategori samt vilka "egenavgifter" som
respektive brukarkategori debiteras för boende, omsorg och eventuella
kringkostnader. För besvarande av vår frågeställning bör enligt Framtid i Kalix
åtminstone nedanstående kostnads- och intäktsposter vara specificerade per
brukarkategori;
•
•
•
•
•

Timkostnad för undersköterska
Timkostnad för arbetsledning
Timkostnad för sjuksköterska
Timkostnad för administration
Brukarnas kostnader för SäBo-plats respektive hemtjänst (räknar
Socialnämnden med brutto- respektive nettokostnad?) - det vill säga vad
betalar brukaren själv (och då menar Framtid i Kalix inte den del som regleras
via max-taxan).

När Socialnämnden nu summerar dessa kostnads- och intäktsposter - kommer Du
Maud nu fram till samma kostnadsnivåer som tidigare för Kalix kommun, 250000
respektive 750000 kr/år som tidigare presenterats?
Kalix, 2018-01-22
FRAMTID I KALIX

Carl Otto Gählman

KALIX KOMMUN
Kommunstyrelsen

Interpellation till Stig Karlsson (S), ordförande i Samhällsbyggnadsnärr nd 018 -01- 25
Dn
Aktbil

br--600,63

Angående den överklagade entreprenadmaskinupphandlingen; Maskinägare undrar
hur och vilka maskiner Kalix kommun andvänder sig av vid grävnings- och
anläggningsarbeten?
Har Samhällsbyggnad utfört någon upphandling för detta under tiden överklagandet
fortgår? Har kännedom att BDX levererar maskintjänster till Kalix kommun och
Framtid i Kalix undrar hur dessa är upphandlade?
Kalix, 2018-01-24
FRAMTID I KALIX

Carl Otto Gählman

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

i1C1(57)

Sammanträdesdatum
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KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

§ 18

Dnr 2018-00020

Motionssvar - ökade öppettider deponin i Kalix
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet
Rickard Mohss (L) och Tomas 3ohsund (L) föreslår i en motion den 14 juni 2017, att
ökade öppettider på Kalix avfallsanläggning även ska omfatta lunchtid kl 10.30 - 11.00.
De öppettider som idag står till buds för hushållen vid Kalix återvinningscentral
(avfallsanläggningen) är måndag - fredag 07.00 - 15.00 med lunchstängning 10.30
- 11.00 samt kvällstider måndag och torsdag I april -31 oktober och måndag I
november - 31 mars till kl 20.00.
Stängningen under lunchtid 10.30 -11.00 är främst betingad ur arbetsmiljösynpunkt då personalen ska kunna äta sin lunch i fred utan behöva springa ifrån för
att hjälpa hushållen med mottagning och sortering av avfall inte minst farligt avfall.
Bemanningen dagtid är 3 st ramppersonal och I st traktorförare som ska betjäna
rampen med mottagning och sortering av hushållens grovavfall, elektronik, kylfrys, trädgårdsavfall och farligt avfall. Denna bemanning är att betrakta som
minimibemanning och är normalbemanning under öppettider. Ska öppethållande
lunchtid genomföras måste personalförstärkning ske för att tillgodose personalens
lagstadgade rätt till lunchrast vilket inte är möjligt med nuvarande taxenivå
Förslaget till beslut blir därför att avslå motion med motiveringen att arbetsgivaren
måste tillgodose personalens lagstadgade rätt till lunchrast.
Kommunfullmäktige har den 19 juni 2017, § 124, beslutat lämna motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår den 5 december 2017, § 205, att
kommunfullmäktige avslår motionen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
under förutsättning att utrymme finns i 2018 års budget på försök prova
öppethållande på lördagar under 1-3 helger. I samband med försöken ska en
trafikmätning göras för att få veta hushållens besöksfrekvens under helgerna.
Beslutsunderlag
Motion från Rickard Mohss (L) och Tomas Johsund (L) den 14 juni 2017
Kommunfullmäktiges protokoll, § 124/17
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 205/17
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KALIX KOMMUN

Kommunstyrelsen

§ 19

Dnr 2018-00005 103

Motionssvar - bidrag för funktionskläder och skor till
pedagogisk personal
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet
Rickard Mohss (L) och Tomas Johsund (L) föreslår i en motion den 14 juni 2017,
följande:
"Att t.ex. vaktmästare har tillgång till av arbetsgivaren tillhandahållna arbetskläder
och verktyg för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, anses självklart i de flestas
ögon. Traditionellt manliga yrken är ofta väl försedda med funktionskläder och skor.
Så är tyvärr inte fallet för alla anställda i Kalix kommun. I kvinnodominerade yrken
är verkligheten annorlunda. Förskolepersonal anställda av Kalix kommun har
uppdrag i sina tjänster som innebär att de förväntas vistas ute året om i olika
väder. I dagsläget har de fått funktionskläder anpassade till vår- och höstväder.
Detta är bra, men på vårabreddgrader har vi en lång och kall vinter då dessa kläder
inte räcker till. Slitaget på personalens egna kläder är också stort. Vinterkläder och
skor står personalen självaför. Idrottslärare anställda av Kalix kommun har uppdrag
i sina tjänster som innebär att de behöver vistas ute året om i olika väder samt att
de förväntas lära eleverna olika idrotter, tekniker samt instruera eleverna i dessa
aktiviteter. Arbetsgivaren utgår från att lärarna har egna arbetskläder för olika
väder och årstider. Samma gäller för utrustning av olika slag, t.ex. skridskor,
slalomutrustning, längdskidor (klassiska och skate), samt skor av flera typer m.m.
Liberalerna i Kalix föreslår:
- att ett årligt bidrag på 2000 kr ges till utomhusarbetande pedagogisk
personalanställda av Kalix kommun för egna inköp av funktionskläder och skor."
Kommunfullmäktige har den 19 juni 2017 § 125, beslutat lämna motionen till
utbildningsnämnden för beredning.
Utbildningsnämnden föreslår den 1 december 2017, § 134, att kommunfullmäktige
avslår motionen med följande motivering:
I en kommun finns flera yrkesgrupper som av olika skäl skulle behöva bidrag till
funktionskläder i sitt yrke och det vore skäligt att yrka, inte minst ur
jämställdhetssynpunkt, att alla yrkesgrupper som behöver funktionskläder och skor
skulle få ett bidrag till detta.
I dag dras gränsen för tillgång till arbetskläder till stor del av kravet på skyddskläder
i yrken som kräver det. För att bifalla motionen skulle en budget motsvarande
ca 630 000/år (inklusive arbetsgivaravgifter) för 225 personer tillföras
utbildningsnämnden. Frågan är var gränsen för bidraget ska gå i Kalix kommun,
berörd personal finns i alla förvaltningar och det vore befogat att ta fram
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gemensamma regler för hela arbetsgivaren Kalix kommun. Till detta ska läggas att
ett eventuellt bidrag till kläder och skor av föreslagen typ är en skattepliktig förmån.
Av orsaker beskrivna ovan föreslår utbildningsnämnden att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Motion från Rickard Mohss (L) och Tomas Johsund (L) den 14 juni 2017
Kommunfullmäktiges protokoll, § 125/17
Utbildningsnämndens protokoll, § 134/17
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§ 20

Dnr 2018-00024 103

Motionssvar - lärlingsmodell för politiska lärlingar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet
Britt-Inger Nordström (S), föreslår i en motion den 23 november 2017, följande:
"Rekrytering av nya politiker har successivt försvårats generellt och partierna har
drabbats av avhopp under pågående mandatperioder. Detta är en fara för
demokratin framledes. Det är också viktigt att en nyrekryterad politiker känner att
man hamnar i rätt del av kommunpolitiken, för att undvika att nya politiker
hoppar av sina uppdrag.
För att underlätta rekrytering av fritidspolitiker föreslår jag att;
- en lärlingsmodell- politiska lärlingar, som blir en viktig del i arbetet med att
rekrytera nya politiker, införs i Kalix kommun.
Som lärling får man förståelse för hela den politiska processen om hur ärenden
bereds och når fram till beslut. Att kunna förstå tjänstepersonernas roll i en
politikerstyrd organisation gör det mycket enklare att komma in i politiken.
Kommunens modell innebär att kommuninnevånare med stöd av ett politiskt parti
kan följa en nämnds arbete under 3- 6 månader. Varje enskild nämnd tar emot
lärlingar. Lärlingen får stöd av en handledare/mentor som är ordinarie ledamot i
aktuell nämnd. Lärlingen har yttranderätt men inte rösträtt.
Tanken med förslaget är att lärlingen dels får pröva på politikerrollen, dels få
chansen att se om man hamnat i rätt del av kommunpolitiken. Det blir ett sätt att
undvika att nya politiker hoppar av sina uppdrag.
Respektive parti har ett ansvar att få lärlingssystemet att fungera, ge bra
handledning och att lärlingen känner sig delaktig på gruppmöten. Även andra
åtgärder är viktiga för att ex inte stöta bort föräldrar, som att anpassa
sammanträdesdatum och inte lägga möten under veckor när det är skollov."
Kommunfullmäktige har den 27 november, § 202, beslutat lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Utredare Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 9 januari 2018, att
motionen bör avslås med anledning av att det faller utanför den kommunala
kompetensen att skola in personer till förtroendeuppdrag som de inte är valda till.
Den kommunala kompetensen på området verkar indirekt och riktar sig genom
kommunallagens bestämmelser om partistöd till partier snarare än till enskilda
kommuninnevånare. Av dessa bestämmelser framgår att en kommun får betala ut
partistöd för ändamålet att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala
demokratin. I förarbetena till bestämmelserna om partistöd påpekas att partierna
bör tillåtas ha maximal flexibilitet när det gäller besluten om vad partistödet ska
användas till eftersom mer detaljerade beskrivningar skulle innebära långtgående
ingrepp från kommunens sida i mötes- och organisationsfriheten. På motsvarande
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sätt skulle motionärens förslag innebära långtgående ingrepp i partiernas interna
angelägenheter. Motionen baseras av allt att döma på antagandet att vissa
personer i god tid innan de väljs till kommunala förtroendeuppdrag behöver ses
som huvudkandidater till dessa uppdrag. Motionen föregriper i så måtto partiernas
resultat i allmänna val och torde inverka menligt på de partiinterna processer som
normalt sett föregår nomineringar till fullmäktiges val av nämnder jämte löpande
fyllnadsval. Motionen vilar också på antagandet att de tilltänkta lärlingarna kan ges
privilegier och ansvar som i laglig mening är förbehållna förtroendevalda. Det skulle
exempelvis omedelbart möta betydande hinder för lärlingarna att närmare följa
nämndernas arbete då nämndens ledamöter och ersättare (och anställda) i
förekommande fall är bundna av tystnadsplikt. Det möter också avgörande lagliga
hinder att ge lärlingar en slags ovillkorlig yttranderätt vid sammanträden.
Ovanstående redogörelse talar sammanfattningsvis för att motionen avslås. Det
faller på varje parti att utbilda sina medlemmar och nominera lämpliga kandidater
till kommunala förtroendeuppdrag. Det kommunala partistödet är förenligt med
dessa ändamål. Först efter att ha klarat sedvanliga partiinterna selektionsprocesser
och sedan ha valts av fullmäktige till ett eller flera förtroendeuppdrag kan
kommunens egna utbildningsinsatser aktiveras för den enskilde.
Beslutsunderlag
Motion från Britt-Inger Nordström (S) den 27 november 2017
Kommunfullmäktiges protokoll, § 202/17
Utredare Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 9 januari 2018
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Dnr 2018-00023 103

Motionssvar - Ledande politiker = interpellerbar och
frågbar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet
Carl-Otto Gählman (FiK) och Per-Erik Sångberg (FIK) föreslår i en motion den
27 november 2017 följande:
"Framtid i Kalix föreslår att samtliga ledande politiker (ordförande i nämnd,
styrelse, bolag, beredning samt utskott skall vara både interpellerbar och frågebar.
Då så idag inte alltid är fallet utan att ordförande ställer frågan om interpellerbarhet
och frågbarhet till sittande fullmäktige föreslår Framtid i Kalix att
kommunfullmäktige reviderar gällande arbetsordning."
Kommunfullmäktige har den 27 november, § 205, beslutat lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Utredare Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 9 januari 2018, att
motionen berör moment som regleras i 5 kap. 59 § kommunallagen (2017:725).
Här framgår följande: "Interpellationer gr ställas av ledamöterna och riktas till
ordförande i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i
övrigt som fullmäktige bestämmer. Fullmäktige får besluta att interpellationer får
ställas endast till en sådan förtroendevald som anges i 4 kap. 2 § första stycket
[den som fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid, min
anm.]." Av 64 § KL framgår att bestämmelsen i 59 § KL är tillämplig beträffande
vilka förtroendevalda som fullmäktigeledamöterna får rikta fråga till. Bestämmelsen
i 59 § KL innehåller ett obligatoriskt och ett frivilligt inslag. I utgångsläget utgörs
kretsen interpellerbara och frågebara enbart av ordförande i nämnd eller en
fullmäktigeberedning. Efter särskilt beslut i fullmäktige kan kretsen emellertid
utökas till andra förtroendevalda. Precis som motionären konstaterar har detta
emellertid inte skett i fullmäktiges arbetsordning i Kalix. Av lagens kommentarer på
området framgår följande: "Med hänsyn till att interpellationerna är ett led i
systemet för att kräva ut politiskt ansvar, kan det vara rimligt att förtroendevalda
med ett mer övergripande ansvar men som inte är ordförande i någon nämnd får
interpelleras. (...) I och för sig kan man tänka sig att medge att även vice
ordförandena i en nämnd får interpelleras, men det kan inte uteslutas att en sådan
ordning medför vissa partipolitiska komplikationer. (...) fullmäktiges arbetsordning
ska innehålla föreskrifter om interpellationer och frågor. Där kan t.e.x. regleras till
vilka förtroendevalda som interpellationer och frågor får ställas." (Dalman m.fl.,
2011, s. 389). Under förutsättning att motionärens förslag samlar en
fullmäktigemajoritet möter förslaget som sådant inget lagligt hinder. Huruvida
kretsen av interpellerbara och frågebara förtroendevalda ska utökas eller inte
avgörs i så måtto ytterst av politiska lämplighetsbedömningar snarare än rättsliga
omständigheter.
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Beslutsunderlag
Motion från Carl-Otto Gählman (FIK) och Per-Erik Sångberg (FIK) den
27 november 2017
Kommunfullmäktiges protokoll, § 205/17
Utredare Thomas Johanssons tjänsteskrivelse den 9 januari 2018
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Dnr 2017-00357 103

Motionssvar - Kalix egen walk of fame
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet
Stefan Granström (C) föreslår i motion den 21 mars 2017 följande:
"Centerpartiet i Kalix anser att det är dags att visa stolthet för vår bygd. Kalix
kommuns medborgare som har vunnit OS-medaljer och vunnit VM-medaljer inom
olika idrotter samt haft många kulturpersoner som satt Kalix på kartan genom
åren. Centerpartiet i Kalix tycker att det är dags att Kalix kommun hedrar och visa
stolthet för dessa människor. Detta skulle även ge en stolthet för alla våra medborgare och en inspiration till våra unga i Kalix kommun att själva en gång få vara
med om att just de får hedras. Centerpartiet i Kalix föreslår därför att Kalix får en
framgångsgata (Kalix egen walk of fame) eller torg."
Kommunfullmäktige har den 10 april 2017, § 80, beslutat lämna motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår den 19 september, § 144, att kommunfullmäktige beslutar att Galleriatorget anvisas som plats för "Kalix egen walk of fame".
Kommunstyrelsens beredning föreslår att motionen avslås med anledning av
galleriatorgets dåliga beskaffenhet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett frågan gällande möjliga lokaliseringar för
motionärens förslag. Bedömningen har utifrån detta gjorts att Galleriatorget är
lämpligaste placering. Övriga delar i förslaget, om regler för vilka som ska utses
och hur, anser samhällsbyggnadsnämnden inte ligga inom förvaltningens arbetsområde utan det anser man bör tas fram av kommunstyrelsen eller av annan
nämnd.
Kommunstyrelsens beredning
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 13 november
2017, att marken under Galleriatorget har under åren sjunkit ner och det kommer
att behövas stora åtgärder för att återställa torget. Inga investeringsmedel har
avsatts för dessa åtgärder under planperioden. Tillfälliga lösningar med ramper in i
gallerian har löst de mest akuta svårigheterna som marksvikten medför. Detta gör
att Galleriatorget i dagsläget inte är lämpligt för att genomföra "Kalix egen walk of
fame" de närmaste åren. Därför föreslås att motionen avslås och att ärendet får
lyftas på nytt om/när Galleriatorget ska åtgärdas.
Beslutsunderlag
Motion den 21 mars 2017.
Kommunfullmäktige protokoll, § 80/17.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 144/17.
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 13 november 2017.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll 163/17.
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Motionssvar - handlingsplan för suicidprevention
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet
Stefan Granström (C) föreslår i en motion den 1 november 2016, att Kalix kommun
behöver göra en konkret samordnad handlingsplan för hela kommunens verksamheter för suicidprevention, baserad på nationella och regionala riktlinjer.
Kommunfullmäktige har den 28 november 2016, § 235, beslutat lämna motionen
till socialnämnden för beredning.
Socialnämnden har den 22 februari 2017, § 11, beslutat återlämna ärendet till
kommunstyrelsen med motiveringen att motionen berör hela Kalix kommun som
arbetsgivare på övergripande nivå och ligger därmed utanför socialnämndens befogenheter. Socialnämnden ställde sig positiv till att samverka i framtagande av
handlingsplaner som berörs personalens arbetsmiljö och hälsa.
Kommunstyrelsens beredning
Det nationella arbetet med suicidprevention
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 30november
201,7 att det i Sverige pågår en intensiv aktivitet för att utveckla suicid-prevention
ur ett folkhälsoperspektiv. Detta har i stor utsträckning stimulerats av regeringens
nationella program för suicidprevention (folkhälsoproposition 2007/2008:110) och
dess senare åtgärder. Sverige har en bred internationellt publicerad suicidologisk
forskning, huvudsakligen inom epidemiologi och psykiatri. Den internationella
rapporteringen av suicidpreventiva projekt är emellertid sparsam och bör öka.
Suicidprevention i Norrbotten
Region Norrbotten har en nollvision för självmord i länet och beskriver att alla behövs om vi ska lyckas! Varje människa kan göra livet lättare för en annan. Tabun,
myter och stigma kring psykisk ohälsa måste minska och vi måste börja prata om
självmord med varandra och med suicidnära personer. Trots nollvision så ser vi
ingen minskning av suiciden i länet, i vissa grupper ser vi till och med en ökning.
Det gäller unga kvinnor och äldre män.
•
•
•
•

Var sjätte timma tar en människa sitt liv.
Det är ca 1500 människor i Sverige varje år.
10 gånger så många som avlider i självmord gör självmordsförsök.
100 gånger så många som avlider i självmord har allvarliga självmordsplaner.

I Norrbotten dog 57 människor i självmord 2015, av dessa hade 26 varit i kontakt
med sjukvården. Självmord är genom hela livscykeln nästan dubbelt så vanligt
bland män som bland kvinnor, men trenden bland unga är att flickorna står för ök-
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ningen. Särskilt utsatta riskgrupper är människor med psykisk ohälsa, HBTQpersoner och utlandsfödda.
Ett barn i varje klass
Studier visar att 4 procent av alla 15-åringar försökt begå självmord, vilket innebär
ca 90 barn i Norrbotten eller cirka en i varje klass. Detta talar för att arbetet måste
börja tidigt. I andra änden av livsstegen är äldre män som mist sin partner en riskgrupp. Bra information eller så kallade "sorgegrupper" har visat goda resultat. Region Norrbotten gör nu stora satsningar på att förebygga psykisk ohälsa och självmord, att skapa trygga vårdövergångar mellan psykiatrin och andra vårdnivåer och
att stärka upp kompetensen i primärvården. Detta räcker dock långt ifrån för att nå
målet att ingen ska behöva ta sitt liv. För att nå det målet måste det suicidpreventiva arbetet på alla samhällsnivåer intensifieras. Regionen, skolorna, polisen, räddningstjänsten och hela civilsamhället måste samarbeta. För detta ändamål har en
regional samordnare tillsatts och pengar från överenskommelsen psykisk hälsa
skjutits till, projektet kallas "Suicidprevention i Norr".
Kalix kommun
I Kalix kommun har skolan uppmärksammat att antalet barn som tydligt uttrycker
eller uppvisar symptom på att må dåligt har ökat dramatiskt. Därför pågår nu arbete i skolorna för att tidigt kunna fånga upp barn som mår dåligt. Skolan stärker
elevhälsoteamet som nu består av kuratorer, skolsköterskor och psykolog. Utbildning till personalen genomförs kontinuerligt. Utbildning till föräldrar i ABC och liknande erbjuds för att stärka föräldrarollen så att man på ett bättre sätt kan möta
sitt barns behov. Familjecentralen som är ett väl fungerande samarbete mellan Kalix kommun (Utbildnings- och Socialnämnd) och Region Norrbotten där personalen
besitter en bred kompetens för att kunna förebygga, kartlägga och erbjuda stöd till
familjer.
En handlingsplan mot våldsbejakande extremism är på väg att tas fram. Personal
på våra HVB-hem utbildas för att kunna möta de ensamkommande flyktingbarnen i
deras svåra situation och det finns ett nära samarbetet med psykiatrin.
I Brottsförebyggande rådet träffas regelbundet representanter för förskola, skola,
primärvård, fritid- och kultur, individ- och familjeomsorgen, polis m.fl. Där följer
man gemensamt utvecklingen i respektive verksamhet och samordnar insatser och
olika projekt. Årligen genomförs hälsosamtal med år 7 och resultaten sammanställs, analyseras och åtgärder formuleras.
I samverkan Östra Norrbotten har beslutats att bilda ett gemensamt folkhälsoråd
from 2018-01-01 samt att anta en handlingsplanen för det gemensamma folkhälsoarbetet för perioden 2018-2020. 3 insatsområden har prioriteras med utgångspunkt
i nationella folkhälsomål
•
•
•
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Arbetet i det gemensamma folkhälsorådet bör med fördel kunna rymma frågan suicidprevention då samtliga tre punkter kan inrymma strategier som berör området.
De fyra kommunerna skulle med stöd av Region Norrbotten kunna leda arbetet
med att ta fram en gemensam handlingsplan för suicidprevention för Östra Norrbotten. I arbetet med Norrbus har man under många år byggt upp gemensamma riktlinjer för hur vi kan arbeta med gemensamma insatser.
Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner genomförde på kommunernas begäran hösten 2017 konferensen "Hur kan suicidrisk upptäckas hos barn och unga".
Syftet är att vi ska bli bättre på att fånga upp de unga som mår dåligt i tid eftersom
det är en viktig del i det självmordspreventiva arbetet. Det är viktigt att satsa på
utbildning för att ge ökad kunskap om suicidrisk hos barn och unga, och särskilt
fokus har lagts på nyanlända/asylsökande barn och unga. Vikten av samverkan har
lyfts fram och att visa på vilka verktyg som finns som stöd för detta. Även kunskap
och erfarenhet förmedlas i suicidpreventivt arbete med andra målgrupper.
Fortfarande saknar majoriteten av Sveriges kommuner handlingsplaner för suicidprevention. Samtidigt anger kommunerna att man är medveten om att det krävs
samordnade insatser från samtliga aktörer, hög kunskapsnivå och verktygslådor
bland personalen i våra verksamheter. I sina redogörelser framhåller kommunerna i
likhet med Kalix kommuns verksamheter att man arbetar på många olika områden
för att komma åt problemet.
Kommunstyrelsen saknar personella resurser för att kunna samordna arbetet med
en gemensam handlingsplan för suicidprevention. Det är också tveksamt om det
behövs ytterligare forum för att arbeta med frågan, det kan vara lika verksamt att
stärka de forum som finns: BRÅ, Familjecentralen, Gemensamma Folkhälsorådet,
Norrbus och Elevhälsan samt att medvetandegöra frågan genom regelbunden utbildning bland de medarbetare som i sin yrkesutövning möter människorna. Frågan
är livsviktig och undertecknad föreslår därför att respektive forum får i uppdrag att
lyfta frågan om behovet av handlingsplaner för suicidprevention för vidare diskussion och ev åtgärder.
Beslutsunderlag
Motion den 1 november 2017.
Kommunfullmäktige protokoll, § 235/17.
Socialnämndens protokoll, § 11/17.
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 30 november 2017.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 164/17.
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Motionssvar - skolan i Vitvattnet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK) och Per-Erik Sångberg (FIK) föreslår i motion den
6 februari 2017 följande:
"Kommunfullmäktige i Kalix har för ett antal år sedan beslutat att skolan i Vitvattnet skall försäljas. Uppdraget att effektuera försäljningen gick till Samhällsbyggnadsnämnden som de facto lade ut skolan till försäljning — men vad hände sedan?
Framtid i Kalix riktar motionen till KS och yrkar därmed att KS fullgör sin
uppsiktsplikt gällande effektuering av beslut fattade i Kommunfullmäktige."
Kommunfullmäktige har den 6 februari 2017, § 46, beslutat lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson, meddelar i tjänsteskrivelse 7 november
2017, att sommaren 2010 beslutade barn- och grundskoleförvaltningen att avveckla den kommunala förskoleverksamheten i Vitvattnet som då bedrevs i f d
skolan. Fastigheten blev uppsagd den 1 juli 2010. Samhällsbyggnadsnämnden
gav då samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att föra förhandlingar med de
intressenter som visat ett intresse av att förvärva/förhyra fasigheten. En försäljning skulle enligt beslutet beakta den mest ekonomiskt fördelaktiga och långsiktiga lösningen för Kalix kommun.
Förskoleverksamheten i Övrebygden var vid tidpunkten inte löst. Servicecentrum i
Övre Bygdens ekonomiska förening uppgav i skrivelse till kommunen att man
hade för avsikt att starta en kooperativ förskola och därmed ville hyra en del av
skolan. Fastighetsförvaltningen tog därför fram ett förslag till hyresavtal och ett
driftsavtal för barn- och grundskoleförvaltningen och Servicecentrum i Övre Bygdens ekonomiska förening att ta ställning till. Samhällsbyggnadsnämnden gav så i
december 2010 samhällsbyggnadsförvaltningen ett nytt i uppdrag att arbeta för
att avyttra Vitvattnets skola och i samråd med barn- och grundskole-förvaltningen
lösa lokalfrågan för Övre Bygdens barnomsorg.
Barn- och grundskoleförvaltningen meddelar den 10 juni 2011 att de återtar uppsägningen av Vitvattnets f.d. skola i och med att de avser att bedriva förskoleverksamhet i lokalen. De meddelar samtidigt att de återkommer till samhällsbyggnadsförvaltningen i senare skede om andra alternativ uppstår.
Det är alltså samhällsbyggnadsnämnden och inte kommunfullmäktige som beslutat om försäljning av Vitvattnets skola och detta verkställdes inte med anledning
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av att barn- och grundskoleförvaltningen beslutade att förskoleverksamheten i
Vitvattnet skulle fortsätta, uppsägningen av lokalerna återtogs. Försäljning var
alltså inte längre en möjlighet.
Motionärens ursprungsfråga kan då möjligtvis ledas till om ärendet att inte försälja Vitvattnets skola borde ha förts upp till samhällsbyggnadsnämnden för nytt
beslut när förutsättningarna ändrades. Den praktiska tolkningen blev istället att
samhällsbyggnadsnämnden med utgångspunkt i internhyresreglerna (som är beslutade av kommunfullmäktige) kunde fortsätta att hyra ut lokalerna för förskoleverksamhet.
Vitvattnets skola har sedan använts av utbildningsnämnden för förskoleverksamhet t om hösten 2016. Utbildningsnämnden fattade då beslut om att förskoleverksamheten i Vitvattnets skola skulle upphöra och lokalerna sades upp.
Därefter har lokalerna ingått i det uppdrag som kommunfullmäktige beslutat om
för att ta fram riktlinjer för gymnastik och samlingslokaler i byarna. Medborgardialog har hållits och det förslag som tagits fram har haft sin grund i följande parametrar: tillgång till samlingslokaler i närområdet, avstånd till centrum, nyttjandegrad, lokalens kostnader och alternativa användningsområden.
Kommunfullmäktige kommer att vid sitt sammanträde den 27 november att ta
ställning till att avvakta försäljning av Vitvattnets förskola/skola till dess att försvarsmakten ger besked om intresse av att hyra lokaler i byggnaden, dock längst
fram till den 31 december 2019. Lokalerna tillförs i så fall lokalbanken och försäljning blir inte aktuellt förrän tidigast år 2020.
När det gäller en allmän frågeställning hur nämnderna följer upp att de beslut
som fattas i kommunfullmäktige verkställs så är det upp till varje nämnd att i sin
internkontroll genomföra, följa upp och återrapportera sina uppdrag. Kommunstyrelsen använder sin uppsiktsplikt för att följa upp nämndernas arbete i ärenden av
särskild vikt, vid revisionens anmärkningar i revisionsrapporter samt i sin egen
internkontrollplan. I ärenden där det särskilt beslutats om återrapportering till
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, finns ärendet med på kommunstyrelsens beredningslista och särskild notering görs om när återredovisning ska ske.
I lokalbanken som redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, maj och
december, redogörs för vilka lokaler som finns i kommunens lokalbank och att de
åtgärder som regleras i internhyresreglerna iakttas för att få en så effektiv lokalhantering som möjligt.
Med ovanstående redogörelse föreslås att kommunfullmäktige anser motionen
besvarad.
Beslutsunderlag
Motion från Carl Otto Gählman (IK) och Per-Erik Sångberg (FIK) den 6 februari 2017.
Kommunfullmäktige, § 46/17.
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 7 november 2017.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott protokoll § 146/17.
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Motionssvar - Ett Kalix för alla
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna samhällsbyggnadsnämndens svar. Motionen anses därmed besvarad.
Beskrivning av ärendet
Inga-Lis Samuelsson (C) föreslår i motion inkommen 19 juni 2017 följande:
"Ett Kalix för alla, där det ges goda förutsättningar för ett gott liv. Föreningar i Kalix
bedriver en fantastisk ideell verksamhet som bidrar starkt till Kalix attraktivitet. Det
gäller inte minst våra handikappföreningar. Vid ett möte med RSMH, Riksförbundet för
Social och Mental hälsa så framkom det att deras största önskan/behov var att ha tillgång till en anpassad möteslokal för sin verksamhet och sitt arbetsmaterial.
Föreningen bedriver en verksamhet både mot ungdomar och vuxna. Deras verksamhet
gör att många kan bryta sin sociala isolering, känna delaktighet och samhörighet, att
vända passivitet till aktivitet och att få inflytande och makt över sitt liv.
Det är viktigt för RSMH men också för andra föreningar inom HSO att ha en trygg
hemvist för sin verksamhet. En verksamhet som för många ger ett friskare liv. Första
hand ger det en trygghet och man vet var man skall vända sig och i andra hand kan
det också innebära att om man mår bättre så behöver man inte lika mycket stöd och
hjälp från samhället. Det är både en kvalitets som en ekonomisk fråga.
Därför föreslår Centerpartiet att Kalix kommun utreder frågan om en permanent egen
lokal för Handikapporganisationerna i Kalix."
Kommunfullmäktige har den 19 juni 2017, § 129, beslutat lämna motionen till samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Beredningsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 24 oktober 2017, § 161, att Kalix kommun
har tomma lokaler/lokaldelar i sitt fastighetsbestånd. De lokaler som ingår i den s k
lokalbanken samt de lokaler som kommunen själv bedriver verksamhet i del av byggnad är inte aktuella att avyttra. Mot den bakgrunden finns lokalytor till uthyrning.
Kommunen tillämpar självkostnadsprincipen vid framräkning av hyra, baserad på respektive lokals kostnad. Representanter för föreningar som har behov av lokaler kan
kontakta samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning för att undersöka möjligheten till lämplig lokal samt information om lokalhyra.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att representanter för föreningar kontaktar samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning för att
undersöka möjligheten att hyra lämplig lokal samt få information om lokalhyra.
Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktige protokoll § 129/17.
Samhällsbyggnadsnämnden protokoll § 161/17.
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Motionssvar - porträttmåleri - nej tack!
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK) och Per-Erik Sångberg (FIK), föreslår i motion den 5 juni
2017, att kommunstyrelsens ordförande inte längre ska avporträtteras av
konstnären Erling Johansson. Istället föreslår man att upphöra med
avporträttering eller så kan ett studiofotografi göra samma verkan. De pengar
som sparas anser man kan användas till något utvecklande för kommunen.
Kommunfullmäktige har den 19 juni 2017, § 123, beslutat lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Beredningsförslag
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 4 december
2017, att beredningen visar att de flesta kommunerna i Sverige avporträtterar
kommunstyrelsens ordförande i någon form. Kalix kommun har under de senaste
åren valt porträtt av Erling Johansson. Porträtten är en mycket uppskattad
utsmyckning i kommunhuset och stärker den dignitet som ämbetet är. Gäster
som besöker kommunhuset frågar ofta om målningarna och särskilt för barn är
det spännande att tala om konstnärens inspiration till aura-målningar. De får
fundera om målningen säger något om den avporträtterades personlighet, vad
betyder de olika färgerna och är de väldigt lika eller olika varandra de personer
som varit kommunalråd i Kalix. Kostnaden för porträtten är högst rimlig och det
är tveksamt om ett studiefotografi skulle göra samma intryck. Oavsett om den
avporträtterade suttit en eller flera mandatperioder är porträttet viktigt, tiden är
också en berättelse i sig. Porträtten är något som väcker nyfikenhet på dem som
under några eller många år fått sätta en prägel på Kalix kommun. Det är snarare
att stärka förtroendet för politikens roll i allmänhet och kommunstyrelsens
ordförande i synnerhet.
Med hänvisning till ovanstående föreslås att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Motion.
Kommundirektör Maria S Henriksson tjänsteskrivelse den 4 december 2017.
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Sverige har varit medlem i EU sedan 1994. Konkret innebär det att människor, varor och kapital fritt
kan röra sig inom EU. Kalix är också en kommun med många exportberoende företag, Satmission,
Doro, Part AB och Billerudkorsnäs är bara några exempel.
Det är viktigt för Kalix attraktivitet att företag kan rekrytera arbetskraft med goda språkkunskaper
och förståelse för andra kulturer. Skolan är en viktig arena där vi har möjlighet att bygga
internationella kontakter och nätverk genom skolutbytesprogram för såväl lärare som elever. Dessa
utbyten måste ha sin utgångspunkt i strategiska utvecklingsområden för skolan. Målet är att bli en av
Sveriges bästa skolor.
Om vi lyckas knyta ihop vår skola i Kalix med andra skolor i EU på ett sätt som gynnar våra elever och
vårt näringsliv kommer vi inte bara att leverera arbetskraft med den internationella kompetens som
företag efterfrågar utan vi kommer även att locka andra elever att vilja studera i Kalix. En sådan
satsning kan på sikt göra att skolan i Kalix blir ännu mer attraktiv för lärare.
Framtid i Kalix yrkar att Kommunfullmäktige ger Utbildningsnämnden i uppdrag att utreda hur olika
program kan erhålla internationell prägel med elev- och lärarutbyten samt vad som krävs för att
arbetet med internationella utbyten för såväl elever som lärare ska vara en långsiktig och gynnsam
satsning.
Denna utredning skall göras i samverkan med olika branscher för att identifiera behoven både på
kort och lång sikt.
Utredningen ska sedan ligga till grund för Kalix framtida internationella strategi inom skolområdet.
Kalix, 2017-12-11
FRAMTID I KALIX

Carl Otto Gählman

Per-Erik Sångberg
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Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av meddelandena och beslutar lägga de till
handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Nedanstående meddelanden föreligger:
Dnr 2017-01147
1
meddelar
i
skrivelse
den 6 december 2017 till kommunRegion Norrbotten
styrelsen: vårdplatssituationen i länet är ansträngd, brist på sjuksköterskor och
stor andel utskrivningsklara patienter som ligger kvar på vårdavdelningarna i
väntan på primärkommunal omsorg. Kommunen behöver organisera sig för en
säker och skyndsam hemtagning av utskrivningsklara kommunmedborgare.
Dnr 2017-01167
2
Förvaltningsrättens dom den 14 december 2017, i Mål nr 2389-17 över
överklagade beslut i kommunfullmäktige den 27 november 2017, § 192, Laglighetsprövning; nu fråga om inhibition. Rätten avslår yrkandet om inhibition.
Cirkulär
3
Sveriges kommuner och landsting cirkulär 17:67 om redovisningsfrågor 2017
och 2018.
Cirkulär
4
Sveriges kommuner och landsting cirkulär 17:68 om budgetförutsättningar för
åren 2017-2021.
Cirkulär
5
Sveriges kommuner och landsting cirkulär 17:69 om slutligt utfall av 2016 års
kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2017, 2018 och 2019.
Dnr 2018-00007
6
Samverkansavtal 2 januari 2018 med lokalpolisområdet Östra Norrbotten
gällande Medborgarlöften 2018.
7
Dnr 2017-01184
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar den 21 december 2017, att Kalix
kommun har tecknat medfinansieringsintyg för projektet PreStratus, energikontor Norr - inom Tillväxtverkets program.
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