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Friluftspolitisk handlingsplan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att anta Friluftspolitisk
handlingsplan för Kalix kommun.
Beskrivning av ärendet
I fritids- och kulturnämndens protokoll, den 6 december 2018, § 73, meddelas att
fritids- och kulturförvaltningen har som ett LONA-projekt tagit fram ett förslag på
Friluftsplan för Kalix kommun. Friluftsplanen innefattar även en friluftspolitisk
handlingsplan samt en friluftspolitisk policy varför förslaget kommer att presenteras
till kommunfullmäktige för beslut.
Friluftsplanen består av tre delar:
1. Friluftsplan, innehåller en nulägesbeskrivning.
2. Friluftspolitisk policy.
3. Friluftspolitisk handlingsplan.
Planen är remitterad till utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt
socialnämnden för synpunkter. Förslaget är reviderat med utgångspunkt från
inkomna remissvar.
Beslutsunderlag
Fritids- och kulturnämndens protokoll, § 73/18.
Förslag till Friluftsplan för Kalix kommun
Förslag till Friluftspolitisk policy
Förslag till Friluftspolitisk handlingsplan
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Fritids- och kulturnämnden

Dnr 2018-00063 80

Friluftsplan för Kalix kommun
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden rekommenderar kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att godkänna Friluftsplan för Kalix kommun.
Sammanfattning av ärendet
Fritids- och kulturförvaltningen har som ett LONA-projekt tagit fram ett
förslag på Friluftsplan för Kalix kommun. Friluftsplanen innefattar även en
friluftspolitisk handlingsplan samt en friluftspolitisk policy varför förslaget
kommer att presenteras till kommunfullmäktige för beslut.
Friluftsplanen består av tre delar:
1. Friluftsplan, innehåller en nulägesbeskrivning.
2. Friluftspolitisk policy.
3. Friluftspolitisk handlingsplan.
Planen är remitterad till Utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden
samt Socialnämnden för synpunkter. Förslaget är reviderat med
utgångspunkt från inkomna remissvar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Kalix kommuns friluftsplan
Förslag till Friluftsplan för Kalix kommun
Förslag till Friluftspolitisk policy
Förslag till Friluftspolitisk handlingsplan
Protokoll Utb §102/18
Protokoll Sn § 114/18
Protokoll Sbn § 115/18
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen8
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Kalix kommuns friluftsplan

Förslag till beslut
Fritids- och kulturnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att godkänna Kalix kommuns friluftsplan.
Beskrivning av ärendet
Friluftsliv definieras som vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling.
2017 fick Kalix kommun utmärkelsen årets friluftskommun i Norrbotten. Det är Naturvårdsverket som årligen delar ut priset med syfte att stimulera och uppmuntra kommunernas arbete med friluftsliv och naturturism. Kalix har tagit emot utmärkelsen ett
flertal gånger, och senast alltså 2017. Friluftslivet är något som spelar en oerhört viktig roll för att människor ska trivas och må bra. Kalix kommun arbetar ständigt för att
öka medborgarnas möjlighet till ett rikt friluftsliv.
Kommunen har en målsättning att tydliggöra och höja kommunens ambitioner avseende friluftsliv. För att kunna utveckla ett systematiskt friluftsarbete behövs en genomarbetad friluftsplan, så att insatserna för såväl naturvård som friluftsliv ges en
tydlig styrning. För att få ett samlat grepp över insatser tas denna friluftsplan fram.
Den nationella friluftspolitiken har utgjort grunden för arbetet med att ta fram planen,
som bl.a. beskriver friluftslivet och dess förutsättningar (t.ex. friluftsområden och anläggningar, intressenter och användning, aktiviteter, skydd och restriktioner, ansvar
och skötsel, tillgänglighet, information och skyltning, samt eventuella konflikter).

Friluftsplanen ska klargöra kommunens friluftspolitiska ambitioner. Planen ska dokumentera befintliga anläggningar och friluftsområden som är viktiga för det rörliga friluftslivet samt öka alla kommunmedborgares och besökares tillgänglighet till friluftsliv.
Friluftsplanen ska komplettera kommunens övriga planer. Planen kommer att användas som underlag till den fysiska planeringen och i arbetet med friluftsfrågor.

Många kommuner i landet arbetar aktivt med friluftslivet för befolkningens välbefinnande och naturkontakt. Friluftsliv bidrar till att nä folkhälsa, förståelse för naturen
och även till landsbygdsutveckling (genom exempelvis naturturism). Friluftslivet berör
flera områden, t.ex. Idrotten och dess föreningsliv, ungdomar, folkhälsa, och naturvård. Kalix kommuns friluftsplan ska beskriva områden, anläggningar, smultronställen
och dess betydelse för friluftslivet. Planen för friluftslivet ska vara aktuell och tas hänsyn till i kommunens översikts- och detaljplanering. Målsättning för friluftslivet ska
ingå i planen och friluftsplanen ska ha ett tydligt hållbarhets- och tillgänplighetsperspektiv. Målet är att öka tillgängligheten till naturen för fler kommuninvanare och för
besökare.
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Friluftsplanen ska ligga till grund för åtgärder som förbättrar tillgängligheten till naturområden. En ökad tillgänglighet ökar också möjligheterna för flera att ta sig ut i naturen och på så sätt få en ökad kunskap om naturvärden och intresse för naturvårdsfrågor. Foikhälsoarbetet i form av förbättrad tillgänglighet för det rörliga frilufsarbetet
går hand i hand med insatser för ett rikt växt- och djurliv. Förutom arbetet med naturbevarande och tillgängliggörande, är friluftsliv, folkhälsa, fysisk planering, park-,
mark- och näringslivsfrågor i olika grad delar av den kommunala naturvården.
Framtagandet av friluftsplanen har skett med LONA-bidrag, Lokala naturvårdssatsningens bidrag. Bidraget söks från Länsstyrelsen och ges till 50% av kostnaderna.
Resten av kostnaderna har kommunen statt för, jämt fördelat mellan förvaltningarna.
Friluftsplanen består av tre delar:
1. Friluftsplan, innehåller en nulägesbeskrivning.
2. Friluftspolitisk policy.
3. Friluftspolitisk handlingsplan.
Friluftsplanen har skickats till samhällsbyggnads-, social- och utbildningsnämnden för
remissyttrande. Dessa yttranden har tagits i beaktande inför beslut i fritids- och kulturnämnden.

Antagen av kommunfullmäktige (år)

Dokumentnamn

Dokumentägare

Dokumentansvarig

Friluftspolitisk
handlingsplan

Förvaltningschef,
Fritids- och
kulturförvaltningen

Administratör Fritidsoch kulturförvaltningen

Antagen av

Revideras

Utvärderas

Kommunfullmäktige

Varje år.

Varje år och revideras
vid behov. En
jämställdhetsanalys ska
göras då utvärderingen
sker.

(Datum, paragraf)

Relaterade dokument

I tjänsten

Kalix kommuns friluftsplan
Friluftspolitisk policy

Karl-Göran Lindbäck
Fritids- och kulturchef
0923-65116

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www.kalix.se
kommun@kallx.se
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Datum: 2018-11-10

Fritids- och kulturförvaltningen

Bakgrund och utgångspunkter
Kalix kommun arbetar ständigt för att öka medborgarnas möjlighet till ett rikt friluftsliv. År
2012 kompletterades regeringens proposition Framtidens friluftsliv (Prop.2009/10:238) med
tio mätbara mål för den nationella friluftspolitiken. De tio målen visar på sambanden mellan
friluftsliv och andra politikområden, och är en av utgångspunkterna också för det lokala
friluftslivsarbetet. Den nationella friluftspolitiken ska utgöra grunden för Kalix kommuns
arbete med friluftsliv.
De tio målen:
Tillgänglig natur för alla
Starkt engagemang och samverkan
Allemansrätten
Tillgång till natur för friluftsliv
Attraktiv tätortsnära natur
Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
Skyddade områden som resurs för friluftslivet
Ett rikt friluftsliv i skolan
Friluftsliv för god folkhälsa
God kunskap om friluftslivet
Det finns ett behov av att få ett samlat grepp över insatser för att kunna utveckla ett
systematiskt friluftsarbete. Som stöd för att ge insatserna för såväl naturvård som friluftsliv en
tydlig styrning har en policy och en handlingsplan som kompletterar kommunens friluftsplan
tagits fram. Geografiskt omfattar handlingsplanen hela Kalix kommun. Ansvaret för
politikområdet ligger på kultur- och fritidsnämnden, men det faktiska arbetet spänner i vissa
fall över flera av kommunens verksamheter.

Syfte och mål
Dokumentet Friluftspolitisk handlingsplan är ett styrdokument som tagits fram med syftet att
lyfta fram konkreta steg för att uppfylla intentionerna i den friluftspolitiska policyn.
Handlingsplanen är ett stöd i kommunens planering samt en grund för förvaltningarnas arbete
inom friluftsliv. Målet är att ge kommunens friluftsfrågor en långsiktig, samlad och
samverkande hantering.

Definition av friluftsliv
Enligt utredningen Statens stöd tillfriluftsliv och främjandeorganisationer bör friluftsliv
definieras som vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och
naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling. Det är den definition som används i den
nationella friluftspolitiken och den definition vi utgår från i arbetet med Kalix kommuns
friluftspolitiska handlingsplan.

Datum: 2018-11-10

Fritids- och kulturförvaltningen

Friluftsliv för alla
Policy: Alla människor ska ha möjlighet till ett rikt och varierat friluftsliv, samt nära och
tillgängliga naturupplevelser.

Strategi:

• Kommunen ska öka möjligheterna till utevistelse genom att tillgängliggöra information.
• Skolor och förskolor använder regelbundet tätortsnära natur. Vikten av rörelse för eleverna
är ett prioriterat område inom skolan.
• Kommunen ska arbeta för att den bostadsnära naturen ska upplevas trygg och tillgänglig.
• Ett antal naturområden/anläggningar för friluftsliv ska ha särskild hög tillgänglighet.
Dialog och samverkan
Policy: Kommunen ska genom samverkan och dialog ta tillvara det lokala och ideella
engagemanget i utvecklingen av friluftslivet.

Strategi:
•
•
•
•

Kommunen ska samarbeta med föreningslivet för friluftsaktiviteter som är öppna för
allmänheten.
Kommunen ska verka för att formerna för samverkan utvecklas och tydliggörs tillsammans
med civilsamhället.
Samarbete ska ske med myndigheter och andra kommuner för att utveckla det lokala
friluftslivet.
Kommunen ska hålla sig uppdaterad och informerad om aktuell forskning kring friluftsliv.

Hållbarhet och utveckling
Policy: Friluftslivet i Kalix ska utvecklas hållbart och utifrån god kunskap om friluftslivets
förutsättningar och intressenter, samt bidra till en god regional tillväxt, naturturism och
landsbygdsutveckling.

Strategi:

•
•
•
•
•
•

Friluftsliv ska tas hänsyn till i besluten för de kommunala naturreservaten.
Utveckling av naturområden i kommunen ska ske utifrån en helhetssyn där natur-, kulturoch friluftsvärden beaktas och samverkar.
Kommunen ska verka för en naturturism som är utvecklad och hållbar.
Kommunen ska bevara, förvalta och utveckla natur- och kulturlandskapet.
Kommunen ska synliggöra möjligheterna till friluftsliv för boende i kommunen.
Tätortsnära natur ska bevaras och utvecklas.
Allemansrättens rättigheter och skyldigheter ska förmedlas till allmänhet och besökare.

Datum: 2018-11-10

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen

Datum: 2018-03-29

KALIX KOMMUN

Ansvar och uppföljning
Utvärdering

Fritids- och kulturnämnden ansvarar för att årligen sammanställa förvaltningarnas och
nämndernas arbete med friluftsliv utifrån policy och handlingsplan och rapportera till
kommunstyrelsen.
Revidering

Dokumentet revideras årligen, där en jämställdhetsanalys ska ingå. Friluftspolitisk
handlingsplan är ett levande dokument som ska följa samhällsutveckling, aktuell forskning
och andra rådande förutsättningar för friluftslivet. Ansvaret för dokumentet och dess
aktualisering har Fritids- och kulturförvaltningen.

Kommunstyrelsen

Friluftspolitisk
handlingsplan

2018 -08- 1 6
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Antagen av kommunfullmäktige (år)

Dokumentnamn
Friluftspolitisk
handlingsplan

Dokumentägare
Förvaltningschef,
Fritids- och
kulturförvaltningen

Dokumentansvarig
Administratör Fritidsoch kulturförvaltningen

Antagen av
Kommunfullmäktige

Revideras
En mandatperiod efter
antagande

Utvärderas
Varje år

(Datum, paragraf)

Relaterade dokument
Kalix kommuns friluftsplan
Friluftspolitisk policy

KALIX KOMMUN

Datum: 2018-03-29

Fritids- och kulturförvaltningen

Datum: 2018-03-29

Fritids- och kulturförvaltningen

FrillIfiSliV för alla

Bakgrund och utgångspunkter
Kalix kommun arbetar ständigt för att öka medborgarnas möjlighet till ett rikt friluftsliv. År
2012 kompletterades regeringens proposition Framtidens friluftsliv (Prop.2009/10:238) med
tio mätbara mål för den nationella friluftspolitiken. De tio målen visar på sambanden mellan
friluftsliv och andra politikområden, och är en av utgångspunkterna också för det lokala
friluftslivsarbetet. Den nationella friluftspolitiken ska utgöra grunden för Kalix kommuns
arbete med friluftsliv.

Policy: Alla människor ska ha möjlighet till ett rikt och varierat friluftsliv, samt nära och
tillgängliga naturupplevelser.

Strategi:
44

De tio målen:
Tillgänglig natur för alla
Starkt engagemang och samverkan
Allemansrätten
Tillgång till natur för friluftsliv
Attraktiv tätortsnära natur
Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
Skyddade områden som resurs för friluftslivet
Ett rikt friluftsliv i skolan
Friluftsliv för god folkhälsa
God kunskap om friluftslivet

Kommunen ska öka möjligheterna till utevistelse genom att tillgängliggöra information.
Skolor och förskolor nyttjar regelbundet tätortsnära natur.
Kommunen ska arbeta för att den bostadsnära naturen ska upplevas trygg och tillgänglig.
Ett antal naturområden/anläggningar för friluftsliv ska ha särskild hög tillgänglighet.

Dialog och samverkan

Policy: Kommunen ska genom samverkan och dialog ta tillvara det lokala och ideella
engagemanget i utvecklingen av friluftslivet.

Strategi:
•

Kommunen ska samarbeta med föreningslivet för friluftsaktiviteter som är öppna för
allmänheten.
Kommunen ska verka för att formerna för samverkan utvecklas och tydliggörs tillsammans
med civilsamhället.
4, Samarbete ska ske med myndigheter och andra kommuner för att utveckla det lokala
friluftslivet.
Kommunen ska hålla sig uppdaterad och informerad om aktuell forskning kring friluftsliv.

Det finns ett behov av att få ett samlat grepp över insatser för att kunna utveckla ett
systematiskt friluftsarbete. Som stöd för att ge insatserna för såväl naturvård som friluftsliv en
tydlig styrning har en policy och en handlingsplan som kompletterar kommunens friluftsplan
tagits fram. Geografiskt omfattar handlingsplanen hela Kalix kommun. Ansvaret för
politikområdet ligger på kultur- och fritidsnämnden, men det faktiska arbetet spänner i vissa
fall över flera av kommunens verksamheter.

Hållbarhet och utveckling

Syfte och mål

Policy: Friluftslivet i Kalix ska utvecklas hållbart och utifrån god kunskap om friluftslivets
förutsättningar och intressenter, samt bidra till en god regional tillväxt, naturturism och
landsbygdsutveckling.

Dokumentet Friluftspolitisk handlingsplan är ett styrdokument som tagits fram med syftet att
lyfta fram konkreta steg för att uppfylla intentionerna i den friluftspolitiska policyn.
Handlingsplanen är ett stöd i kommunens planering samt en grund för förvaltningarnas arbete
inom friluftsliv. Målet är att ge kommunens friluftsfrågor en långsiktig, samlad och
samverkande hantering.

Definition av friluftsliv
Enligt utredningen Statens stöd
friluftsliv och främjandeorganisationer bör friluftsliv
definieras som vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och
naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling. Det är den definition som används i den
nationella friluftspolitiken och den definition vi utgår från i arbetet med Kalix kommuns
friluftspolitiska handlingsplan.
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Strategi:

•
•
•
•
•
•

Friluftsliv ska tas hänsyn till i besluten för de kommunala naturreservaten.
Utveckling av naturområden i kommunen ska ske utifrån en helhetssyn där natur-, kulturoch friluftsvärden beaktas och samverkar.
Kommunen ska verka för en naturturism som är utvecklad och hållbar.
Kommunen ska bevara, förvalta och utveckla natur- och kulturlandskapet.
Kommunen ska synliggöra möjligheterna till friluftsliv för boende i kommunen.
Tätortsnära natur ska bevaras och utvecklas.
Allemansrättens rättigheter och skyldigheter ska förmedlas till allmänhet och besökare.
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Ansvar och uppföljning
Utvärdering
Fritids- och kulturnämnden ansvarar för att årligen sammanställa förvaltningarnas och
nkrindernas arbete med friluftsliv utifrån policy och handlingsplan och rapportera till
kommunstyrelsen.
Revidering
Dokumentet revideras årligen. Friluftspolitisk handlingsplan är ett levande dokument som ska
följa samhällsutveckling, aktuell forskning och andra rådande förutsättningar för friluftslivet.
Ansvaret för dokumentet och dess aktualisering har Fritids- och kulturförvaltningen.

Kommunstyrelsen

Dnr 2019-00010 00

g 35

Nämndsdialog - dialog och inflytande (Återrapport
2018 nämndsdialog - utveckling av demokrati,
inflytande och information -kommunstyrelsen)
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna
redovisningen av nämndsdialog för kommunstyrelsen 2018.

Beskrivning av ärendet

Samordnare Eva Nyman meddelar i tjänsteskrivelse den 5 december 2018, att
kommunfullmäktige har den 31 mars 2015, § 84, beslutat 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 2018

Under 2018 har kommunstyrelsen genomfört tre medborgardialoger. Den första
dialogen som genomförts är åk 5:ornas besök till kommunstyrelsen enl. nedan
planering.

[ Dag

24/4
2/5
9/5
14/5

Skola
Ytterbyskolan
Näsbyskolan
Töreskolan
Innanbäcken

17/5
17/5
22/5
23/5
29/5

Sangis skola
Norrskenet
Centrumskolan
Centrumskolan
Djuptjärnsskolan

Antal
13
27
10
A=13
B=11
5
15
A =21
B= 20
A=18
B=20

172

Den andra dialog som genomförts är Medborgardialogen "Kommunstyrelsen on
tour" 20 juli i samband med Sommarfesten. Då gjordes både en digital enkät samt
att kommunstyrelsen stod vid Folkets Hus och pratade med medborgarna om ett
attraktivare Kalix, där hade man möjlighet att även svara på enkäten via
pappersformat.
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Kommunstyrelsen

Slutligen den tredje dialogen som genomförts är processen med att ta fram Töre
utvecklingsplan där tre dialogmöten har hållits i samarbete med
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Varje tillfälle hade olika teman på dagordningen:

Kommunstyrelsen

25 september
Fokusområden: Bostäder, GC-vägar, Energi, Klimat och resurser, Bredband.
23 oktober
Fokusområden: Hälsa, Arbete, Trygghet, Levnadsvillkor för barn, unga och vuxna,
"Medborgarkontor" Biblioteket, Mötesplatser.

Äterrapport nämndsdialoger 2018 - Utveckling av demokrati,
inflytande och information

27 november
Fokusområden: Utveckling av Töre området - Energi, Vatten, Mark,
Exploateringsmark, Företags- och infrastruktur, Utvecklingsområden - ex. Töre
Hamn.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen att
rekommendera kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av nämndsdialoger
2018.

Medverkande har varit både politiker och tjänstemän från de olika förvaltningarna
beroende på dialogens tema.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-31 § 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.

Resultat
Resultatet av de genomförda dialoger finns nu med som underlag till
näringslivsenhetens projekt "Utveckling av näringslivet och företagsklimatet".
Beslutsunderlag
Samordnare Eva Nymans tjänsteskrivelse den 5 december 2018.

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 2018
Under 2018 har kommunstyrelsen genomfört tre medborgardialoger. Den Första
dialogen som genomförts är åk 5:ornas besök till kommunstyrelsen enl. nedan
planering.
Dag
24/4
2/5
9/5
14/5
17/5
17/5
22/5
23/5
29/5

Skola
Ytterbyskolan
Näsbyskolan
Töreskolan
Innanbäcken
Sangis skola
Norrskenet
Centrumskolan
Centrumskolan
Djuptjärnsskolan

Adress:
Kalix kommun
Kalix

952 81
.....

I Ihrirmncheaci-wrIeznole

Besöksadress:
Nygatan 4

Antal
13
27
10
A=13
B=11
5
15
A =21
B= 20
A=18
B=20
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Sammantradesdatum
2019-01-14

Kommunstyrelsen

§ 36

Den andra dialog som genomförts är Medborgardialogen "Kommunstyrelsen on
tour" 20 juli i samband med Sommarfesten. Då gjordes både en digital enkät samt
att kommunstyrelsen stod vid Folkets Hus och pratade med medborgarna om ett
attraktivare Kalix, där hade man möjlighet att även svara på enkäten via
pappersformat.

Dnr 2018-00570 101

Nämndsdialog - dialog och inflytande (Aterrapport
2018 nämndsdialoger - utveckling av demokrati,
inflytande och information -samtliga nämnder)

Slutligen den tredje dialogen som genomförts är processen med att ta fram Töre
utvecklingsplan där tre dialogmöten har hållits i samarbete med
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Varje tillfälle hade olika teman på dagordningen:

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar godkänna
redovisningen av samtliga nämnders nämndsdialoger 2018.

25 september
Fokusområden: Bostäder, GC-vägar, Energi, Klimat och resurser, Bredband

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 31 mars 2015, § 84, beslutat enligt följande:

23 oktober
Fokusområden: Hälsa, Arbete, Trygghet, Levnadsvillkor för barn, unga och vuxna,
"Medborgarkontor" Biblioteket, Mötesplatser

Nämndsdialogen ska ske minst en gång per år 1 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.

27 november
Fokusområden: Utveckling av Töre området - Energi, Vatten, Mark,
Exploateringsmark, Företags- och infrastruktur, Utvecklingsområden - ex. Töre Hamn,

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.

Medverkande har varit både politiker och tjänstemän från de olika förvaltningarna
beroende på dialogens tema.

Beslutsunderlag
Samtliga nämnders nämndsdialoger 2018.

Resultat
Resultatet av de genomförda dialoger finns nu med som underlag till
näringslivsenhetens projekt "utveckling av näringslivet och företagsklimatet"

I tjänsten
Eva Nyman
Samordnare

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

Telefon: 0923-65 000
Fax: 0923-150 92

www.kalix.se
kommun@kalix.se
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Utbildningsnämnden

2013 -01- 02
Dnr
Aktbil

§ 129

tt —00

Dnr 2018-00194 60

• Möte med föräldrar i Töre angående förskolan i Töre 2018-03-26

itterrapport näninddialoger 2018 Utbildningsnämnden

• Möte med medborgare i Töre den 23 oktober
• Förvaltningen deltar på alla föräldramöten på F-6-skolorna

Utbildningsnämndens beslut
Nämnden godkänner nedanstående redovisning av nämnddialoger 2018
och beslutar samtidigt att skicka återrapporten vidare till
Kommunfullmäktige:

Vidare har träffar/besök ägt rum under året av ordföranden och
utbildningschefen till skolbyggnader/enheter som varit och är föremål för
ombyggnation respektive flyttning av verksamheter till andra lokaler
såsom; Nya Innanbäckens förskola, utökad förskola i Töre,
Furuhedsskolans yrkesprogram som berörs i samband med byggnation
till nytt seniorboende. Ytterligare besök och dialoger har ägt rum vid
flyttning av gymnasieskolans Fordons- och transporttekniska program
från KIAB:s lokaler till egna lokaler vid Naturbruksgymnasiet.
Företagsbesök har också förekommit under året.

Aktiviteter under 2018
Nämnden har haft sina sammanträden utlokaliserade på olika skolor, i
syfte att ha dialog med personal och elever. Nämnden har också i flera
avseenden representerats av ordföranden. Även utbildningschefen har
medverkat.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-31 § 84 enligt följande:
Nämnddialogen 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.

• 2 februari 2018 - Utlokaliserad nämnd till vuxenutbildningen i Folkets
Hus. Företrädare informerar om sin verksamhet med möjlighet till dialog.
• 6 februari 2018 - Ordföranden inbjuden och besöker arbetsplatsträff
vid Manhemsskolan.
• 12 mars 2018 - Utlokaliserad nämnd till Naturbruksgymnasiet där
verksamheten informerar om hela sin verksamhet med möjlighet till
dialog.

I beslutet från fullmäktige förtydligas begreppet nämnddialog. Nämndens
politiker, samt tjänstemän ska diskutera frågor som berör nämndens
ansvarsområde med de kommuninvånare som är berörda av nämndens
verksamheter.

• 13 mars 2018 - Ordföranden besöker Naturbruksdagen i Siknäs med
möjlighet till dialog med branschföreträdare och besökare.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-19 § 126
Tjänsteskrivelse - Nämnddialoger under 2018

• 19 mars 2018 - Dialogdag i Folkets Hus med tema "Ökad jämlikhet"
tillsammans med personal inom utbildningsförvaltningen.
• 15 maj 2018 - Ordföranden inbjuden och besöker arbetsplatsträff vid
Vuxenutbildningen.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

• 18 maj 2018 - Utlokaliserad nämnd till Naturbruksgymnasiet i
samband med certifiering av Naturbruksprogrammet som en del av
Teknikcollege Norrbotten.
• 19 maj 2018 - Ordföranden och utbildningschefen träffar styrelsen för
Kalixföretagarna för dialog.
• September/oktober 2018 - Ordföranden och utbildningschefen träffar
företrädare för Byggnadsindustrins Yrkesnämnd i Norrbotten BYN för
dialog beträffande gymnasieutbildning och inriktningsval.
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Aktbil

§ 75

Dnr 2018-00159 70

Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden godkänner förvaltningens rapport på
genomförda nämndsclialoger.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-31 § 84 enligt följande:
Nämndsdialoger 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

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-31 § 84 att nämnddialoger 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.

Nämndsdialoger 2018
Socialnämnden har under 2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De nämnddialoger som har skett inom Fritids- och kulturförvaltningens
ansvarsområde är:

Genomfört möten med Kommunala pensionärsrådet samt
Kommunala handikapprådet vid fyra tillfällen vardera under året.
Haft två extra möten med KPR under hösten 2018.
Deltagit på anhörigträffar vid samtliga särskilda boenden inom
äldreomsorgen.
Aktivt deltagit I möten med pensionärsorganisationer.
Deltagit i möten med intresseföreningar/organisationer så som
exempelvis demensförening, Syn-och Hörselskadades Riksförbund.
Medverkat I ett Kalix Mir alla.
Deltagit i medborgarceremoni.
Gjort arbetsplatsbesök, "jobbskuggat"
Besökt företag inom nämndens område.
Utvecklat samarbete med lokala företag inom e-hälsoområdet med
avsikt att skapa en visningsmiljö.
Deltagit, utbildningar och träffar för bättre samverkan med
frivilligsektom.
Deltagit i RSMH-dagar.
Socialnämnden finns representerad i politisk samverkansberedning
och socialberedning för länet.
Medborgardialog och utvecklingsplan Töre.
Paneldebatt psykisk hälsa, äldre pensioner mm
Samrådsgrupp med projektledare Studenten 1

Samtalsmodellen där en grupp bestående av fritids- och kulturnämndens
arbetsutskott, förvaltningschef och föreningsstrateg träffar ett antal
utvalda föreningar för dialog utifrån föreningens årsredovisning och
verksamhetsplan om föreningsstödet för det kommande
verksamhetsåret. De föreningar som ingått i samtalsmodellen under 2018
är Kalix konstförening, Kalix Riksteaterförening, Teaterföreningen Bröt,
Stiftelsen Englundsgården, Stråkanäs 4H, Kalix Golfklubb, Kalix För Alla,
Kalix Brukshundklubb, Kalix Kennelklubb samt Kalix Domarklubb.
Samtalsmodellen ska öka dialogen mellan nämnd, förvaltning och
förening. Avsikten är att ta hänsyn till föreningars olika förutsättningar
och fritids- och kulturnämndens mål, vilka ska ligga till grund för
kommande års bidrag. Syftet är att skapa större trygghet för föreningen
inför det kommande verksamhetsåret och göra det enklare att arbeta
med verksamhetsutveckling. Dialogerna genomfördes under sex kvällar
mellan 22 januari och 19 mars 2018.
Föreningsträff - Idrott genomförs 3 december 2018 i samarbete med
SISU Idrottsutbildarna. Temat är Idrott hela livet. Deltagare på mötet är
nämndens politiker, tjänstemän samt representanter från kommunens
föreningsliv, framförallt idrottsföreningarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-12-05

Förenings- och studieförbundsträff - Kultur genomfördes 14 februari
2018. På träffen informerades om Sommarfesten 2017 och Kulturnatta
2018. Tre föreningar presenterade sig och sin verksamhet. Det var Vår
kulturvagga, Siknäsfortets museiförening och Kalix konstförening.
Deltagare på mötet var nämndens politiker, tjänstemän samt
representanter från kommunens kulturföreningar och studieförbund.

Protokollsutdrag skickas till
Socialförvaltningens ledningsgrupp
Kommunfuilmäktige

Justerandes Sitr,

Dnr 2018-00102 80

Utveckling av demokrati, inflytande och information
(nämnddialogen) år 2018 - återrapportering - fritidsoch kulturnämnden

Socialnämndens beslut
Sodalnämndens antar redogörelsen, godkänner redovisningen av
nämndsdialoger 2018 och beslutar skicka återrapporten vidare till
Kommunfullmäktige.

•
•

-12- 14

..2013-165-96

Z
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Uppföljning av nämnddialoger socialnämnden 2018

•
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Samhällsbyggnadsnämnden

Fritids- och kulturnämnden

2018 -12- 1 9
Dnr

Aktbil
§ 173

Dialogmöte med allmänheten den 25 september. Nämndens politiker
mötte allmänheten utanför Coop för att prata om fritids- och
kulturnämndens verksamheter.

DU/E-pö go

Dnr 2018-00386 20

Återrapport nämndsdialoger samhällsbyggnadsnämnden 2018 - utveckling av demokrati, inflytande
och information

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - återrapport nämnddialoger 2018
Protokollsutdrag Kf § 84/15

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Nämnden godkänner redovisningen av genomförda nämndsdialoger
under 2018 och beslutar skicka rapporten vidare till kommunfullmäktige.

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2015, § 84, att nämndsdialog
ska ske minst en gång per år i varje nämnd och styrelsen. Nämnden och
styrelsen får själv besluta om formerna för dialogen. Dialogen 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.
Genomförda nämndsdialoger under 2018 inom samhällsbyggnadsnämndens verksamheter:
Våren 2018
Dialog med
•
Företag och föreningar "Krögarträff" information om serveringstillstånd
•
Allmänheten och företagare om byggnationer
Hösten 2018
Dialog med
•
Boende i Töre rörande Töreutvecklingsplan (fyra möten)
•
PRO om byggnationer
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 29 november 2018
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige
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Vårt diarienummer

2018-00605-101

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 37

Dnr 2018-00605 101

Riktlinjer för inköp och upphandling - revidering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar följande:
•

Anta nya riktlinjer för inköp och upphandling enligt bilaga.

•

Rubriken Upphandlande myndighet kompletteras med klargörandet, att
upphandlande myndighet vid behov skall använda sig av kommunens
upphandlarfunktion.

▪

Riktlinjer för inköp och upphandling, kf 141208, § 210, upphör att gälla.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 10 januari
2019 att nuvarande "Riktlinjer för inköp och upphandling" fastställdes av
kommunfullmäktige den 8 december 2014 (§ 210) med en giltighetstid till 31
december 2018.
Nytt förslag till "Riktlinjer för inköp och upphandling" har arbetats fram under 2018
som ett komplement till de drygt 380 lagparagrafer som finns i Lag (2016:1145)
om offentlig upphandling.
Ytterligare lagar som kan vara relevanta för kommunala nämnder och bolag, som
upphandlande myndigheter, är dessutom:
Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner

Reviderade riktlinjer för inköp och upphandling
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppmana
kommunfullmäktige att
1. Anta reviderade riktlinjer för inköp och upphandling enligt bilaga
2. Riktlinjer för inköp och upphandling, kf141208, § 210, upphör att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande "Riktlinjer för inköp och upphandling" fastställdes av Kommunfullmäktige
den 8 december 2014 (§ 210) med en giltighetstid till 2018-12-31.
Nytt förslag till "Riktlinjer för inköp och upphandling" har arbetats fram under 2018 som
ett komplement till de drygt 380 lagparagrafer som finns i Lag (2016:1145) om offentlig
upphandling.
Ytterligare lagar som kan vara relevanta för kommunala nämnder och bolag, som
upphandlande myndigheter, är dessutom:
Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner

Yrkande
Rickard Mohss (L): Tillägg under rubriken Upphandlande myndighet .....och skall vid
behov använda sig av kommunens upphandlarfunktion.
Ordförande ställer yrkandet för röstning och finner att kommunstyrelsen bifaller
Rickard Mohss (L) yrkande.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 10 januari 2019.
I tjänsten
Maria Henriksson
Kommundirektör

lusterandes sign
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Kommunstyrelsen
Kommunens upphandlingsverksamhet ska bidra till att upphandlingens
strategiska betydelse för den offentliga verksamheten stärks, att underlätta för
små och medelstora företags deltagande i offentlig upphandling, att förebygga
korruption och jäv i offentlig upphandling, att eftersträva en långsiktigt hållbar
utveckling, samt att den innovationsfrämjande upphandlingen uppmuntras.

§ 38

Dnr 2018-00617 00

Kommunens upphandlingsverksamhet ska präglas av ett affärsmässigt
agerande. Detta gäller vid all upphandling, således även vid direktupphandling.
Kommunen ska arbeta för att marknaden ska uppfatta kommunen som en god
beställare och samarbetspartner. De grundläggande upphandlingsrättsliga
principerna gäller för alla upphandlingar

Riktlinjer läsplattor för ledamöter och ersättare

Inköp av varor och tjänster genom befintliga avtal

Beskrivning av ärendet
Stabsansvarig Kenneth Björnfot meddelar i tjänsteskrivelse den 12 december 2018,
att ärendeprocessen har utvecklats vid förvaltningarna under lång tid, där
digitalisering av handlingar och handläggning införts för en sammanhållen och
kostnadseffektiv process.

Beslut om upphandling och tilldelning av kontrakt

2013 infördes läsplattor för ledamöter och ersättare så att även denna del av
arbetet inom de olika politiska församlingarna har blivit digitaliserad.

Innan ett beslut fattas om att påbörja en upphandling, ska verksamheten
kontrollera om det sedan tidigare finns giltiga avtal för området. Om det finns ett
avtal så ska inköp (avrop) göras hos den leverantör som den upphandlande
myndigheten har avtal med.
Innan ett upphandlingsförfarande påbörjas, samt efter genomförd upphandling,
skall beslut genomföras i enlighet med nämndens delegationsordning avseende
upphandlingar.
Upphandlande myndighet
Varje nämnd, med egen budget och förvaltning, som självständigt fattar beslut
är en upphandlande myndighet.
Kommunala bolag är också upphandlande myndigheter.
De upphandlande myndigheterna beslutar självständigt om förfaranden för
direktupphandling.

Kommunövergripande avtal

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar fastställa riktlinjer
läsplattor och e-post till förtroendevalda ledamöter och ersättare. Genomförande av
byte av e-postadresser till politiker ska vara genomfört senast 31 mars 2019.

e-post är en naturlig del vid arbete inom kommunens verksamheter och dess
politiska församlingar. e-post som avser politiska uppdrag ska hanteras via
kommunens e-postserver genom att samtliga ledamöter och ersättare tilldelas en
kommunal e-postadress.
Behovet avseende införandet av riktlinjer rörande hantering av läsplattor och epostadresser sker mot bakgrund av informationssäkerhet och att behandling av
personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Yrkande

Linda Frohm (M): Genomförande av byte av e-postadresser till politiker ska vara
genomfört senast 31 mars 2019.

Kommunövergripande avtal (med två eller flera upphandlande myndigheter) bör
eftersträvas där stordriftsfördelar går att uppnå. Med kommunövergripande
avtal avses ramavtal och kontrakt som samtliga förvaltningar använder sig av i
sin verksamhet.

Ordförande ställer Linda Frohm (M) yrkande för röstning och finner att
kommunstyrelsen bifaller Linda Frohms yrkande.

lnriktningsmål

Beslutsunderlag

Kommunens upphandlande myndigheter ska arbeta för att uppnå följande
inriktningsmål:
1.
2.
3.
4.
5.

Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär
Effektiva offentliga inköp
En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens
En rättssäker offentlig upphandling
En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa
lösningar
6. En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling
7. Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle
Antaget av Kommunfullmäktige 20xx-xx-xx, § xx

Stabsansvarig Kenneth Björnfot tjänsteskrivelse den 12 december 2018.
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Riktlinjer läsplattor och e-post förtroendevalda ledamöter och
ersättare
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa riktlinjer
läsplattor och e-post till förtroendevalda ledamöter och ersättare.
Beskrivning av ärendet
Ärendeprocessen har utvecklats vid förvaltningarna under lång tid, där digitalisering av
handlingar och handläggning införts för en sammanhållen och kostnadseffektiv process.
2013 infördes läsplattor för ledamöter och ersättare så att även denna del av arbetet
inom de olika politiska församlingarna har blivit digitaliserad.

Riktlinjer
Läsplattor och e-post
förtroendevalda ledamöter och ersättare

e-post är en naturlig del vid arbete inom kommunens verksamheter och dess politiska
församlingar. e-post som avser politiska uppdrag ska hanteras via kommunens
e-postserver genom att samtliga ledamöter och ersättare tilldelas en kommunal
e-postadress.
Behovet avseende införandet av riktlinjer rörande hantering av läsplattor och epostadresser sker mot bakgrund av informationssäkerhet och att behandling av
personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

I Tjänsten
Kenneth Bjömfot
Stabsansvarig
Kommunledningsförvaltningen

Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www.kallx.se
kommun@kallx.se
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Riktlinjer avseende läsplattor och e-post
förtroendevalda ledamöter och ersättare
§ 39
Förtroendevalde ledamöter och ersättare ska hantera läsplattorna och e-postadresser
med den omsorg som förväntas mot bakgrund av informationssäkerheten. Lösenord ska
vara aktiverat för att kunna använda läsplattan. Eventuell behandling av personuppgifter
ska ske i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
LÄSPLATTOR
Läsplattor för ledamöter och ersättare i de politiska församlingarna avser att
tillhandahålla beslutsunderlag digitalt.
Ny Ledamot och ersättare vilka är invalda i kommunfullmäktige erhåller en läsplatta
vilken bekostas av kommunfullmäktige. Denna läsplatta använder ledamot och ersättare
om dessa senare även blir invalda till någon nämnd.
Ny Ledamot och ersättare vilka är invalda till en nämnd erhåller läsplatta vilken bekostas
av nämnden. Om ny ledamot och ersättare blir invalda i fler än en nämnd så bekostas
läsplattan av den nämnd som har störst budget.
Respektive nämndsekreterare anmäler behov av läsplatta för nya ledamöter och
ersättare till Stab-IT vid kommunledningsförvaltningen. Stab-IT beställer läsplattor samt
registrerar och konfigurerar dem så att de fungerar i kommunens trådlösa nät.
Stab-IT meddelar berörd ledamot när de kan avhämta läsplattan.
Ledamot och ersättare vilka avser avsluta sitt uppdrag återlämnar läsplattan till Stab-IT
om läsplattan är nyare än 4 år. Läsplattor äldre än 4 år avskrivs.
E-POST
E-postadresser för ledamöter och ersättare i de politiska församlingarna avser
kommunikation inom det politiska uppdraget och sker via den plattform som är
kommunens e-postserver. E-postadressen ska således inte användas i privata
sammanhang.
Respektive nämndsekreterare anmäler behov av e-postadresser för nya ledamöter och
ersättare till Stab-IT vid kommunledningsförvaltningen.

Dnr 2018-00517 29

Drift av Kalix Folkets Hus under perioden 2019-2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar följande:
Fritids- och kulturnämnden får i uppdrag att driva Kalix Folkets Hus i egen
regi under perioden 2019-2021 efter de verksamhetsidéer som framgår av
bifogat förslag.
Ärligt verksamhetsanslag utgår med 360 000 kr för drift av verksamheten.
Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsiktigt
underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten förs
över från kommunstyrelsen till fritids- och kulturnämnden.
Utvärdering av verksamheten ska redovisas till kommunfullmäktige i
februari 2020 och beslut om driftsform ska fattas februari 2021.
Reservation
Samtliga ledamöter i Nya Moderaterna, Rickard Mohss (L), Henrik Eriksson (C),
Mika Räisänen (KXP) och Susanne Darengren (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmän för Linda Frohms yrkande.
Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 8 januari 2019
följande:
Kommunstyrelsen föreslog 2018-11-12, att kommunfullmäktige beslutar ge
fritids- och kulturnämnden i uppdrag, att driva Kalix Folkets Hus i egen regi i
enlighet med verksamhetsidéer i förslaget samt bifogad budget.
Verksamhetsanslag utgår med 360 000 kr för drift av verksamheten.
Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsiktigt
underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten förs över från
kommunstyrelsen till fritids- och kulturnämnden.
Kalix Folkets hus ska drivas i egen regi under perioden 2019 - 2021. Utvärdering av
verksamheten samt nytt beslut om driftsform ska fattas under år 2020.
Kommunfullmäktiges beslutade 2018-11-26, att återremittera ärendet enligt
följande:
-En fullgod verksamhetsplan som är politiskt behandlad och beslutad i fritids- och
kulturnämnden
-En investeringsplan som ger driften förutsättningar att utveckla verksamheten
-Utreda fördelar och nackdelar med eventuellt namnbyte på fastigheten samt
kostnadsberäkna detsamma.
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besökare som hos ortsbor. Idéer finns om en turistinformation inne i Folkets hus,
vilket skulle locka besökare särskilt under sommarmånaderna men även under
vinterhalvåret då dessa aktiviteter ökar kraftigt.

-Utreda om organisationen klarar åtagande.
Beredning
Fritids- och kulturnämnden har behandlat ärendet 2018-12-04 och antagit förslag
till verksamhetsbeskrivning samt budget. Fritids- och kulturnämnden föreslår att
kommunfullmäktige beslutar ge nämnden i uppdrag, att driva Kalix Folkets Hus i
egen regi i enlighet med verksamhetsidéer i förslaget samt bifogad budget.

Fördelarna med en turistinformation i Folkets hus är många. Huset finns i hjärtat av
centralorten med många parkeringar, tillgång till tidningar, datorer och med
generösa öppettider. Informationen kan placeras i direkt anslutning till ingången,
väl synlig. Personalen till detta hittar vi både internt, externt samt ferieungdomar.

Verksamhetsanslag utgår med 360 000 kr för drift av verksamheten.

Show-room
Planer finns också för ett "showroom" där vi visar upp en Kalixprodukt, t ex Kalix
löjrom. Film, PowerPoint, bilder och även fysiska föremål som används vid fångst
och tillredning av löjrommen. Givetvis kan det vara någon annan Kalixprodukt. Det
kommer troligtvis att locka fler besökare än turistinformationen gör och ge större
liv och rörelse i huset.

Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsiktigt
underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten förs över från
Kommunstyrelsen till Fritids- och kulturnämnden.
Verksamhetsbeskrivning

Teknik ger möjligheter
De senaste åren har en teknikuppdatering skett i huset som säkert kommer till
nytta, bland annat finns videokonferens att tillgå. Bokningar görs redan.

Allmänt
Folkets hus ska vara centrum för kulturen i Kalix och ge stöd och utveckling till
kulturlivet i hela Kalix kommun. Genom att samla och samverka med medborgare,
föreningar och andra aktörer säkerställer Kalix kommun ett långsiktigt och rikt
kulturliv i hela kommunen. Det är viktigt att Folkets hus är en träffpunkt för
medborgarna i kommunen. Kalix Folkets hus har tack vare Kalix Folketshusförening
varit en naturlig mötesplats för Kalixborna och det ska fritids- och kulturnämnden
bygga vidare på och förädla.

Budget
Fritids- och kulturförvaltningen beräknar att nämnden behöver få en ramutökning
motsvarande samma summa som Folketshusföreningen haft i sitt avtal d v s
360 000 kr plus indexuppräkning. Intäkterna från uthyrning och caNverksamhet
ska täcka personal och driftkostnader.

Kultur för ett attraktivt samhälle
Lokaler och scen för dans, konst, teater, musik, föreläsningar, författarträffar och
annan skapande verksamhet ska vara i centrum. Det finns samband som visar på
att kommunens grad av kulturaktivitet är starkt förknippad med ortens attraktivitet
och tillväxt.

Cafået
Cafet behövs för flexibilitet, för att kunna erbjuda konferenser med hög service.
Cafet är en livsnerv för besökare till konferenser, verksamheter och evenemang
och det finns samordningsvinster med att ha caf&t i egen regi. Däremot behöver
offerter från kommunens entreprenörer/restauranger efterfrågas vid konferenser
där mat ska serveras.

Fokus på barn och unga
Evenemang och aktiviteter ska finnas för alla åldrar, alla målgrupper är viktiga i ett
folkets hus. Aktivitetsschema upprättas som gäller för alla åldrar men stort fokus
kommer att ligga på barnfamiljer. Under året har en enkät gjorts bland
småbarnsföräldrar och de saknar en plats att träffas på. Här kan Folkets hus bli den
mötesplats där det erbjuds barnshower, sago- och sångstunder, skojigt skapande,
barnutställningar, barnteater mm. Målet är minst ett event per månad för barn.

Analys
Verksamheten har med små medel redan ökat antalet bokningar, nya har kommit
till och gamla återkommit. Just nu är det en bra ingång på bokningar och det finns
goda möjligheter att fortsätta utveckla konceptet.
Planeringen för 2019 har redan påbörjats, framförhållning gentemot kunderna som
bokar konferens är en nödvändighet. Bokningar av artister pågår, för att erbjuda
musikunderhållning. Här försöker verksamheten täcka in olika målgrupper. Dans på
Trettondagsafton och underhållning i discolokalen gör att hela huset nyttjas.
Liknande upplägg planeras för Långfredag och båda dessa aktiviteter är bokade.
Likaså har ett antal teateruppsättningar bokats. Det är nödvändigt att fortsätta
arbeta för att få till bokningar för att inte stå utan arrangemang och konferenser
under 2019.

Konferenser
En viktig del av verksamheten är konferenser och även här behöver en utveckling
ske så att huset blir en central punkt för konferenser inom kommunen och i länet.
Det kommer att ske i samarbete med lokala entreprenörer. Här kan vi erbjuda bra
paket med boende och aktiviteter tillsammans med näringslivet i Kalix kommun.
Det kommer att höja kommunens attraktivitet.
Turistinformation
Fritids- och kulturförvaltningen har fått i uppdrag att se hur turistinformationen i
Kalix kommun kan lösas. Det finns en stor efterfrågan på information såväl bland

Fritids- och kulturförvaltningen har goda förutsättningar att utveckla verksamheten
i Kalix Folkets Hus och det finns naturliga samordningsvinster med andra större och
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mindre evenemang som nämnden ansvarar för. Verksamhetsplanen kommer
ytterligare att utvecklas i och med att verksamheten växer och vi får en bild av vad
medborgarna vill ha för aktiviteter. En investeringsplan kommer att tas fram i
budgetarbetet för år 2020 medan det under 2019 kommer att genomföras mindre
investeringar genom omfördelning i befintlig investeringsbudget.

Yrkanden
Tommy Nilsson (S): Bifall till fritids- och kulturnämndens förslag med ändring i
beslutets sista stycke och sista raden där ordet permanent tas bort.
Ordförande ställer Tommy Nilsson (S) yrkande för röstning och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla Tommy Nilssons yrkande.

Namnbyte är idag inte diskuterat, verksamhetens innehåll och budget har
prioriterats. Det finns för- och nackdelar både med att behålla namnet och att
genomföra ett namnbyte. Om/När ett namnbyte ska ske är det viktigt att Kalix
medborgare får tycka till precis som de ska ha möjlighet att påverka
verksamhetens innehåll. Frågan kan med fördel lyftas lite senare när verksamheten
har kommit igång i större skala.

Tommy Nilsson (S): Fritids- och kulturnämndens förslag ändras i sista stycket och
sista raden som får följande lydelse: Utvärdering av verksamhet ska ske i februari
2020 och beslut om driftsform ska fattas i februari 2021.
Linda Frohm (M): Fritids- och kulturnämndens förslag ändras sista i stycket och
sista raden får följande lydelse: Utvärdering av verksamheten samt fullgoda svar på
återremissens ställda frågor sker i februari 2020.

Bilaga 1 — Budget Kalix Folkets Hus i egenregi
Budget

Verksamhet
kostnader/intäkter

2019

47300 Kalix Folkets Hus, f d verksamhetsanslag enl tidigare budget

-360
1 000

Folkets hus, adm personal

-1 100

Folkets hus, intäkter lokaler
Folkets hus, drift. Kontorsmaterial, IT, telefon, kassa mm.
Folkets hus, arrangemang kostnad gage mm
Folkets hus, arrangemang intäkter. Teater, musik, föreläsning mm
Folkets hus, arrangemang marknadsföring

Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nilsson (S) och Linda From (M) skilda yrkanden för
röstning och finner att kommunstyrelsen bifaller Tommy Nilssons yrkande.
Beslutsunderlag
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 8 januari 2019.

75
300
-350
65

-1 700

Café, intäkt
Café, personal

1 200

Café, kostnad drift

700

Tillkommer gör kapitalkostnader (avskrivning + internränta) för
investeringar i form av uppköp av konkursboets Inventarier och
kommande behov av investeringar.
kostnader

3 340

intäkter
NETTO

-3 510
-170

Ajournering kl 11.45-12.00.
Ajournering kl 12.05-12.10.
Ajournering kl 12.15-12.20.
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Verksamhetsbeskrivning

Förslag till drift av Kalix Folkets Hus

Allmänt
Folkets hus ska vara centrum för kulturen i Kalix och ge stöd och utveckling till
kulturlivet i hela Kalix kommun. Genom att samla och samverka med medborgare,
föreningar och andra aktörer säkerställer Kalix kommun ett långsiktigt och rikt
kulturliv i hela kommunen. Det är viktigt att Folkets hus är en träffpunkt för
medborgarna i kommunen. Kalix Folkets hus har tack vare Kalix Folketshusförening
varit en naturli? mötesplats för Kalixborna och det ska Fritids- och kulturnämnden
bygga vidare pa och förädla.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar ge Fritids- och
kulturnämnden i uppdrag att driva Kalix Folkets Hus i egen regi i enlighet med
verksamhetsidéer i förslaget samt bifogad budget.
Verksamhetsanslag utgår med 360 000 kr för drift av verksamheten.
Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsiktigt underhåll,
fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten förs över från
Kommunstyrelsen till Fritids- och kulturnämnden.
Kalix Folkets hus ska drivas i egenregi under perioden 2019 - 2021. Utvärdering av
verksamheten samt beslut om permanent driftsform ska fattas under 2021.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen föreslog 2018-11-12, att kommunfullmäktige beslutar ge Fritids- och kulturnämnden i uppdrag, att driva Kalix Folkets Hus i egen regi i enlighet
med verksamhetsidéer i förslaget samt bifogad budget.
Verksamhetsanslag utgår med 360 000 kr för drift av verksamheten.
Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsiktigt underhåll,
fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten förs över från kommunstyrelsen till fritids- och kulturnämnden.
Kalix Folkets hus ska drivas i egen regi under perioden 2019 - 2021. Utvärdering av
verksamheten samt nytt beslut om driftsform ska fattas under år 2020.
Kommunfullmäktiges beslutade 2018-11-26, att återremittera ärendet enligt följande:
-En fullgod verksamhetsplan som är politiskt behandlad och beslutad i fritids- och kulturnämnden
-En investeringsplan som ger driften förutsättningar att utveckla verksamheten
-Utreda fördelar och nackdelar med eventuellt namnbyte på fastigheten samt kostnadsberäkna detsamma.
-Utreda om organisationen klarar åtagande.
Beredning
Fritids- och kulturnämnden har behandlat ärendet 2018-12-04 och antagit förslag till
verksamhetsbeskrivning samt budget. Fritids- och kulturnämnden föreslår att
kommunfullmäktige beslutar ge nämnden i uppdrag, att driva Kalix Folkets Hus i egen
regi i enlighet med verksamhetsidéer i förslaget samt bifogad budget.
Verksamhetsanslag utgår med 360 000 kr för drift av verksamheten.
Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsiktigt underhåll,
fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten förs över från
Kommunstyrelsen till Fritids- och kulturnämnden.
Adress:
Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www.kalix.se
kommun@kalix.se

Kultur för ett attraktivt samhälle
Lokaler och scen för dans, konst, teater, musik, föreläsningar, författarträffar och
annan skapande verksamhet ska vara i centrum. Det finns samband som visar på att
kommunens grad av kulturaktivitet är starkt förknippad med ortens attraktivitet och
tillväxt.
Fokus på barn och unga
Evenemang och aktiviteter ska finnas för alla åldrar, alla målgrupper är viktiga i ett
folkets hus. Aktivitetsschema upprättas som gäller för alla åldrar men stort fokus
kommer att ligga på barnfamiljer. Under året har en enkät gjorts bland småbarnsföräldrar och de saknar en plats att träffas på. Här kan Folkets hus bli den mötesplats
där det erbjuds barnshower, sago- och sångstunder, skojigt skapande, barnutställningar, barnteater mm. Målet är minst ett event per månad för barn.
Konferenser
En viktig del av verksamheten är konferenser och även här behöver en utveckling ske
så att huset blir en central punkt för konferenser inom kommunen och i länet. Det
kommer att ske i samarbete med lokala entreprenörer. Här kan vi erbjuda bra paket
med boende och aktiviteter tillsammans med näringslivet i Kalix kommun. Det
kommer att höja kommunens attraktivitet.
Turistinformation
Fritids- och kulturförvaltningen har fått i uppdrag att se hur turistinformationen i Kalix
kommun kan lösas. Det finns en stor efterfrågan på information såväl bland besökare
som hos ortsbor. Idéer finns om en turistinformation inne i Folkets hus, vilket skulle
locka besökare särskilt under sommarmånaderna men även under vinterhalvåret då
dessa aktiviteter ökar kraftigt.
Fördelarna med en turistinformation i Folkets hus är många. Huset finns i hjärtat av
centralorten med många parkeringar, tillgång till tidningar, datorer och med generösa
öppettider. Informationen kan placeras i direkt anslutning till ingången, väl synlig.
Personalen till detta hittar vi bade internt, externt samt ferieungdomar.
Show-room
Planer finns också för ett "showroom" där vi visar upp en Kalixprodukt, t ex Kalix
löjrom. Film, PowerPoint, bilder och även fysiska föremål som används vid fångst och
tillredning av löjrommen. Givetvis kan det vara någon annan Kalixprodukt. Det kommer troligtvis att locka fler besökare än turistinformationen gör och ge större liv och
rörelse i huset.
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Kalix kommun
952 81 Kalix

Besöksadress:
Nygatan 4

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

www.kallx.se
kommun@kalix.se
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Teknik ger möjligheter
De senaste åren har en teknikuppdaterin9 skett i huset som säkert kommer till nytta,
bland annat finns videokonferens att tillge. Bokningar görs redan.
Budget
Fritids- och kulturförvaltningen beräknar att nämnden behöver få en ramutökning
motsvarande samma summa som Folketshusföreningen haft i sitt avtal d v s 360 000
kr plus indexuppräkning. Intäkterna från uthyrning och cafeverksamhet ska täcka
personal och driftkostnader.
Cafeet
Cafeet behövs för flexibilitet, För att kunna erbjuda konferenser med hög service.
Cafeet är en livsnerv för besökare till konferenser, verksamheter och evenemang och
det finns samordningsvinster med att ha cafeet i egen regi. Däremot behöver offerter
från kommunens entreprenörer/restauranger efterfrågas vid konferenser där mat ska
serveras.
Analys
Verksamheten har med små medel redan ökat antalet bokningar, nya har kommit till
och gamla återkommit. Just nu är det en bra ingång på bokningar och det finns goda
möjligheter att fortsätta utveckla konceptet.
Planeringen för 2019 har redan påbörjats, framförhållning gentemot kunderna som
bokar konferens är en nödvändighet. Bokningar av artister pågår, för att erbjuda
musikunderhållning. Här försöker verksamheten täcka in olika målgrupper. Dans på
Trettondagsafton och underhållning i discolokalen gör att hela huset nyttjas. Liknande
upplägg planeras för Långfredag och båda dessa aktiviteter är bokade. Likaså har ett
antal teateruppsättningar bokats. Det är nödvändigt att fortsätta arbeta för att få till
bokningar för att inte stå utan arrangemang och konferenser under 2019.
Fritids- och kulturförvaltningen har goda förutsättningar att utveckla verksamheten i
Kalix Folkets Hus och det finns naturliga samordningsvinster med andra större och
mindre evenemang som nämnden ansvarar för. Verksamhetsplanen kommer
ytterligare att utvecklas i och med att verksamheten växer och vi får en bild av vad
medborgarna vill ha för aktiviteter. En investeringsplan kommer att tas fram i
budgetarbetet för år 2020 medan det under 2019 kommer att genomföras mindre
investeringar genom omfördelning i befintlig investeringsbudget.

Bilaga 1 — Budget Kalix Folkets Hus i egenregi

Verksamhet
kostnader/intäkter
47300 Kalix Folkets Hus, f d verksamhetsanslag enl tidigare budget
Folkets hus, adnn personal
Folkets hus, intäkter lokaler
Folkets hus, drift. Kontorsmaterial, IT, telefon, kassa mm.
Folkets hus, arrangemang kostnad gage mm
Folkets hus, arrangemang intäkter. Teater, musik, föreläsning mm
Folkets hus, arrangemang marknadsföring

1 000
-1100
75
300
-350
65

Café, intäkt
Café, personal
Café, kostnad drift

-1 700
1 200
700

Tillkommer gör kapitalkostnader (avskrivning + internränta) för
investeringar i form av uppköp av konkursboets inventarier och
kommande behov av investeringar.

kostnader
intäkter

3 340
-3510

NETTO

-170

Namnbyte är idag inte diskuterat, verksamhetens innehåll och budget har prioriterats.
Det finns för- och nackdelar både med att behålla namnet och att genomföra ett
namnbyte. Om/När ett namnbyte ska ske är det viktigt att Kalix medborgare får tycka
till precis som de ska ha möjlighet att påverka verksamhetens innehåll. Frågan kan
med fördel lyftas lite senare när verksamheten har kommit igång i större skala.
I tjänsten
Maria Henriksson
Kommundirektör
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§ 76

Fritids- och kulturnämnden

Dnr 2018-00121 80

Förslag till drift av Kalix Folkets Hus
Fritids- och kulturnämndens beslut
Fritids- och kulturnämnden antar förvaltningens förslag på
verksamhetsbeskrivning samt föreslår, att kommunfullmäktige beslutar
ge fritids- och kulturnämnden i uppdrag, att driva Kalix Folkets Hus i
egen regi i enlighet med verksamhetsidéer i förslaget samt bifogad
budget.
Verksamhetsanslag utgår med 360 000 kr för drift av verksamheten.
Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och långsiktigt
underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten förs
över från Kommunstyrelsen till Fritids- och kulturnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Kalix Folketshusförening har sedan 1994 drivit verksamhet i Folkets Hus.
Det senast upprättade avtalet, Uppdragsavtal Kalix Folkets hus med start
20140101, tecknades mellan Kalix Folketshusförening och Kalix kommun,
Fritids- och kulturförvaltningen.
I juni 2018 begärde Kalix Folketshusförening sig i konkurs. Fritids- och
kulturförvaltningen har uppdraget att sköta temporär drift resten av
2018. Fritids- och kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag på hur
man vill driva Folkets hus i kommunal regi, nedan beskriven i
Verksamhetsbeskrivning.
Verksamhetsbeskrivning
Allmänt
Folkets hus ska vara centrum för kulturen i Kalix och ge stöd och
utveckling till kulturlivet i hela Kalix kommun. Genom att samla och
samverka med medborgare, föreningar och andra aktörer säkerställer
Kalix kommun ett långsiktigt och rikt kulturliv i hela kommunen. Det är
viktigt att Folkets hus är en träffpunkt för medborgarna i kommunen.
Kalix Folkets hus har tack vare Kalix Folketshusförening varit en naturlig
mötesplats för Kalixborna och det ska Fritids- och kulturnämnden bygga
vidare på och förädla.
Kultur för ett attraktivt samhälle
Lokaler och scen för dans, konst, teater, musik, föreläsningar, författarträffar och annan skapande verksamhet ska vara i centrum. Det finns
samband som visar på att kommunens grad av kulturaktivitet är starkt
förknippad med ortens attraktivitet och tillväxt.
Fokus på barn och unga
Evenemang och aktiviteter ska finnas för alla åldrar, alla målgrupper är
viktiga i ett folkets hus. Aktivitetsschema upprättas som gäller för alla

åldrar men stort fokus kommer att ligga på barnfamiljer. Under året har
en enkät gjorts bland småbarnsföräldrar och de saknar en plats att
träffas på. Här kan Folkets hus bli den mötesplats där det erbjuds
barnshower, sago- och sångstunder, skojigt skapande, barnutställningar,
barnteater mm. Målet är minst ett event per månad för barn.
Konferenser
En viktig del av verksamheten är konferenser och även här behöver en
utveckling ske så att huset blir en central punkt för konferenser inom
kommunen och i länet. Det kommer att ske i samarbete med lokala
entreprenörer. Här kan vi erbjuda bra paket med boende och aktiviteter
tillsammans med näringslivet i Kalix kommun. Det
kommer att höja kommunens attraktivitet.
Turistinformation
Fritids- och kulturförvaltningen har fått i uppdrag att se hur turistinformationen i Kalix kommun kan lösas. Det finns en stor efterfrågan på
information såväl bland besökare som hos ortsbor. Ideer finns om en
turistinformation inne i Folkets hus, vilket skulle locka besökare särskilt
under sommarmånaderna men även under vinterhalvåret då dessa
aktiviteter ökar kraftigt.
Fördelarna med en turistinformation i Folkets hus är många. Huset finns i
hjärtat av centralorten med många parkeringar, tillgång till tidningar,
datorer och med 'generösa öppettider. Informationen kan placeras i direkt
anslutning till ingangen, väl synlig. Personalen till detta hittar vi både
internt, externt samt ferieungdomar.
Showroom
Planer finns också för ett "showroom" där vi visar upp en Kalixprodukt, t
ex Kalix löjrom. Film, PowerPoint, bilder och även fysiska föremål som
används vid fångst och tillredning av löjrommen. Givetvis kan det vara
någon annan Kalixprodukt. Det kommer troligtvis att locka fler besökare
än turistinformationen gör och ge större liv och rörelse i huset.
Teknik ger möjligheter
De senaste åren har en teknikuppdatering skett i huset som säkert
kommer till nytta, bland annat finns videokonferens att tillgå. Bokningar
görs redan.
Budget
Fritids- och kulturförvaltningen beräknar att nämnden behöver få en
ramutökning motsvarande samma summa som Folketshusföreningen haft
i sitt avtal d v s 360 000 kr plus indexuppräkning. Intäkterna från
uthyrning och cafeverksamhet ska täcka personal och driftkostnader.
Cafået
Cafet behövs för flexibilitet, för att kunna erbjuda konferenser med hög
service. Cafet är en livsnerv för besökare till konferenser, verksamheter
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och evenemang och det finns samordningsvinster med att ha cafeet i
egen regi. Däremot behöver offerter från kommunens
entreprenörer/restauranger efterfrågas vid konferenser där mat ska
serveras.
Verksamheten har med små medel redan ökat antalet bokningar, nya har
kommit till och gamla återkommit. lust nu är det en bra ingång på
bokningar och det finns goda möjligheter att fortsätta utveckla konceptet.
Planeringen för 2019 har redan påbörjats, framförhållning gentemot
kunderna som bokar konferens är en nödvändighet. Bokningar av artister
pågår, för att erbjuda
musikunderhållning. Här försöker verksamheten täcka in olika
målgrupper. Dans på Trettondagsafton och underhållning i discolokalen
gör att hela huset nyttjas. Liknande upplägg planeras för Långfredag och
båda dessa aktiviteter är bokade. Likaså har ett antal teateruppsättningar
bokats. Det är nödvändigt att fortsätta arbeta för att få till bokningar för
att inte stå utan arrangemang och konferenser under 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - förslag till fortsatt drift av Folkets Hus
Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen

Fritids- och kulturnämnden

Förslag till drift av Kalix Folkets Hus
Förslag till beslut
Fritids- och kulturnämnden antar förvaltningens förslag på verksamhetsbeskrivning samt
föreslår, att kommunfullmäktige beslutar ge fritids- och kulturnämnden i uppdrag, att
driva Kalix Folkets Hus i egen regi i enlighet med verksamhetsidéer i
förslaget samt bifogad budget.
Verksamhetsanslag utgår med 360 000 kr för drift av verksamheten.
Budget för fastighetens driftskostnader, lokalvård, löpande och lånysiktigt underhåll, fastighetsskötsel, renhållning, elenergi, värme och vatten förs över fran
Kommunstyrelsen till Fritids- och kulturnämnden.

Sammanfattning
Kalix Folketshusförening (898200-7067) har sedan 1994 drivit verksamhet i Folkets Hus.
Det senast upprättade avtalet, Uppdragsavtal Kalix Folkets hus med start
20140101, tecknades mellan Kalix Folketshusförening och Kalix kommun, Fritids- och
kulturförvaltningen. I juni 2018 begärde Kalix Folketshusförening sig i konkurs. Fritidsoch kulturförvaltningen har uppdraget att sköta temporär drift av Folkets hus resten av
2018. Fritids- och kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag på hur man vill driva Folkets hus i kommunal regi, nedan kallad Verksamhetsbeskrivning.

Beskrivning av ärendet
VerksamhetsbeskrIvning
Allmänt
Folkets hus ska vara centrum för kulturen i Kalix och ge stöd och utveckling till
kulturlivet i hela Kalix kommun. Genom att samla och samverka med medborgare, föreningar och andra aktörer säkerställer Kalix kommun ett långsiktigt och rikt
kulturliv i hela kommunen. Det är viktigt att Folkets hus är en träffpunkt för
medborgarna i kommunen. Kalix Folkets hus har tack vare Kalix Folketshusförening varit
en naturlig mötesplats för Kalixborna och det ska Fritids- och kulturnämnden bygga vidare på och förädla.
Kultur för ett attraktivt samhälle
Lokaler och scen för dans, konst, teater, musik, föreläsningar, författarträffar och
annan skapande verksamhet ska vara i centrum. Det finns samband som visar på att
kommunens grad av kulturaktivitet är starkt förknippad med ortens attraktivitet och tillväxt.

-----
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Fokus på barn och unga
Evenemang och aktiviteter ska finnas för alla åldrar, alla målgrupper är viktiga i ett folkets hus. Aktivitetsschema upprättas som gäller för alla åldrar men stort fokus kommer
att ligga på barnfamiljer. Under året har en enkät gjorts bland småbarnsföräldrar och de
saknar en plats att träffas på. Här kan Folkets hus bli den mötesplats där det erbjuds
barnshower, sago- och sångstunder, skojigt skapande, barnutställningar, barnteater mm.
Målet är minst ett event per månad för barn.
Konferenser
En viktig del av verksamheten är konferenser och även här behöver en utveckling ske så
att huset blir en central punkt för konferenser inom kommunen och i länet. Det kommer
att ske i samarbete med lokala entreprenörer. Här kan vi erbjuda bra paket med boende
och aktiviteter tillsammans med näringslivet i Kalix kommun. Det
kommer att höja kommunens attraktivitet.

Cafeet behövs för flexibilitet, för att kunna erbjuda konferenser med hög service.
Cafeet är en livsnerv för besökare till konferenser, verksamheter och evenemang och det
finns samordningsvinster med att ha cafeet i egen regi. Däremot behöver offerter från
kommunens entreprenörer/restauranger efterfrågas vid konferenser där mat ska
serveras.
Verksamheten har med små medel redan ökat antalet bokningar, nya har kommit till och
gamla återkommit. Just nu är det en bra ingång på bokningar och det finns goda möjligheter att fortsätta utveckla konceptet.
Planeringen för 2019 har redan påbörjats, framförhållning gentemot kunderna som bokar
konferens är en nödvändighet. Bokningar av artister pågar, för att erbjuda
musikunderhållning. Här försöker verksamheten täcka in olika målgrupper. Dans på Trettondagsafton och underhållning i discolokalen gör att hela huset nyttjas. Liknande upplägg planeras för Långfredag och båda dessa aktiviteter är bokade. Likaså har ett antal
teateruppsättningar bokats. Det är nödvändigt att fortsätta arbeta för att få till bokningar
för att inte stå utan arrangemang och konferenser under 2019.

Turistinformation
Fritids- och kulturförvaltningen har fått i uppdrag att se hur turistinformationen i Kalix
kommun kan lösas. Det finns en stor efterfrågan på information såväl bland besökare
som hos ortsbor. Ideer finns om en turistinformation inne i Folkets hus, vilket skulle
locka besökare särskilt under sommarmånaderna men även under vinterhalvåret då
dessa aktiviteter ökar kraftigt.
Fördelarna med en turistinformation i Folkets hus är många. Huset finns i hjärtat av centralorten med många parkeringar, tillgång till tidningar, datorer och med generösa öppettider. Informationen kan placeras i direkt anslutning till ingången, väl synlig. Personalen
till detta hittar vi både internt, externt samt ferieungdomar.
Show-room
Planer finns också för ett "showroom" där vi visar upp en Kalixprodukt, t ex Kalix
löjrom. Film, PowerPoint, bilder och även fysiska föremål som används vid fångst och
tillredning av löjrommen. Givetvis kan det vara någon annan Kalixprodukt. Det kommer
troligtvis att locka fler besökare än turistinformationen gör och ge större liv och rörelse i
huset.

I tjänsten
FRITIDS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN

Teknik ger möjligheter
De senaste åren har en teknikuppdatering skett i huset som säkert kommer till nytta,
bland annat finns videokonferens att tillga. Bokningar görs redan.
Budget
Fritids- och kulturförvaltningen beräknar att nämnden behöver få en ramutökning motsvarande samma summa som Folketshusföreningen haft i sitt avtal d v s 360 000 kr plus
indexuppräkning. Intäkterna från uthyrning och cafeverksamhet ska täcka
personal och driftkostnader.
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Kommunstyrelsen

KALIX KOM .

Socialnämnden

2019 -01- 0 Z
„D2.09-00001

Dnr 2019-00002 70

§ 40

§ 149

Egenavgift vid placering av vuxna i HVB-hem eller
familjehem

Förslag att införa avgifter vid placeringar av vuxna i
HVB-hem eller familjehem

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar:
-

att införa en egenavgift på 80 kr/dygn vid placering av vuxna som
har egen inkomst såsom sjukpenning, pension, aktivitetsgaranti
eller annan inkomst.

-

att avgiften börjar gälla 2019.

Dnr 2018-00165 75

Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige:
att Införa en egenavgift på 80 kr/dygn vid placering av vuxna som
har egen inkomst såsom sjukpenning, pension, aktivitetsgaranti
eller annan Inkomst.
-

Beskrivning av ärendet
I socialnämndens protokoll den 12 december 2018,§ 149, meddelas att kommunen
får enligt 6 kap 1 § SoF ta ut avgift för mat och logi av den som får vård och
behandling enligt SoL eller enligt LVM för missbruk i HVB eller i familjehem. Enligt 8
kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) får uppgå till högst 80 kr per
dag. Det är inte ovanligt att kommuner tar ut en avgift för uppehälle vid
hjälpinsatser av behandlingskaraktär. Några exempel på kommuner som tar ut
motsvarande avgift är Övertorneå, Värmdö, Mölndal och Lilla Edet.

att avgiften börjar gälla 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen får enligt 6 kap 1 § SoF ta ut avgift för mat och logi av den
som får vård och behandling enligt SoL eller enligt LVM för missbruk I
HVB eller i familjehem. Enligt 8 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen
(2001:453) får uppgå till högst 80 kronor per dag. Det är inte ovanligt att
kommuner tar ut en avgift för uppehälle vid hjälpinsatser av
behandlingskaraktär. Några exempel på kommuner som tar ut
motsvarande avgift är övertomeå, Värmdö, Mölndal och Lilla Edet.

En bedömning av den enskildes betalningsförmåga måste göras i samband med att
egenavgiften fastställs. Den enskilde ska dock ha kvar så stor del av inkomsten att
han/hon tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Om den enskilde saknar inkomst eller
har så låg inkomst att full avgift inte kan tas ut kan avgiften fastställas till ett lägre
belopp eller efterges helt enligt 9 kap. 4 § SoL. Om den enskilde genom att betala
avgiften blir berättigad till ekonomiskt bistånd bör avgiften efterges. Kommunen
fakturerar den enskilde månadsvis.

En bedömning av den enskildes betalningsförmåga måste göras i
samband med att egenavgiften fastställs. Den enskilde ska dock ha kvar
så stor del av inkomsten att han/hon tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
Om den enskilde saknar inkomst eller har så låg inkomst att full avgift
inte kan tas ut kan avgiften fastställas till ett lägre belopp eller efterges
helt enligt 9 kap. 4 § SoL. Om den enskilde genom att betala avgiften blir
berättigad till ekonomiskt bistånd bör avgiften efterges. Kommunen
fakturerar den enskilde månadsvis.

Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll § 149/18.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2018-12-06
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

'Justerandes slan
'Justerandes slqn

, litdraqsbestyrkande

utdragsbestyrkande
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§ 41

till Finlands regering att inte ge företaget Fennovoima tillstånd att bygga den ryska
reaktorn Hanhikivi I."

Dnr 2018-00142 101

Kärnkraftsfritt Norrbotten - undertecknande av
upprop till Finlands president, regering och riksdag

Yrkande
Tommy Nilsson (S): Kommunfullmäktige beslutar att undertecknande upprop till
Finlands president, regering och riksdag beträffande byggnation av kärnkraftverk i
Pyhäjoki.
Linda Frohm (M): Kommunfullmäktige beslutar att inte underteckna upprop till
Finlands president, regering och riksdag beträffande byggnation av kärnkraftverk i
Pyhäjoki.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar om undertecknande av
upprop till Finlands president, regering och riksdag beträffande byggnation av
kärnkraftverk i Pyhäjoki; enligt skrivelse nedan;
"Till Finlands president, regering och riksdag
Vi, de organisationer och personer som har undertecknat denna appell, har med
stor oro följt planerna på att bygga ett nytt kärnkraftverk på Hanhikivi i Pyhäjoki
intill Bottenviken. Vi anser att ett kärnkraftverk vid Bottenviken berör hela
regionens framtid, både Finlands och Sveriges. Vi motsätter oss med det
bestämdaste planerna på ett kärnkraftverk på udden Hanhikivi i Pyhäjoki intill
Bottenviken. Vi vädjar till Finland att satsa på förnybar energi och
energieffektivisering istället för på dyr, riskfylld och föråldrad kärnkraft. Vi vädjar
till Finlands regering att inte ge företaget Fennovoima tillstånd att bygga den ryska
reaktorn Hanhikivi 1."

Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nilsson (S) och Linda Frohm (M) skilda yrkanden och
finner att kommunstyrelsen bifaller Tommys Nilssons yrkande.
Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
JA-röst bifall till Tommy Nilsson (S)
Nej-röst bifall till Linda Frohm (M)
Tommy Nilsson (S)
Jan Nilsson (S)
Katarina Burman (V)
Sven Nordlund (MP)
Britt-Marie Wikström (S)
Reinhold Andefors (S)
Kjell Norrbin (S)
Jimmy Väyrynen (M)
Linda Frohm (M)
Mika Räisänen (KXP)
Henrik Eriksson (C)
Rickard Mohss (L)
Susanne Darengren (SD)

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson och 1:e Vice ordförande i
kommunstyrelsen Jan Nilsson meddelar i skrivelse den 2 januari 2019, att det har
under en längre tid pågått planering för byggnation av ett kärnkraftverk i finska
Pyhäjoki. Trots att stora delar av Europa t ex Sverige och Tyskland håller på att
fasa ut kärnkraften och istället satsar på förnybar energi som solel och vindkraft
väljer Finland att gå vidare med planerna på byggnation av kärnkraftverk.
Kärnkraftverkets placering i närheten av Norrbotten gör att det känns otryggt och
mycket olustigt om Finland tar beslut om byggnation. Ett kärnkraftverk kan på sikt
göra Norra Sverige och Finland mindre attraktivt som turist- och boendeområde.
Kärnkraft är en föråldrad energikälla där slutförvaring av utbränt kärnbränsle inte
än är löst på ett helt säkert sätt.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson och 1:e Vice ordförande i
kommunstyrelsen Jan Nilssons skrivelse den 2 januari 2019.

'7711 Finlands president, regering och riksdag
Vi, de organisationer och personer som har undertecknat denna appell, har med
stor oro följt planerna på att bygga ett nytt kärnkraftverk på Hanhikivi i Pyhäjoki
intill Bottenviken. Vi anser att ett kärnkraftverk vid Bottenviken berör hela
regionens framtid, både Finlands och Sveriges. Vi motsätter oss med det
bestämdaste planerna på ett kärnkraftverk på udden Hanhikivi i Pyhäjoki intill
Bottenviken. Vi vädjar till Finland att satsa på förnybar energi och
energieffektivisering istället för på dyr, riskfylld och föråldrad kärnkraft. Vi vädjar

Utdragsbestyrkande

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

Omröstningsresultat
Med 7 st Ja-röster och 6 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen bifalla Tommy
Nilssons yrkande.

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken har på olika sätt försökt att påverka och
skapa opinion för att bygget av kärnkraftverket inte ska påbörjas. Det är nätverket
som har skrivit uppropet nedan. Med anledning av detta anser undertecknade att vi
ska skiva på nedanstaende upprop som ska skickas till Finlands president, regering
och riksdag under våren 2019.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om undertecknande av
upprop till Finlands president, regering och riksdag beträffande byggnation av
kärnkraftverk i Pyhäjoki; enligt skrivelse nedan;
"Till Finlands president, regering och riksdag
Vi, de organisationer och personer som har undertecknat denna appell, har med stor oro följt
planerna på att bygga ett nytt kärnkraftverk på Hanhikivi i Pyhäjoki intill Bottenviken. Vi anser att ett
kärnkraftverk vid Bottenviken berör hela regionens framtid, både Finlands och Sveriges. Vi motsätter
oss med det bestämdaste planerna på ett kärnkraftverk på udden Hanhikivi i Pyhäjoki intill
Bottenviken. Vi vädjar till Finland att satsa på förnybar energi och energieffektivisering istället för på
dyr, riskfylld och föråldrad kärnkraft. Vi vädjar till Finlands regering att inte ge företaget Fennovoima
tillstånd att bygga den ryska reaktorn Hanhikivi I."

Beskrivning av ärendet
Det har under en längre tid pågått planering för byggnation av ett kämkraftverk i
finska Pyhäjoki. Trots att stora delar av Europa t ex Sverige och Tyskland håller på
att fasa ut kärnkraften och istället satsar på förnybar energi som solel och vindkraft
väljer Finland att gå vidare med planema på byggnation av kämkraftverk.
Kärnkraftverkets placering i närheten av Norrbotten gör att det känns otryggt och
mycket olustigt om Finland tar beslut om byggnation. Ett kämkraftverk kan på sikt
göra Norra Sverige och Finland mindre attraktivt som turist- och boendeområde.
Kärnkraft är en föråldrad energikälla där slutförvaring av utbränt kämbränsle inte än
är löst på ett helt säkert sätt.
Nätverket Kämkraftsfritt Bottenviken har på olika sätt försökt att påverka och skapa
opinion för att bygget av kärnkraftverket inte ska påbörjas. Det är nätverket som har
skrivit uppropet nedan. Med anledning av detta anser undertecknade att vi ska skiva
på nedanstående upprop som ska skickas till Finlands president, regering och
riksdag under våren 2019.
"Till Finlands president, regering och riksdag
Vi, de organisationer och personer som har undertecknat denna appell, har med stor oro följt
planerna på att bygga ett nytt kärnkraftverk på Hanhikivi i Pyhäjoki intill Bottenviken. Vi anser att ett
kärnkraftverk vid Bottenviken berör hela regionens framtid, både Finlands och Sveriges. Vi motsätter
oss med det bestämdaste planerna på ett kärnkraftverk på udden Hanhikivi i Pyhäjoki intill
Bottenviken. Vi vädjar till Finland att satsa på förnybar energi och energieffektivisering istället för på
dyr, riskfylld och föråldrad kärnkraft. Vi vädjar till Finlands regering att inte ge företaget Fennovoima
tillstånd att bygga den ryska reaktorn Hanhikivi 1."
Tommy Nilsson

Kommunstyrelsens ordförande

Jan Nilsson

1:e Vice ordförande kommunstyrelsen

Till kommuner, organisationer, föreningar, politiker:
Vi ber om er hjälp att stoppa byggandet av ett nytt kärnkraftverk på finska
sidan Bottenviken genom att underteckna detta upprop riktat till Finlands
president, regering och riksdag.
Se uppropet som bifogas i en pdf Uppropet planeras att överlämnas under våren 2019 till beslutsfattarna i
Helsingfors samtidigt som en internationell petition mot finsk kämkraft
överlämnas.
Sprid gärna detta budskap så brett som möjligt!
Meddela oss om ert deltagande genom att skicka ett meddelande till nätverket
Kämkraftsfritt Bottenviken på e-postadressen lena.lacierstamgtelia.com

Vi behöver följande uppgifter:
•

Kommunens/organisationens/föreningens eller ditt namn

•

Namn och e-postadress till en kontaktperson

VI hoppas innerligt på ert stöd!
Med vänliga hälsningar
Lena Lagerstam
samordnare för nätverket Kämkraftsfritt Bottenviken

KÄRNKRAFTSFRITT
BOTTENVIKEN

11 december 2018

11 december 2018

Beslutet påverkar kommande generationers livsmiljö
Den exploatering som nu pågår i stor skala på Hanhikivi med muddring, utfyllnad i vatten och på land, byggande av vägar, hamn, kylvattenanläggning och
byggnader mm, har redan skadat miljön mycket allvarligt. Men att bygga en
första kämreaktor här på udden blir oåterkalleligen ett första steg som kommer
att påverka miljön för tusentals år framöver. Byggs även en slutförvarsanläggning vid Bottenviken riskerar miljön att påverkas under ännu mycket längre tid.
Ett kärnkraftverk berör framtida generationer. Även om alla kämkraftverk över
hela världen stängdes omedelbart, fortsätter strålningen och avfallet som dessa
anläggningar ger upphov till under driftstiden och nedmonteringen samt de irreversibla skador som de har åstadkommit naturen att utgöra enorma hot mot
kommande generationer. Kärnkraft är därför djupt oetisk då den inkräktar på
kommande generationers livsmiljö.

Bottenviken vårt gemensamma innanhav
Finlands och Sveriges gemensamma innanhav, Bottenviken, längst upp i Östersjön, är en världsunik och mycket känslig miljö. Bottenviken är närmast en sötvattensjö med sitt bräckta vatten och en salthalt på endast ca 0,3 %. Vattenomsättningen är begränsad. Medeldjupet är blygsamma 43 meter och den finska
sidan av Bottenviken är betydligt grundare än den svenska.

Till Finlands president, regering och riksdag
Vi, de organisationer och personer som har undertecknat
denna appell, har med stor oro följt planerna på att bygga ett
nytt kärnkraftverk på Hanhikivi i Pyhäjoki intill Bottenviken.
Vi anser att ett kärnkraftverk vid Bottenviken berör hela
regionens framtid, både Finlands och Sveriges.
Vi motsätter oss med det bestämdaste planerna på ett kärnkraftverk på udden Hanhikivi i Pyhäjoki intill Bottenviken.
Vi vädjar till Finland att satsa på förnybar energi och energieffektivisering istället för på dyr, riskfylld och föråldrad kärnkraft.
Vi vädjar till Finlands regering att inte ge företaget Fennovoima
tillstånd att bygga den ryska reaktorn Hanhikivi 1.

Bottenviken är artfattigt och många organismer lever på gränsen av sitt utbredningsområde.

Klimatförändringarna påverkar Bottenviken
Klimatförändringarna riskerar att medföra stor miljöstress på vårt lilla, grunda innanhav. Forskning visar att Bottenviksområdet kommer att få kraftigt höjda temperaturer och ökad nederbörd. Detta riskerar att få stora konsekvenser för havsvattnets kvalitet. Brunare vatten, mer bakterietillväxt, minskad växtplanktonproduktion, mindre fisk och ytterligare tillförsel av organiska miljögifter, är några
väntade effekter.

Kärnkraftens utsläpp skulle bli stora
Ett kärnkraftverk vid Bottenviken skulle även vid normal drift medföra negativ
påverkan på både vatten och luft inom ett stort område i norra Europa. Bl a
skulle det medföra stora kylvattenutsläpp. Hela 45 m3 varmt kylvatten skulle enligt Fennovoima släppas ut varje sekund i Bottenviken, det blir 3 888 000 m3
varje dygn, för en reaktor. Till detta kommer kylning av ett mellanlager av utbränt kärnbränsle.
Kylvatten från kärnkraftverk för med sig 2/3 av anläggningens värmeeffekt ut i
havet. För reaktor Hanhikivi 1 innebär det att 2000 MW kommer att spolas direkt ut i Bottenviken. Denna värmemängd motsvarar uppvärmning av ca en miljon normalstora villor.

11 december 2018

11 december 2018

Stora problem kring säkerheten
Det är djupt oroande att det finns stora problem kring säkerheten. Rosatom har
hittills bara kunnat lämna in en liten del av de dokument som krävs för tillståndsprövningen för reaktorn Hanhikivi 1. Rosatom saknar även ett avtal för kärnkraftverkets automationssystem som är avgörande för dess säkerhet. I dagsläget är tillståndsprocessen försenad med minst två år på grund av oklarheter rörande kärnkraftverkets säkerhet.
Finska strålsäkerhetscentralen (STUK) har vid upprepade tillfällen kritiserat
Fennovoima för "brister i säkerhetskulturen". Ryska statliga Rosatom och dess
dotterbolag bygger anläggningen. Att Ryssland har stora problem med korruption kan vara orsak till att projektet genomsyras av "bristande säkerhetskultur".
Det är brister som riskerar att få ödesdigra konsekvenser för reaktorns kvalitet
och säkerhet.
Det är skrämmande att veta att samma Rosatom ansvarar för både Rysslands
kärnkraftsindustri, produktion av kärnbränsle och kärnvapen, men också för säkerhetsfrågor och strålskydd.

Samma teknologi för kärnkraft och kärnvapen
Ett land som anrikar uran för bränsleproduktion för kärnkraftverk kan använda
anläggningen även för att tillverka klyvbart material för kärnvapen. Rosatom planerar att leverera bränsle till reaktorn i Hanhikivi 1 som utvunnits ur använt ryskt
bränsle. Det innebär att Fennovoimas elförbrukare kan komma att investera i
ryska kärnvapenprogram.
Kärnkraften är till sin natur inte transparent. Speciellt i länder där kämkraftsföretagen är nära knutna till staten, kan information om kraftverkens drift inklusive
vinster och förluster, om nivån på den strålning som släpps ut i miljön och om
eventuella läckage från anläggningen endast fås via företagens egna offentliga
uttalanden som tenderar att inte återspegla de sanna siffrorna.
I många kärnkraftsländer, tystas organisationer och människor som motsätter
sig kärnkraft ned och behandlas med respektlöshet. I Ryssland har sådana miljöorganisationer nyligen stämplats som utländska agenter och deras verksamhet har förbjudits.

Det finns ingen säker slutförvarsmetod
Det avfall som kärnkraftsreaktorer ger upphov till förblir radioaktivt i mer än
hundratusen år. För närvarande finns ingen fungerande metod för slutförvar av
utbränt kärnbränsle någonstans i världen. Största delen av avfallet lagras i temporära utrymmen ovan jord och utgör ett dödligt hot mot människor och miljö.
Osäkerheten kring de tekniska lösningarna för slutförvar av högaktivt kärnavfall
medför att nyproduktion av stora mängder kärnavfall, inte är etiskt försvarbart.
Riskerna lämpas över på kommande generationer.
Kring år 2020 planerar Finland att ta i bruk ett slutförvar för utbränt kärnbränsle,
Onkalo, det första i världen i sitt slag. Detta trots att metoden som baserar sig

på samma KBS-3-metod som utvecklats av det svenska företaget SKB hittills
underkänts av mark- och miljödomstolen i Sverige.
Fennovoima har i sitt MKB-program valt Euraåminne och Pyhäjoki som potentiella förläggningsorter för en inkapslingsanläggning och för ett slutförvar av använt kärnbränsle enligt denna metod. Hittills talar allt för att det blir Pyhäjoki,
men ett beslut planeras först långt fram i tiden, långt efter den planerade starten
av ett kärnkraftverk. Det innebär en extremt allvarlig risk om använt kärnbränsle
skulle komma att mellanlagras på udden Hanhikivi intill Bottenviken i långt mer
än hundra år innan det skulle stoppas ner någonstans i berggrunden i ofattbara
100 000 år.

Kärnkraftverk är sårbara och farliga
Ett kärnkraftverk vid Bottenviken skulle helt förändra norra Europas framtida säkerhet. Ryska statliga Rosatom har kontroll över tillverkning av reaktorn, entreprenörer och över Fennovoimas ekonomi. Ett kärnkraftverk här skulle medföra
stora risker och innebära helt nya livsbetingelser för regionen kring Bottenviken
och Kvarken.
Att ett storskaligt haveri med helt ödesdigra följder skulle kunna inträffa kan inte
uteslutas. Förutom risker som orsakas av terrorattacker kan mänskliga fel och
naturkatastrofer leda till farliga och kostsamma olyckor. Kärnkraftverk kan också
utgöra militära mål. Under den senaste tiden har risken för militära konflikter
med användning av vapen, inklusive kärnvapen, ökat.
Tjernobylkatastrofen år 1986 i Ukraina och Fukushima-katastrofen i Japan år
2011 ledde båda till förflyttning av hundratusentals människor, kostade miljontals dollar och gav upphov till strålningsrelaterade dödsfall som fortfarande utvärderas. Cancerfrekvensen bland befolkningen, särskilt bland barn, som bor i
närheten av Tjernobyl och Fukushima, ökade betydligt under åren efter olyckorna. Olyckan i Tjernobyl orsakade även kraftigt förhöjda halter av Cesium i delar av Sverige och Finland.
Att i vår instabila tid med klimatförändringar och konflikter bygga sårbar kärnkraft är helt oansvarigt, eftersom ovissheten inför morgondagen är total. Det
enda vi vet är att klimatförändringen går snabbare än forskarna tidigare aviserat
och att redan en höjning på 1,5 grader Celsius kommer att medföra stora sociala, ekonomiska och ekologiska påfrestningar på våra samhällen. Grunden för
den komplexa samhällsstruktur som krävs för att i någon mån upprätthålla kärnsäkerheten vid det tänka kärnkraftverket i Pyhäjoki är i gungning.

Kärnkraft är ingen lösning på klimatförändringarna
Kärnkraftverk kan inte byggas tillräckligt snabbt för att ha någon betydande inverkan på klimatförändringarna. Utsläppen av koldioxid kan reduceras betydligt
snabbare om de stora summor som måste avsättas för att bygga ny kärnkraft
istället används för fömybar energi och energieffektivisering.
Kärnkraften är inte utsläppsfri. Då man beaktar kärnkraftens HELA livscykel
med gruvdrift- och upparbetning, transporter, byggandet av kärnkraftverk, drift,
nedmontering och omhändertagande av kärnavfall, ger ett kärnkraftverk upphov
till många gånger större utsläpp än vindkraft eller solkraft.
4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ::1)

11 december 2018
Eftersom klimatomställningen satt elektrifiering och billig, förnybar energi i fokus, så utvecklas även lagringskapacitet och batteriteknik i ett rasande tempo.
Kärnkraft passar helt enkel inte in i det nya, förnybara energisystem som snabbt
växer fram, och som har flexibilitet som sitt signum.

Sammanträdesdatum
2019-01-14

KALIX KOMMUN
Kommunstyrelsen

Kärnkraftverk påverkas av klimatförändringarna

§ 42

Klimatförändringarna förorsakar värmeböljor, stormar och översvämningar som
kan vara katastrofala för kärnkraftverk. De kan lamslå elektriska system,
odugliggöra kylningen och leda till överhettning, eventuell härdsmälta och
farliga radioaktiva utsläpp. Flera kärnkraftsreaktorer i Europa har redan varit
tvungna att minska eller helt stänga produktionen på grund av ovanligt varmt
väder, då havet hållit för hög temperatur för att fungera som kylning.

Dnr 2018-00518 101

Norrbotniabanan - ägardirektiv, bolagsordning och
aktieägaravtal - revidering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta nytt ägardirektiv och
ny bolagsordning för Norrbottniabanan AB i enlighet med bifogade förslag.

Kärnkraften dyr och föråldrad

Beskrivning av ärendet
Utredare Thomas Johansson meddelar i tjänsteskrivelse den 21 december 2018, att
Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting meddelar i skrivelser till
delägarna i bolaget Norrbottniabanan AB att bildandet av Västerbottens
regionkommun innebär att bolagets ägardirektiv och bolagsordning behöver
revideras. Revideringarna medför redaktionella ändringar i form av namnbyte och
organisationsnummer samt en principöverenskommelse om lekmannarevisorernas
sammansättning. Enligt uppgift behöver erforderliga beslut från delägarnas sida
fattas före 1 mars 2019. Som underlag för detta har Region Västerbotten tillskickat
delägarna färdiga förslag till nytt ägardirektiv och bolagsordning.

Fennovoimas planer att bygga ett kärnkraftverk i Pyhäjoki har sedan projektets
början följts av ekonomiska problem, och utan ekonomiska subventioner/garantier från ryska staten skulle projektet för länge sedan avstyrts.
Ur ett globalt perspektiv närmar sig kärnkraften sin död. Ingen seriös investerare vill satsa pengar i dyr och osäker kärnkraft, då den fömybara energin,
främst sol och vind, blir mer kostnadseffektiv för varje dag och medför mycket
låga risker.
Varför satsar Finland på dyr kärnkraft från ryska Rosatom då kostnaderna för
förnybar energiproduktion snabbt sjunker till rekordlåga nivåer runt om i världen?

Beslutsunderlag
Utredare Thomas Johanssons tjänsteskrivelse de 21 december 2018.

Stark opinion i Sverige
Mindre än 150 km från Pyhäjoki, ligger centrala delar av de svenska kommunerna Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå.
Det finns en stark opinion i Sverige mot byggandet av ett kärnkraftverk vid Bottenviken. Politiska majoriteter från så många som 21 kommuner i norra Sverige
hittills tagit avstånd från kärnkraft i Bottenviksområdet. Dessa kommuner har
mer än 550 000 invånare. Dessutom har mer än trettiotusen privatpersoner skrivit sina namn på namninsamlingar och mängder av svenska organisationer och
föreningar har tagit ställning för att stoppa kärnkraftverket Hanhikivi1.

De organisationer och personer som har undertecknat
detta upprop är:
Lena Lagerstam, samordnare för nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
Samt alla Kontaktpersonerna för nätverket

Många fler läggs till här...
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Revidering av ägardirektiv och bolagsordning för
Norrbottniabanan AB

Dnr 2018-00464 103

Motionssvar - Införa rutiner för effektivare kommunikation
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta nytt ägardirektiv och
ny bolagsordning för Norrbottniabanan AB i enlighet med bifogade förslag.

Reservation
(M) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting meddelar i skrivelser till
delägarna i bolaget Norrbottniabanan AB att bildandet av Västerbottens
regionkommun innebär att bolagets ägardirektiv och bolagsordning behöver revideras.
Revideringarna medför redaktionella ändringar i form av namnbyte och
organisationsnummer samt en principöverenskommelse om lekmannarevisorernas
sammansättning. Enligt uppgift behöver erforderliga beslut från delägarnas sida fattas
före 1 mars 2019. Som underlag för detta har Region Västerbotten tillskickat
delägarna färdiga förslag till nytt ägardirektiv och bolagsordning.

Beskrivning av ärendet
Johnny Braun (M) föreslår i motion den 15 oktober 2018, följande:
"Att förbättra kommunikationen mellan kommuninnevånarna och tjänstemännen.
Att detta sker på ett tillfredställande sätt. Därför yrkar vi på att:
- IT-avdelningen implementerar befintliga rutiner, när kommunikationen sker
med e-post, ett automatiskt svar genereras så att avsändaren får en bekräftelse,
att e-posten/handlingarna är mottagna.
- ett automatiskt svar om tjänstemannen är tjänst- eller semesterledig.
-I annat fall, att avsändaren får ett svar av tjänstemannen inom 48 timmar."

I tjänsten

Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2018, lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Thomas Johansson
Kansliansvarig/utredare

Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 11 november
2018, att motionären föreslår att IT-avdelningen, dvs att Stab-IT vid
kommunledningsförvaltningen implementerar befintliga rutiner för automatiserade
svarsfunktioner vid e-post användning till de olika kommunala myndigheterna.
Kommunens system för e-post möjliggör automatiskt genererade e-post svar till
berörd avsändare.

072-700 05 70

Som medborgare har man rätt enligt lag (förvaltningslagen) att ställa frågor till
myndigheter och kommuner och att få svar inom rimlig tid. Det kallas
serviceskyldighet och enklare frågor ska inte ta mer än några dagar att få
besvarade.
Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt för kommunen. Det åligger respektive kommunal myndighet att bedöma
om automatiserade 8-post svar ska användas, av vilka handläggare eller
funktioner, samt vid vilka tillfällen det är lämpligt.
Kommunen genomför mätningar på svarstid avseende inkommen 8-post till
handläggare vid de olika kommunala myndigheterna. Vid senaste mätningen 2016
blev 94 % besvarade inom två arbetsdagar.
Yrkande
Tommy Nilsson (S): Avslå motionen.
Linda Frohm (M): Bifall till motionen.
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KALIX KOMMUN

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Tommy Nilsson (S) och Linda Frohms (M) skilda
yrkanden och beslutar bifalla Tommy Nilssons yrkande.
Beslutsunderlag
Motion från Johnny Braun (M) den 15 oktober 2018.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 153/18.
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 11 november 2018.

Kommunstyrelsen

Svar på motion angående att förbättra kommunikationen mellan
kommuninnevånarna och tjänstemännen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Johnny Braun (M) föreslår i motion den 15 oktober 2018, följande: "Att förbättra
kommunikationen mellan kommuninnevånarna och tjänstemännen. Att detta sker på
ett tillfredställande sätt. Därför yrkar vi på att:
- IT-avdelningen implementerar befintliga rutiner, när kommunikationen sker
med e-post, ett automatiskt svar genereras så att avsändaren får en bekräftelse,
att e-posten/handlingarna är mottagna.
- ett automatiskt svar om tjänstemannen är tjänst- eller semesterledig.
-I annat fall, att avsändaren får ett svar av tjänstemannen inom 48 timmar."
Motionären förslår att IT-avdelningen, dvs att Stab-IT vid kommunledningsförvaltningen implementerar befintliga rutiner för automatiserade svarsfunktioner vid
e-post användning till de olika kommunala myndigheterna.
Kommunens system för e-post möjliggör automatiskt genererade e-post svar till
berörd avsändare.
Som medborgare har man rätt enligt lag (förvaltningslagen) att ställa frågor till
myndigheter och kommuner och att få svar inom rimlig tid. Det kallas
serviceskyldighet och enklare frågor ska inte ta mer än några dagar att få besvarade.
Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
för kommunen. Det åligger respektive kommunal myndighet att bedöma om
automatiserade e-post svar ska användas, av vilka handläggare eller funktioner, samt
vid vilka tillfällen det är lämpligt.
Kommunen genomför mätningar på svarstid avseende inkommen e-post till
handläggare vid de olika kommunala myndigheterna. Vid senaste mätningen 2016
blev 94 % besvarade inom två arbetsdagar.

I tjänsten

Maria Henriksson
Kommundirektör
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Dnr 2018-00386 103

Under området "Klimatsmart, säsongsanpassat, lokalt och säkert" framgår att
livsmedelskedjan har stor miljöpåverkan och mer hållbara matvanor är viktigt ur
miljö-, klimat- och hälsosynpunkt.

Motionssvar - Närproducerad mat
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anse motionen
besvarad med nedanstående yttrande.

Kalix kommuns mål är att:

Beskrivning av ärende
Stefan Granström, Centerpartiet Kalix, föreslår i motion den 30 juli 2018, följande:

•
•
•

"För Centerpartiet i Kalix är det en självklarhet att vi skall ha en fortsatt
matproduktion i Sverige, i Norrbotten och i Kalix. Vi vill ha ett starkt djurskydd och
sunda och säkra våra livsmedel. Vi har i Sverige ett system som ger oss friska djur
och där användningen av antibiotika till våra lantbruksdjur är bland de lägsta i hela
världen.

•
•
•

För Centerpartiet Kalix är det en självklarhet att den mat vi köper in för tillagning i
kommunens verksamheter och serveras till våra barn och äldre skall vara
producerat på ett långsiktigt hållbart sätt. Centerpartiet Kalix anser att det är en
självklarhet att vi skall ha en produktion av mat som är hållbar, där vi som
kommun tar ansvar för vår miljö och för kommande generationer framåt samt att vi
värnar om svensk djurskyddslag. Därför vill vi inom Centerpartiet i Kalix att Kalix
kommuns upphandlingspolicy måste kompletteras med tydligare krav på den mat vi
inhandlar.

I det kostpolitiska programmet beskrivs vilka mål och aktiviteter som
verksamheten arbetar med under rubriken "Hållbara måltider - hälsa, miljö och
mänskliga rättigheter".
Vad vi äter, och hela livsmedelskedjan, har en stor påverkan på både hälsa, miljö
och klimat. Vårt mål är därför att verka för mer hållbara matvanor och att välja
livsmedel som har så liten miljöpåverkan som möjligt. Att sträva mot att kunna
upphandla och använda mer ekologiska och närproducerade livsmedel av god
kvalitet, till förmån för de lokala producenterna med förkortade transportsträckor
och minskade utsläpp som följd. Priset på ekologiska råvaror är i dagsläget högre,
men ambitionen är att öka andelen ekologiska livsmedel inom kommunen. Målet är
också att vid upphandling ställa höga krav på djurskydd, djurhälsa och smittskydd,
samt att öka andelen Rättvisemärkta produkter som skapar förutsättningar för
odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra arbets- och levnadsvillkor. Ett
ytterligare mäl är att arbeta för att minska inköp av hel- och halvfabrikat och
istället laga så mycket som möjligt från grunden.

Centerpartiet Kalix föreslår därmed:
•
Att de livsmedel som vi köper in skall uppfylla svensk djurskyddslag.
•
Att de livsmedel som köps in skall vara säkerställd att den inte innehåller
antibiotika
•
Att de livsmedel som köps in skall vara närproducerat"
Kommunfullmäktige har den 15 oktober 2018, § 150, beslutat lämna motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 12 november 2018, § 169, att
samhällsbyggnadsförvaltningen har handlagt motionen i likhet med motionen
gällande "Livsmedel upphandlingspolicy". Det här motionssvaret är mer detaljerat
med mål och aktiviteter ur det Kostpolitiska programmet, som kommunstyrelsen
beslutade att revidera den 15 november 2017, § 166.

Maten påverkar miljön bland annat genom utsläpp av växthusgaser, överdriven
antibiotikaanvändning, övergödning och användning av växtskyddsmedel. För att
minska denna påverkan arbetar Kalix kommun för att:
•
I skola och förskola, en gång per vecka, servera enbart ett vegetariskt
lunchalternativ. Inom äldre- och handikappomsorgen går vegetariskt alternativ
att beställa till varje mål.
•
Öka andelen vegetabilier i maten.
Upphandla och servera MSC-, Krav- eller ASC- märkt fisk.
•
•
Sa långt det är möjligt samordna interna transporter av livsmedel och mat.
•
Minska energianvändning i köken.
Källsortera avfall.
•
•
Säsongsanpassa matsedlarna

Nedan återges områden frän programmet som berör "Ekologiskt" samt
"Klimatsmart, säsongsanpassat, lokalt och säkert".
Under området "Ekologiskt", framgår att målet är att stegvis öka den procentuella
andelen inköpta ekologiska livsmedel vilket leder till produkter framställda utan
kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och genmanipulation samt bidrar till
fortsatt hållbar utveckling inom livsmedelsproduktionen.

Justerandes sign

I

I

Utdragsbestvrkande

Upphandla klimatsmart som har så låg miljöpåverkan som möjligt.
Säsongsanpassa matsedlar.
Arbeta för att i så hög utsträckning som möjligt servera svenska och lokal- och
närproducerade livsmedel. Kommunen ser positivt på att lokala
livsmedelsproducenter samverkar med större livsmedelsgrossister för att nå en
större marknad för sina produkter, om priset är konkurrenskraftigt. Effekten
blir samordnade transporter, färre beställningar och effektivare fakturering.
Ställa höga upphandlingskrav för att främja en god djuromsorg.
Nöjda och friska måltidsgäster genom att efterleva gällande lagstiftning och
rekommendationer.
Kommunen ska undersöka möjligheterna för lokala producenter att leverera till
kommunens kök.
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•
•
•
•

•
•

livsmedelsförpackningarna som så långt det är möjligt ska vara
återvinningsbara och transporteffektiva.

I första hand välja potatis eller spannmålsbaserade livsmedel. Ris serveras mer
sällan.
Servering av läsk, godis och bakverk inte ska ske i skola och förskola.
Undantag chokladdryck på fredagar och traditionsbundna livsmedel exempelvis
julmust till jullunchen, pepparkaka och lussekatt till Lucia.
Matfetter med hög andel vegetabiliska oljor främst ska användas i produktion
och finnas som alternativ i serveringarna på förskola och skola.
Eftersträva att så långt som möjligt använda produkter och livsmedel med
palmolja, vilken som minst ska vara certifierad enligt RSPO CSPO- (Roundtable
on Sustainable Palm Oil, Certified Sustainable Palm Oil). I andra hand att byta
ut produkter för att undvika ej certifierad palmolja.
Råvaror och beståndsdelar i måltiderna ska vara fria från genmodifierade
råvaror (GMO) i märkningspliktig mängd.
Mätning av svinn ska ske med återkommande intervall. För att minska
mängden svinn införs en komposthinksfri dag varje vecka på skolorna under en
period, detta utvärderas sedan. Avsikten är att utöka antalet komposthinksfria
dagar.

Centerpartiet i Kalix begär att Kalix kommuns upphandlingspolicy måste
kompletteras med tydligare krav på den mat vi inhandlar. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det redan beskrivs i det Kostpolitiska programmet
liksom stor del av övriga punkter.
Beslutsunderlag
Motion från Stefan Granström (C), den 30 juli 2018.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 150/18.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 169/18.

Ytterligare aktiviteter för att uppnå målen är att vid livsmedelsupphandling verka
för att:
•
Öppna upp så att anbudsgivare kan lämna anbud för en, flera eller alla
produkter/produktgrupper, d.v.s. kvalificera en eller flera anbudsgivare att bli
avtalsleverantörer.
•
Under avtalsperioden kunna göra prov av alternativa och säsongsbetonade
varor från andra leverantörer.
•
Ställa kvalitetskrav, d.v.s. att offererade produkter skall uppfylla kraven enligt
gällande lagar, förordningar, samt kommunens specifika krav enligt bl.a.
förfrågningsunderlag och produktkvalitet för livsmedel.
•
Upphandlingsmyndighetens vägledande dokument, krav och kriterier ska
användas för att ställa relevanta miljö-, kvalitets- och djurskyddskrav i
förfrågningsunderlag.
•
Anbudsgivare skall bifoga/lämna uppgifter om sitt sortiment av ekologiskt
producerade produkter som skall uppfylla de krav EU ställer.
•
Samtliga förvaltningar som köper livsmedel stegvis uppfyller det aktuella, av
regeringen formulerade, nationella inriktningsmålet för konsumtion av
ekologiska livsmedel i offentlig sektor (tidigare "25 °k ekologiskt i offentlig
sektor" av den totala livsmedelsbudgeten).
•
Anbudsgivare skall bifoga/lämna uppgifter om sitt sortiment av rättvisemärkta
produkter (Fair Trade), där certifikat eller motsvarande som visar att produkten
är godkänd, ska kunna uppvisas.
•
Samtliga förvaltningar som köper livsmedel stegvis ökar inköpen av
rättvisemärkta produkter (Fair Trade) som exempelvis frukt, te, kaffe, socker.
•
Vara aktiv i arbetet i en så kallad aktörssamverkan för att få tillgång och
efterfrågan att följa varandra. Tillsammans med måltidspersonal, upphandlare,
miljösamordnare, leverantörer och grossister lösa frågor som tillgång,
förpackningsstorlekar, kvalitet och behov.
•
De transporter av livsmedel och färdig mat som sker ska främja säker
livsmedelshantering och hållbar utveckling. Detta omfattar också
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Under området "Klimatsmart, säsongsanpassat, lokalt och säkert"
framgår att livsmedelskedjan har stor miljöpåverkan och mer hållbara
matvanor är viktigt ur miljö-, klimat- och hälsosynpunkt.

Motion - Närproducerad mat
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Nämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med
nedanstående yttrande.

Kalix kommuns mål är att:
•
Upphandla klimatsmart som har så låg miljöpåverkan som möjligt.
•
Säsongsanpassa matsedlar.
•
Arbeta för att i så hög utsträckning som möjligt servera svenska och
lokal- och närproducerade livsmedel. Kommunen ser positivt på att
lokala livsmedelsproducenter samverkar med större livsmedelsgrossister för att nå en större marknad för sina produkter, om priset är
konkurrenskraftigt. Effekten blir samordnade transporter, färre beställningar och effektivare fakturering.
•
Ställa höga upphandlingskrav för att främja en god djuromsorg.
•
Nöjda och friska måltidsgäster genom att efterleva gällande lagstiftning och rekommendationer.
•
Kommunen ska undersöka möjligheterna för lokala producenter att
leverera till kommunens kök.

Bakgrund
Stefan Granström, Centerpartiet Kalix, föreslår i motion den 30 juli 2018,
följande:
"För Centerpartiet i Kalix är det en självklarhet att vi skall ha en fortsatt
matproduktion i Sverige, i Norrbotten och i Kalix. Vi vill ha ett starkt
djurskydd och sunda och säkra våra livsmedel. Vi har i Sverige ett
system som ger oss friska djur och där användningen av antibiotika till
våra lantbruksdjur är bland de lägsta i hela världen.
För Centerpartiet Kalix är det en självklarhet att den mat vi köper in för
tillagning i kommunens verksamheter och serveras till våra barn och
äldre skall vara producerat på ett långsiktigt hållbart sätt. Centerpartiet
Kalix anser att det är en självklarhet att vi skall ha en produktion av mat
som är hållbar, där vi som kommun tar ansvar för vår miljö och för
kommande generationer framåt samt att vi värnar om svensk
djurskyddslag. Därför vill vi inom Centerpartiet i Kalix att Kalix kommuns
upphandlingspolicy måste kompletteras med tydligare krav på den mat
vi inhandlar.

I det kostpolitiska programmet beskrivs vilka mål och aktiviteter som
verksamheten arbetar med under rubriken "Hållbara måltider - hälsa,
miljö och mänskliga rättigheter".
Vad vi äter, och hela livsmedelskedjan, har en stor påverkan på både
hälsa, miljö och klimat. Vårt mål är därför att verka för mer hållbara
matvanor och att välja livsmedel som har så liten miljöpåverkan som
möjligt. Att sträva mot att kunna upphandla och använda mer ekologiska
och närproducerade livsmedel av god kvalitet, till förmån för de lokala
producenterna med förkortade transportsträckor och minskade utsläpp
som följd. Priset på ekologiska råvaror är i dagsläget högre, men ambitionen är att öka andelen ekologiska livsmedel inom kommunen. Målet är
också att vid upphandling ställa höga krav på djurskydd, djurhälsa och
smittskydd, samt att öka andelen Rättvisemärkta produkter som skapar
förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra
sina arbets- och levnadsvillkor. Ett ytterligare mål är att arbeta för att
minska inköp av hel- och halvfabrikat och istället laga så mycket som
möjligt från grunden.

Centerpartiet Kalix föreslår därmed:
•
Att de livsmedel som vi köper in skall uppfylla svensk djurskyddslag.
•
Att de livsmedel som köps in skall vara säkerställd att den inte
innehåller antibiotika
•
Att de livsmedel som köps in skall vara närproducerat"
Beredning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har handlagt motionen i likhet med
motionen gällande "Livsmedel upphandlingspolicy". Det här motionssvaret är mer detaljerat med mal och aktiviteter ur det Kostpolitiska
programmet, som kommunstyrelsen beslutade att revidera den 15
november 2017, § 166.

Maten påverkar miljön bland annat genom utsläpp av växthusgaser,
överdriven antibiotikaanvändning, övergödning och användning av
växtskyddsmedel. För att minska denna påverkan arbetar Kalix kommun
för att:
•
I skola och förskola, en gång per vecka, servera enbart ett vegetariskt lunchalternativ. Inom äldre- och handikappomsorgen går
vegetariskt alternativ att beställa till varje mål.
•
Öka andelen vegetabilier i maten.
•
Upphandla och servera MSC-, Krav- eller ASC- märkt fisk.

Nedan återges områden från programmet som berör "Ekologiskt" samt
"Klimatsmart, säsongsanpassat, lokalt och säkert".
Under området "Ekologiskt", framgår att målet är att stegvis öka den
procentuella andelen inköpta ekologiska livsmedel vilket leder till
produkter framställda utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och
genmanipulation samt bidrar till fortsatt hållbar utveckling inom
livsmedelsproduktionen.
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Så långt det är möjligt samordna interna transporter av livsmedel
och mat.
Minska energianvändning i köken.
Källsortera avfall.
Säsongsanpassa matsedlarna
I första hand välja potatis eller spannmålsbaserade livsmedel. Ris
serveras mer sällan.
Servering av läsk, godis och bakverk inte ska ske i skola och förskola. Undantag chokladdryck på fredagar och traditionsbundna
livsmedel exempelvis julmust till jullunchen, pepparkaka och
lussekatt till Lucia.
Matfetter med hög andel vegetabiliska oljor främst ska användas i
produktion och finnas som alternativ i serveringarna på förskola och
skola.
Eftersträva att så långt som möjligt använda produkter och livsmedel med palmolja, vilken som minst ska vara certifierad enligt
RSPO CSPO- (Roundtable on Sustainable Palm Oil, Certified
Sustainable Palm Oil). I andra hand att byta ut produkter för att
undvika ej certifierad palmolja.
Råvaror och beståndsdelar i måltiderna ska vara fria från genmodifierade råvaror (GMO) i märkningspliktig mängd.
Mätning av svinn ska ske med återkommande intervall. För att
minska mängden svinn införs en komposthinksfri dag varje vecka på
skolorna under en period, detta utvärderas sedan. Avsikten är att
utöka antalet komposthinksfria dagar.

•
•

•

Anbudsgivare skall bifoga/lämna uppgifter om sitt sortiment av rättvisemärkta produkter (Fair Trade), där certifikat eller motsvarande
som visar att produkten är godkänd, ska kunna uppvisas.
Samtliga förvaltningar som köper livsmedel stegvis ökar inköpen av
rättvisemärkta produkter (Fair Trade) som exempelvis frukt, te,
kaffe, socker.
Vara aktiv i arbetet i en så kallad aktörssamverkan för att få tillgång
och efterfrågan att följa varandra. Tillsammans med måltidspersonal,
upphandlare, miljösamordnare, leverantörer och grossister lösa
frågor som tillgång, förpackningsstorlekar, kvalitet och behov.
De transporter av livsmedel och färdig mat som sker ska främja
säker livsmedelshantering och hållbar utveckling. Detta omfattar
också livsmedelsförpackningarna som så långt det är möjligt ska
vara återvinningsbara och transporteffektiva.

Centerpartiet i Kalix begär att Kalix kommuns upphandlingspolicy måste
kompletteras med tydligare krav på den mat vi inhandlar. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det redan beskrivs i det Kostpolitiska
programmet liksom stor del av övriga punkter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 26 november 2018
Motion - Närproducerad mat
Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

Ytterligare aktiviteter för att uppnå målen är att vid livsmedelsupphandling verka för att:
•
Öppna upp så att anbudsgivare kan lämna anbud för en, flera eller
alla produkter/produktgrupper, d.v.s. kvalificera en eller flera
anbudsgivare att bli avtalsleverantörer.
•
Under avtalsperioden kunna göra prov av alternativa och säsongsbetonade varor från andra leverantörer.
•
Ställa kvalitetskrav, d.v.s. att offererade produkter skall uppfylla
kraven enligt gällande lagar, förordningar, samt kommunens
specifika krav enligt bl.a. förfrågningsunderlag och produktkvalitet
för livsmedel.
•
Upphandlingsmyndighetens vägledande dokument, krav och kriterier
ska användas för att ställa relevanta miljö-, kvalitets- och djurskyddskrav i förfrågningsunderlag.
•
Anbudsgivare skall bifoga/lämna uppgifter om sitt sortiment av
ekologiskt producerade produkter som skall uppfylla de krav EU
ställer.
•
Samtliga förvaltningar som köper livsmedel stegvis uppfyller det
aktuella, av regeringen formulerade, nationella inriktningsmålet för
konsumtion av ekologiska livsmedel i offentlig sektor (tidigare "25 %
ekologiskt i offentlig sektor" av den totala livsmedelsbudgeten).
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Motionssvar - trafiksituationen Sportcity

Motion - Trafiksituationen Sportcity

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Nämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med
nedanstående beskrivning av åtgärd.

Beskrivning av ärende
Roland Nordin och Linda Frohm, Moderaterna Kalix, föreslår i motion den 13 april
2018, följande:

Bakgrund
Roland Nordin och Linda Frohm, Moderaterna Kalix, föreslår i motion den
13 april 2018, följande:

"Sportcity är en av de anläggningar i kommunen som har flest besökare.
Trafiksituationen är oacceptabel då bussar inte ryms att vända på ett säkert sätt.
Som det nu är måste bussen backa in och när det finns en buss på plats är det fullt.
Situationen är inte säker och det ger heller inget gott intryck för inresande gäster
som besöker Kalix. Med anledning av ovanstående yrkar vi att:
Utreder möjligheten till en bättre trafiksituation för framförallt bussar som skall
lämna och hämta resenärer vid Sportcity"

"Sportcity är en av de anläggningar i kommunen som har flest besökare.
Trafiksituationen är oacceptabel då bussar inte ryms att vända på ett
säkert sätt. Som det nu är måste bussen backa in och när det finns en
buss på plats är det fullt. Situationen är inte säker och det ger heller
inget gott intryck för inresande gäster som besöker Kalix.
Med anledning av ovanstående yrkar vi att:
- Utreder möjligheten till en bättre trafiksituation för framförallt bussar
som skall lämna och hämta resenärer vid Sportcity"

Kommunfullmäktige har den 16 april 2018, § 64, beslutat lämna motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för beredning.

Beredning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har handlagt motionen och avser att
stängsla in det område bussar backar mot för att vända, för att undvika
backrörelse mot gående besökare till Sportcity som inte använder
allmänna tillfartsvägar.

Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 12 november 2018, § 168, att
samhällsbyggnadsförvaltningen har handlagt motionen och avser att stängsla in det
område bussar backar mot för att vända, för att undvika backrörelse mot gående
besökare till Sportcity som inte använder allmänna tillfartsvägar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 26 november 2018
Protokollsutdrag kf 2018-04-16 § 64 Motion - trafiksituationen Sportcity

Beslutsunderlag
Motion från Roland Nordin (M) och Linda Frohm (M), den 13 april 2018.
Kommunfullmäktiges protokoll § 64/18.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 168/18.

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

Yrkande
Tommy Nilsson (5): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Jimmy Väyrynen (M): Motionen bifalls.
Propositionsordning
Ordförande ställer Tommy Nilsson (S) och Jimmy Väyrynen (M) skilda yrkanden för
röstning och finner att kommunstyrelsen bifaller Jimmy Väyrynens yrkande.
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- Lex Sara
- Lex Maria
- Granskningar från IVO
- Patientsäkerhetsberättelse
- Kvalitetsberättelse
- Boenderåd
- Kvalitetsrådet
- Anvisningar från Socialstyrelsen

Dnr 2018-00462 101

Motionssvar - Äldreomsorgen i fokus
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK), föreslår i motion den 12 oktober 2018, följande:
"Ännu en gång lyfter Framtid i Kalix upp äldreomsorgen i Kalix på
Kommunfullmäktiges dagordning.

En utredning pågår gällande framtida behov och planering, enligt socialnämndens
uppdrag 21 maj 2018, § 78, som kommer redovisas för socialnämnden våren 2019.
Med bakgrund av utförd beredning i socialnämnden föreslås att motionen avslås.

Kalix kommun har en mycket bra äldreomsorg! Men "allt" kan bli ännu bättre, så
även de äldres boendemiljö inom det särskilda boendet.

Beslutsunderlag
Motion från Carl Otto Gählman (FIK), den 12 oktober 2018.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 152/18.
Socialnämndens protokoll, § 155/18

Genom att lyfta frågan och lämna in denna motion till Kommunfullmäktige vill
Framtid i Kalix åstadkomma större tillfredsställelse och livskvalitet i allmänhet bland
omsorgstagarna samt att personal med rätt kompetens kan stödja dem i det dagliga
livet. Dessutom bör utredningen ta upp frågor kring uppdelade demens- och
psykiatriboenden mm, m.m. All förändring skall vila på frivillighet med beaktande av
bland annat besittningsskydd och anhörigstöd.
Motionen lyder därför som följer;
- att Socialnämnden enligt ovan ges i uppdrag att utreda hur särskilda
boendeavdelningar skulle kunna gestaltas så att samtliga omsorgstagare får bättre
livsmiljö och -kvalitet på boendet."
Kommunfullmäktige har den 15 oktober 2018, § 152, beslutat lämna motionen till
socialnämnden för beredning.
Socialnämnden meddelar den 12 december 2018, § 155, att socialförvaltningen
arbetar systematisk och kontinuerligt med livsmiljön och kvalitén i alla inom
förvaltnings verksamheter vilket inkluderar äldreomsorgen. Socialnämnden följer
kontinuerligt upp socialförvaltningens kvalité och använder sig av bland annat "Vad
tycker de äldre om äldreomsorgen" och "Kommunens Kvalitet i Korthet".
Återkommande följs verksamheten och de individuella behoven systematiskt upp via:
-

Genomförandeplaner
Livsberättelser
Arbetsplatsträffar
Ledningsmöten
Handlingsplaner och utvecklingsplaner i varje enhet, systematiskt
kvalitetarbete
- Målstyrning
- Verksamhetsplan
- De flesta verksamheter är strikt lagstyrda och lagrummen ska
efterlevas

Justerandes sign

: 1(61)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

§ 45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-01-14

Utdraqsbestyrkande

Justerandes sign

Utdraqsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KALIX KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

:9
1d(a44)

sammantrådesdatum
2018-12-12

Sammantradesdatum
2018-12-12

KALIX KommuN
KALIX K.C. MMUN

Socialnämnden

Kommun tyrelsen

Socialnämnden

2013 -Oh 0 2
Dnr020I8-10 6 /b
§ 155

Dnr 2018-00169 70

Aktbil

Z
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-

Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommenderar
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Sammanfattning av ärendet
Carl Otto Gählman (FIK), föreslår i motion den 12 oktober 2018, följande:
"Ännu en gång lyfter Framtid 1 Kalix upp äldreomsorgen 1 Kalix på
Kommunfullmäktiges dagordning.
Kalix kommun har en mycket bra äldreomsorg! Men "allt" kan bli ännu
bättre, så även de äldres boendemiljö inom det särskilda boendet.

Handlingsplaner och utvecklingsplaner 1 varje enhet, systematiskt
kvalitet arbete
Målstyming
Verksamhetsplan
De flesta verksamheter är strikt lagstyrda och lagrummen ska
efterlevas
Lex Sara
Lex Maria
Granskningar från IVO
Patientsäkerhetsberättelse
Kvalitetsberättelse
Boenderåd
Kvalitetsrådet
Anvisningar frän Socialstyrelsen

En utredning pågår gällande framtida behov och planering, enligt
socialnämndens uppdrag 21 maj 2018 § 78 som kommer redovisas för
socialnämnden våren 2019.

Genom att lyfta frågan och lämna In denna motion till
Kommunfullmäktige vill Framtid i Kalix åstadkomma större
tillfredsställelse och livskvalitet 1 allmänhet bland omsorgstagama samt
att personal med rått kompetens kan stödja dem i det dagliga livet.
Dessutom bör utredningen ta upp frågor kring uppdelade demens- och
psyklatriboenden m.m, m.m. All förändring skall vila på frivillighet med
beaktande av bland annat besittningsskydd och anhörigstöd.

Med bakgrund av utförd beredning I socialnämnden föreslås att motionen
avslås.
Beslutsunderlag
Motion från Carl Otto Gählman (FIK), den 12 oktober 2018.
Yttrande, 2018-11-15

Motionen lyder därför som följer;

Protokollsutdrag skickas till
Kommunfullmäktige

- att Socialnämnden enligt ovan ges i uppdrag att utreda hur särskilda
boendeavdelningar skulle kunna gestaltas så att samtliga omsorgstagare
får bättre livsmiljö och -kvalitet på boendet."
Socialnämndens beredning
Socialförvaltningen arbetar systematisk och kontinuerligt med livsmiljön
och kvanten 1 alla Inom förvaltnings verksamheter vilket inkluderar
äldreomsorgen. Socialnämnden följer kontinuerligt upp
socialförvaltningens kvalité och använder sig av bland annat "Vad tycker
de äldre om äidreomsorgen" och "Kommunens Kvalitet 1 Korthet".
Återkommande följs verksamheten och de individuella behoven
systematiskt upp via
Genomförandeplaner
- Uvsberättelser
- Arbetsplatsträffar
- Ledningsmöten
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6 § Hos myndigheter och andra som förordningen gäller för skall det, om det inte är
uppenbart obehövligt, finnas en säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över
säkerhetsskyddet. Vid myndigheter skall säkerhetsskyddschefen vara direkt
underställd myndighetens chef. Det skall finnas en ersättare för
säkerhetsskyddschefen. Om det behövs skall det vidare finnas en biträdande
säkerhetsskyddschef. (SFS 1996:633)

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson vid
Kommunfullmäktige-sammanträdet den 4:e Februari 2019

Styrelsen gick också i ordväxling med revisorerna om förvaltningens kunskap när det
gäller utlämning av handlingar. Kommunstyrelsen missförstod utlämnande av
handlingar och trodde att det gällde den typen av utlämning som görs i enlighet med
OSL. Revisorerna menar utlämnande av handlingar i enlighet med
Säkerhetsskyddslagen (SFS: 1996: 627).

IT- och Informationssäkerhet.

Kommunfullmäktige har som kommunens enda folkvalda organ ansvar för att;

Kommunrevisorema genomförde i December 2017 granskning av kommunens IToch informationssäkerhet. Granskningsrapporten skickades till Kommunstyrelsen
som behandlade densamma vid sitt sammanträde den 26 februari 2018.
Kommunrevisorema identifierar fyra huvudsakliga brister i IT-och
informationssäkerhetsarbetet. Kommunrevisorernas sammanfattande bedömning är
att "kommunstyrelsen inte har säkerställt att inforrnationssäkerhetsaitetet bedrivs på
ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen bedöms vara bristande för
granskningsområdet."Kommunrevisorema rekommenderar därför att
Kommunstyrelsen;
•
•
•

Säkerställer förekomst av styrande dokument på området.
Utvecklar arbetet med riskbedömning.
Säkerställer förvaltningens behov av utbildning och systemstöd.

•
•

Följa upp att kommunens verksamheter bedrivs i enlighet med lagstiftningen.
Medborgarna får den service som de behöver till den bästa kvalitet som
budgeten tillåter.

Framtid i Kalix interpellation till kommunalrådet blir därför;
Har Kommunstyrelsen i enlighet med yttrandet;
•
•
•

Tagit fram styrande dokument och rutiner för att arbeta med
incidentrapportering och riskbedömning?
Har personalen utbildats i informationssäkerhetsarbete?
Avser kommunalrådet nu säkerställa att en samordningsfunktion för
informationssäkerheten finns i hela kommunen i enlighet med
säkerhetsskyddsförordningen?

Kommunstyrelsen yttrade sig över revisoremas granskningsrapport vilket man enligt
Framtid i Kalix inte borde ha gjort. Revisorerna vill inte ha yttranden, de vill ha
förbättring av rutiner och verksamhet.

Kalix 2019-01-21
FRAMTID I KALIX

Man kunde även i protokollet se att Kommunstyrelsen avser ta fram styrande
dokument och rutiner för incidentrapportering och riskbedömning. Detta skulle göras
i närtid.

Carl Otto Gählman

Sedan gick Kommunstyrelsen i polemik med revisorema angående huruvida
styrelsen är skyldig att inrätta en funktion för att samordna informationssäkerheten i
kommunen. Kommunstyrelsen anser, mot gällande säkerhetsskyddsförordningen, att
någon samordningsfunktion inte behövs. Förordningen är tydlig på den punkten;
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Interpellation till Socialnämndens ordförande Katarina Burman vid
Kommunfullmäktige-sammanträdet den 4:e Februari 2019.
Kommunrevisorema har i december 2016 lämnat in en granskningsrapport med
titeln; "Placerade barn och unga — Samverkan avseende hälso- och sjukvård".
Granskningsrapporten gäller barn och unga som placerats i HVB- eller familjehem.

Därför blir Framtids i Kalix interpellation till Socialnämndens ordförande;
•

Har Socialnämnden erbjudit hälsoundersökningar till alla barn och unga som
placerats i HVB- eller familjehem under år 2017 och år 2018?

•

På vilket sätt har Socialnämnden säkerställt att ändamålsenlig och tillräcklig
samverkan föreligger på individnivå med Regionen vad gäller barn och unga
som placerats i HVB- eller familjehem?

•

Vilka andra behov av uppföljningar har ni funnit avseende samverkan kring
barn och unga som placerats i HVB- eller familjehem?

Kalix, 2019-01-21
FRAMTID I KALIX

Revisorerna konstaterar gällande barn som placeras i HVB- och familjehem;
Carl Otto Gählman
•

•
•

•

Kostnadsansvaret mellan huvudmännen, Kalix kommun och Regionen, för
hälsoundersökningar är tydligt. Men kostnadsansvaret behöver tydliggöras
när det gäller ansvaret för hälso- och sjukvård.
Hälsoundersökningar erbjuds inte i tillräcklig utsträckning.
Socialnämnden följer inte upp samverkan med Regionen avseende
hälsoundersökningar. Implementering av rutinen som finns avseende
hälsoundersökningar följs inte heller upp.
övriga delar av samverkan som var föremål för revisorernas granskning
ansågs vara tillfredsställande.

Kommunens revisorer rekommenderar gällande barn och unga som placerats
på HVB- eller familjehem att Socialnämnden:
•
•
•

Säkerställer att hälsoundersökningar erbjuds och genomförs enligt den rutin
som finns samt att rutinen är känd av de som berörs.
Säkerställer att samverkan är ändamålsenlig och tillräcklig på individnivå.
Ser över behovet av ytterligare uppföljning avseende samverkan.

Eftersom Kommunfullmäktiges ledamöter inte har tillgång till dagordningar i Ciceron
med undantag för handlingar till Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen och
eftersom protokollen inte publiceras på kommunens anslagstavla saknar
Kommunfullmäktiges ledamöter information om vad som har gjorts med anledning av
revisoremas granskning.
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Interpellation till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stig Karlsson vid
Kommunfullmäktigesammanträdet den 4:e Februari 2019.

Varför betala?
Samhällsbyggnadsnämnden har förtjänstfullt och mycket snabbt besvarat Framtid i
Kalix fråga gällande kostnader för sjöledningarna i nyborgsområdet samt
besiktningen av desamma.
En fråga återstår dock, tillika Framtid i Kalix interpellation, varför har Kalix kommun
utanordnat i runda tal 100.000 SEK till entreprenören då orsaken till insatsen var att
optokabeln flöt upp tillsammans med spillvattenledningen - och båda dessa
installationer skall enligt entreprenadavtalet vara förankrade på älvens botten? Eller
med andra ord - varför betalar Kalix kommun fakturor "under utredning"?
Kalix, 2019-01-23
FRAMTID I KALIX

Carl Otto Gählman

Interpellation till kommunalrådet Tommy Nilsson (S) vid Kommunfullmäktigesammanträdet den 4:e Februari 2019

Vi politiker emellan, vi kalixbor emellan, vi människor emellan!
Partikultur?
Framtid i Kalix riktar följande interpellation till kommunalrådet Tommy Nilsson, detta
eftersom Framtid i Kalix inte kan interpellera Kommunfullmäktiges ordförande,
Arbetarekommunens ordförande eller de personer som interpellationen handlar om.
Vi kommunfullmäktigeledamöter är kalixbomas representanter. Vi representerar alla
partier med olika värderingar i mångt och mycket. Det är då av yttersta vikt att vi
tillsammans agerar i en anda av demokrati och ömsesidig respekt. Därmed
upprätthåller vi de demokratiska principerna och det gör vi bäst genom att visa
respekt för varandra.
Med detta sagt vill jag uttrycka min enorma besvikelse och bestörtning över det jag
har hört - och nu redogör för - i inspelningen av det senaste Kommunfullmäktigesammanträdet den 26:e November. Vid detta tillfälle samtalar - och skrattar - tre
Socialdemokratiska om andra icke-socialdemokratiska ledamöter under en
ajournering.
För att Kommunfullmäktige ska få en kontext till interpellationen har jag transkriberat
samtalet mellan ledamöterna Reinhold Andefors (RA), Maud Lundbäck (ML) och
Britt-Inger Nordström (BIN).
8:19:31
RA: Rose-Marie sa ..(ohörbart).. Marianne Sandström ..(ohörbart).. (skratt). Hon
sa också att hon hört ..(ohörbart)..
RA
(en stund senare): Precis ...(paus)
vitmakt ..(ohörbart).. Jag tror att det
varit demonstrationer med nazisterna. Det är som att jag har sett han

KALIX KOMMUN
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någonstans jag vet inte i Luleå eller vars f-n det är (ohörbart).. att han har gått
i sån här nazist ..(ohörbart).. Det är som att jag känner igen han ..(ohörbart)..
han ser ut som en sån också.
8:22:26
RA:& Alltid när jag ser Linus Häggström så tänker jag på Lucky Luke han som var
begravningsentreprenör som gick med måttband innan du dör och kolla vad
du ska ha för kistor (ML och BIN skrattar).
Diskussionen vittnar om en kultur med hörsägner och "skvallerspridning" som inte
gagnar det politiska arbetet i Kalix. Framtid i Kalix tyder vad som skett som att vi har
att göra med ett politiskt parti vars representanter hellre pratar om andra
oppositionspolitiker än pratar med dem.
Framtid i Kalix ställer därför genom undertecknad följande interpellation
kommunalrådet;
•

Tänker du agera för att även Socialdemokraterna ska bidra till ett bättre
samtalsklimat och bättre relationer mellan politikerna i Kommunfullmäktige?

Kalix, 2019-01-23
FRAMTID I KALIX

Dnr
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Interpellation till kommunalrådet Tommy Nilsson vid
Kommunfullmäktige-sammanträdet den 4:e Februari 2019.

Räddningstjänstens lokaler, del 2
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 November 2018 ställde Framtid i
Kalix en interpellation till kommunalrådet om räddningstjänstens lokaler. Syftet var
att få en lägesuppdatering. Framtid i Kalix fick då en tillbakablick! När Framtid i Kalix
ställde följdfrågor fick vi inte några svar. Kommunalrådet svarade att han inte kände
till uppgifterna som Framtid i Kalix lade fram och att vi skulle ställa frågorna på nytt
vid senare sammanträde.
En titt på bolaget hos merinfo.se och efter inhämtning av bolagets verkliga
huvudman är det klart att Olof Edvin Lehto fortfarande står som verklig huvudman för
bolaget.

Carl Otto Gählman
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Verklig huvudman är personen som ytterst äger eller kontrollerar ett företag. Det står
på andra sidor t. ex. Solidinfo.se att Lehto avgick som styrelseledamot från bolaget i
Oktober 2018 men detta betyder bara att personen inte sitter i styrelsen. Makten
sitter hos ägaren. Så vem är ägaren?
Bolaget Brandstationen Kalix 21:1 AB med organisationsnummer 559151-4970 är
bolaget som Kalix kommun ska ha förvärvat till ett belopp av 19,5 miljoner. En titt på
merinfo.se står det klart att Styrelsen består av Christer Wallin och Dan Lindvall. Det
står också att bolaget inte ingår i en koncern. Det innebär att varken KIAB eller Kalix
kommun är moderbolag för Brandstationen Kalix 21:1 AB.
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2018-11-26
Motion Marianne Sandström Sverigedemokraterna Kalix kommun
Införande av företagslots i Kalix kommun
Samverkan mellan företag i Kalix kommun och kommunen upplevs i många fall av
företagarna i Kalix som bristfållig. För att förbättra samarbetet mellan kommunen och
näringslivet i Kalix föreslås
Att: En företagslotstjänst inrättas i Kalix kommun.
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1. Komenstetlaur

Att: Företagslotsen ska verka för ett gott samarbete med kommun och befintliga företagare
inom Kalix kommun likväl som företagare som har för avsikt att etablera sig i Kalix kommun.
Att: Företagslotsen verkar för att ta hand om kunden hela vägen oavsett vilken fråga det
handlar om inom näringsliv, miljö-och livsmedel, plan, bygg, projektering eller andra
kommunala frågor så att kunden slipper vända sig flera olika personer inom den kommunala
förvaltningen.
Att: Företagslotsen själv kan identifiera behov för olika kunder utifrån deras aktuella
verksamhetsområden.
Att: Vid behov samla flera resurser och kompetens kring ställda förfrågningar och få upp
frågorna på bordet för snabbaste hantering och service.

Kommunalrådet måste nu kasta lite ljus kring dessa uppgifter samt förklara varför
fullmäktige inte har beslutat om en bolagsordning och inte heller fattat beslut om
styrelsen? I KIAB:s bolagsordning står det att beslut av principiell karaktär ska KF
fatta eller yttra sig över. Om informationen på merinfo.se stämmer vem har
registrerat bolagsordning och styrelsen och på vems fullmakt? I annat fall är
uppgifterna felaktiga och fortfarande borde Kommunfullmäktige ha fattat beslut om
bolagsordning och styrelse eftersom dessa uppgifter är av principiell karaktär. Varför
har inte detta gjorts?
Kalix, 2019-01-23
FRAMTID I KALIX

Carl Otto Gählman

Marianne Sandström, gruppledare Sverigedemokraterna Kalix
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Motion Marianne
Marianne Sandström Sverigedemokraterna Kalix kommun
Införande av skottlandsmodellen
Samverkan brister många gånger mellan olika aktörer kring barn i behov av stöd och insatser.
I Skottland använder man sig av vad som kommit att kallas för Skottlandsmodellen; där
fungerar förskolor och skolor som spindeln i nätet för att samordna insatser från
förskola/skola, hälso- och sjukvård eller socialtjänst.
Därför föreslår Marianne Sandström Sverigedemokraterna Kalix;
Att: Den så kallade Skottlandsmodellen införs i Kalix kommun.
Att: Professioner från socialförvaltningen, sjukvården och skolan samarbetar i team runt
barnen och sätter in insatser oavsett om det handlar om sociala, pedagogiska eller andra
stödjande insatser.
Att: Varje barn och förälder vet att de först ska vända sig till en namngiven person på skolan,
oftast en rektor eller en klasslärare, om barnet behöver stöd. Sedan tar en utförare från teamen
vid när det gäller det konkreta åtgärderna.
Att: Arbetet utgår från en "barnens plan" där behov och insatser skrivs ned och följs upp med
föräldrarnas samtycke från barnets födelse till det är 18 år.
Att: Föräldrarna bereds möjlighet att lämna samtycke för att bryta sekretess mellan de olika
myndigheter som behöver engageras för att ge barnet stöd utifrån det enskilda barnets behov i
samråd barnets team.

Motion ställd vid Kommunfullmäktigemötet den 4:e Februari 2019
Rondell?(!)
Den 23:e Januari skedde ännu en trafikolycka vid SportCity i fyrvägskorsningen
Centrumvägen - Vassenvägen - Flygfältsvägen.
Bara under hösten 18/vintern 19 har ett antal mer eller mindre allvarliga olyckor
skett. Vid en första anblick så ser det ut att vara väldigt god sikt åt samtliga håll men
utan att vara expert på området så förstår vii Framtid i Kalix att något i trafikmiljön
inte är optimal.
Motion;

Framtid i Kalix vill härmed lyfta ovanstående fråga om kalixbomas
trafiksäkerhet till Samhällsbyggnadsnämnden för utredning och snabb
åtgärd.

Kalix, 2019-01-23
FRAMTID I KALIX

Carl Otto Gählman

Marianne Sandström, gruppledare Sverigedemokraterna Kalix

Per-Erik Sångberg

Doris Lilian Kerttu

Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandet och beslutar lägga det till
handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Nedanstående meddelanden föreligger:

1

Dnr 2018-00635
Revisionsrapport 12 december 2018, om föreningsbidrag. Revisorernas
sammanfattande bedömning är att fritids- och kulturnämndens interna
kontroll till övervägande del är tillräcklig.

2

Dnr 2018-00344
Socialnämnden har den 12 december 2018, § 162, lämnat redovisning av ej
verkställda beslut kvartal 3 2018.

3

Dnr 2019-00018
Kammarkollegiets bevakning för statens räkning att en ny lag som bland
annat reglerar förtroendevaldas intäktsredovisning.

4

Dnr 2018-00420
Valprövningsnämndens beslut 23 januari 2019, gällande överklagan av
Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut att fastställa utgången av valet till
kommunfullmäktige - Valkrets Kalix kommun. Valprövningsnämnden avslår
överklagandet.

