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Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 26 november 2018 1 
Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen kl 0900 för att behandla följande 
ärenden: 

Mötet startar med utmärkelsen Årets Kalixungdom. 

Ärende 

1. Upprop 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av ärendelista 

4. Ny ersättare (V) I kommunfullmäktige för tiden tom 2022-10-14 
Dnr 2018-00507 102 

5. Ny ledamot och ny ersättare (S) I kommunfullmäktige för tiden tom 2022-

 

10-14 
Dnr 2018-00516 102 

6. Ny ledamot och ersättare (M) i kommunfullmäktige för tiden tom 2022-

 

10-14 
Dnr 2018-00554 102 

7. Avsägelse politiskt uppdrag (10(P) - ledamot I kommunfullmäktige 
Dnr 2018-00477 102 

8. Avsägelse politiskt uppdrag (5) - 1:e vice ordförande I kommunfullmäktige 
Dnr 2018-00514 102 

9. Kalix kommuns medverkan i val av ombud till SKLs kongress. 
Kommunfullmäktige ajournerar sig och förrättar valet. (Valet protokollförs 
ej) 
Dnr 2618 

10. Kommunstyrelsens reglemente - revidering 
Dnr 2018-00471 101 

11. Val - revisor (M) tom 31 december 2018 (fyllnadsval) 
Dnr 2018-00508 102 

Ärende 

12. Valsätt 
Dnr 2018-00549 102 

13. Ordning för Inkallande av ersättare 
Dnr 2018-00550 102 

14. Rapport om samverkan 
Dnr 2018-00551 102 

15. Mandattider 
Dnr 2018-00552 102 

16. Antal ledamöter I styrelse och nämnder 
Dnr 2018-00553 102 

17. Val - Revisorer 2019-2022 
Dnr 2018-00527 102 

18. Val - Fritids- och kulturnämnden 2019-2022 
Dnr 2018-00529 102 

19. Val - Godemän för Kalix kommun jord/skogsbruk 2019-2022 
Dnr 2018-00536 102 

20. Val - Godemän för Kalix kommun tätort 2019-2022 
Dnr 2018-00537 102 

21. Val - Hemvärnets Förtroendenämnd för Kalix kusthemvärnsområde 2019-

 

2022 
Dnr 2018-00539 102 

22. Val - Jävsnämnd 2019-2022 
Dnr 2018-00530 102 

23. Val - Kalix Barnensdagsförening 2019-2022 
Dnr 2018-00541 102 

24. Val - Regionala KollektivtrafikmyndIgheten 2019-2022 
Dnr 2018-00540 102 

25. Val - Norrbottens kommuners styrelse 2018 -2022 
Dnr 2018-00458 102 

26. Val - Kommunalt Handikappråd 2019-2022 
Dnr 2018-00538 102 

27. Val - Kommunstyrelsen 2019-2022 
Dnr 2018-00528 102 
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Ärende 

28. Val - Naturvårdsombud 2019-2022 
Dnr 2018-00543 102 

29. Val - Ombud Norrbottens kommuners förbundsfullmäktige 
Dnr 2018-00459 102 

30. Val - Renskötsel I Kalixområdet - samarbetsgrupp 2019-2022 
Dnr 2018-00544 102 

31. Val - Samhällsbyggnadsnämnd 2019-2022 
Dnr 2018-00531 102 

32. Val - Socialnämnd 2019-2022 
Dnr 2018-00532 102 

33. Val - Stiftelsen Englundsgården 2019-2022 
Dnr 2018-00545 102 

34. Val - Stiftelsen Kalix Sommarhem 2019 - 2022 
Dnr 2018-00542 102 

35. Val - Utbildningsnämnd 2019-2022 
Dnr 2018-00533 102 

36. Val - Valnämnd 2019-2022 
Dnr 2018-00534 102 

37. Val - Överförmyndare 2019-2022 
Dnr 2018-00535 102 

38. Delårsrapport kommunen (inkl. målredovisning) 
Dnr 2018-00439 00 

39. Budget 2019 - ekonomisk plan 2020-2021, skattesats 2019, utgiftstak 
2019 inkl vision och övergripande mål 
Dnr 2018-00158 04 

40. Budget 2019 - kommunrevisorerna 
Dnr 2018-00303 04 

41. Stiftelsen Kallxbo - utökar generell borgen med 200 mkr - revidering 
Dnr 2018-00254 04 

42. Kalixhus 1 - revidering av borgensåtagande 
Dnr 2018-00526 101 

43. Överföring investeringsmedel till 2019 - skalskydd 
Dnr 2018-00469 04 

Ärende 

44. Överföring investeringsmedel till 2019 - bredband 
Dnr 2018-00443 04 

45. Förändring av investeringsbudget för fritids- och kulturnämnden 
Dnr 2018-00515 04 

46. VA-taxa 2019 för Kalix kommun 
Dnr 2018-00442 34 

47. Renhållningstaxa 2019 för Kalix kommun 
Dnr 2018-00444 45 

48. Taxa för tömning av enskilda avloppsbrunnar 2019 för Kalix kommun 
Dnr 2018-00445 35 

49. Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen 
Dnr 2018-00467 101 

50. Taxa för prövning och tillsyn enligt tobakslagen och lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare 
Dnr 2018-00465 40 

51. Taxa inom kommunala hemsjukvården 
Dnr 2018-00519 70 

52. Taxa för trygghetslarm inom ordinärt boende 
Dnr 2018-00520 70 

53. Taxa för hygien- och förbrukningsartiklar Inom särskilt boende och 
kortidsvistelse/avlastning 
Dnr 2018-00521 70 

54. Drift av Kalix Folkets Hus under perioden 2019-2021 
Dnr 2018-0051729 

55. Uppdrag - riktlinjer - avveckling av gymnastik- och samlingslokaler eller 
motsvarande 
Dnr 2018-00273 83 

56. Regelverk för Kalix kommuns konstnärliga gestaltning 
Dnr 2018-00472 101 

57. Utveckling av nytt industriområde 
Dnr 2018-00452 101 

58. E-hälsa region Norrbotten - projektansökan visningsrum 
Dnr 2018-00406 00 
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Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ledamodersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
29 oktober 2018 till och med den 14 oktober 2022. 

Kommun: Kalix 
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Ny ledamot: Camilla Engström Degerlund 
Ny ersättare: Agne Nilsson 
Avgången ledamot: Nadja Ståhl 

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. 

Kalix 

Ledamot Ersättare 

Tommy Nilsson 
Ellinor Söderlund 
Jan Nilsson 
Viktoria Viltström 
Magnus Mörding 
Anna-Lena Larsson 
Stig Karlsson 
Camilla Engström Degerlund * 
Reinhold Andefors 
Ulrika Rönnqvist Paavola 
Adam Dahlberg 
Anerte Wemersson 
Joakim Paavola 
Susanne Andersson 
Bertil Sundqvist 
Maud Lundbäck 
Thomas Hasselborg 

I. Lennart Nyman 
2.Rose-Marie Henriksson 
3.Johan lambertsson 
4. Britt-Inger Nordström 
5.Erling Lundh 
6.Ulla Granström 
7.Erik Söderlund 
8.Britt-Marie Vikström 
9.Agne Nilsson 
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Ärende Ärende 

59. Kalix kommun och Barents road - medlemsskap 75. Interpellation - Angående bifallna motioner under föregående och 
Dnr 2018-00496 00 innevarande mandatperiod - Stig Karlsson, ordförande 

samhällsbyggnadsnämnden 
60. Kalix kommun och Coompanion - serviceavtal Dnr 2018-00565 

Dnr 2018-00497 00 
76. Interpellation - Angående bifallna motioner under föregående och 

61. Kalix kommun och Pielavesi kommun, Finland - vänortsavtal Innevarande mandatperiod - Sven Nordlund, utbildningsnämndens 
Dnr 2018-00498 005 ordförande 

Dnr 2018-00564 
62. Kalix kommun och Lanzhou, Gansu Province, Kina - handelsavtal 

Dnr 2018-00499 005 77. Interpellation - Angående bifallna motioner under föregående och 
innevarande mandatperiod - Britt-Inger Nordström, ordförande fritids- och 

63, Kalix kommun och Intresseföreningen Norrtåg - medlemskap kultumämnden 
Dnr 2018-00500 00 Dnr 2018-00563 

64. Kalix kommun och Sveriges Ekokommuner - medlemskap 78. Interpellation - Angående bifallna motioner under föregående och 
Dnr 2018-00501 00 innevarande mandatperiod - Maud Lundbäck, socialnämndens ordförande 

Dnr 2018-00562 101 
65. Kalix kommun och Nätverket Håll Sverige Rent - medlemskap 

Dnr 2018-00502 00 79. Interpellation - Sommarfesten - Britt-Inger Nordström, fritids- och 
kulturnämndens ordförande 

66. Motionssvar - revidera investeringsbudgeten för 2018 Dnr 2018-00566 103 
Dnr 2018-00355 103 

80. Inkomna nya motioner 
67. Motionssvar - Utöka folkhälsobefrämjande bidrag 

Dnr 2018-00349 103 
81. Meddelanden 

68. Motionssvar - angående bifallna motioner 
Dnr 2018-00361 103 

69. Motionssvar - angående avgiftsfri färdtjänst för 6 till 19 Justering av protokoll från dagens sammanträde äger rum på kommunkansilet senast 
Dnr 2018-00362 103 den 10 december 2018. 

70. Motlonssvar - porrfilter på skolornas nätverk 
Dnr 2018-00235 103 

71. Motionssvar - aktiv part i EU 
Dnr 2018-00045 103 

Susanne Andersson 
kommunfullmäktiges ordförande 

72. Motionssvar - Cykelväg Bredvlken - Karlsborg 
Dnr 2018-00299 103 

73. Motionssvar - Ett mer upplyst Kalix 
Dnr 2018-00446 103 

74. Interpellation - Räddningstjänstens lokaler - Tommy Nilsson, 
kommunalråd 
Dnr 2018-00558 103 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
23 oktober 2018 till och med den 14 oktober 2022. 

Kommun: Kalix 
Parti: Vänsterparriet 
Ny ersättare: Anders Johansson 
Avgången ersättare: Lims Liljedahl Johansson 

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning, 

Kalix 

Ledamot Ersättare 

Katarina Burman 1. Gustaf &smuttas 
Lauri Korpela 2. Anders Johansson 
Carina Strand 

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Den som vill överldaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Stationsgatan 5,971 86 
LULEÅ inom tio dagar efter dagen för detta beslut. 

Tobia.s Sundberg 

Nils Sandström 

Kopia till 
Kommunfullmäktige 
Ny ersättare 
Partiet 



KALIX KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -11- 12 

013-61055Y 

1/2 

BESLUT 
2018-11-07 

Dnr: 201-13516-2018 
e Länsstyrelsen 

Norrbotten 

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 

7 november 2018 till och med den 14 okrober 2022. 

Till Kalix Kommun 

Jag Aimo Suomela 6212052978 slutar mitt uppdrag i Kalix kommunfullmäkt 

20181101 

KALIX KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2018 -10- 18 

Do, Rour -e 0679'  

med den 

Kommun: Kalix 
Parti: Moderaterna 
Ny ledamot: Mats Andersson 
Ny ersättare: Christian Frohm 
Avgången ledamot: Petra Sandberg 

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. 

Kalix 

Ledamot Ersättare 

Kalix 20181018 

Aimo Suomela 

Knektvägen 17 

95263 Kalix 

Linda Frohm 
Jimmy Vayrynen 
Catarina Nordin 
Reijo Taddronen 
Sandra Bergström 
Linas Häggström 
Mats Andersson * 
Johnny Braun 
Sara Cave 

1.Irma Spårman 
2.Jan Johansson 
3.Birgitta Evling 
4. Anna Zaletaeva 
5.Christian Frohm 

från: johan lambertsson cj.lambertsson@gmail.com> 
Skickat den 15 november 2018 16:03 
111I1 Helena Landström 
Ämne: Fullmäktige 

Härmed avsäger jag mig, Magnus Mörning 710830-••••, mitt uppdrag som vice ordförande 
Hej! Kommunfullmäktige. 

Avsägelse 
KA IX KOMMUN 

2018 -11- 15 
Dnr 

Helena Lundström 

Kalit den 30 oktober 2018 

Härmed avsäger jag min plats som ersättare i kommunfullmäktige. 
Datum 181115 

Mvh 

Johan Lambertsson 

Magnus Mörtling 
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KAI.LX KOMMUN 
2018-11-12 

KOM MunstyretSen 

§ 182 Dnr 2018-00471 

Kommunstyrelsens reglemente -  revidering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta nytt reglemente för 
kommunstyrelsen i enlighet med bifogad bilaga och samtidigt upphör kommun-
fullmäktiges beslut den 16 april 2018, § 45, att gälla. 

Beskrivning av ärendet 
På grund av ny mandatperiod bör kommunstyrelsens reglemente revideras enligt 
bilaga. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens reglemente. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 99/18. 

KALIX KOMMUN 

Kommunstyrelsens reglemente 

Dolunnentmunn Dokumenttyp UPPeitto4 Beshrtekutens 

Kommunstyrelsens reglemente Reglemente 2018-04-16.845 Kommunfullmäktige 

Jus/erandms,gn UldragsbestOrande 

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta 

reglemente. 

Kommunstyrelsens uppgifter 

Ledningsfunktionen 

1 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen ska se till 

att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 

samt de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning. Styrelsen har ett särskilt ansvar för hela 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och 

verksamheter. 

29 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl. a: 

• Utveckling av den kommunala demokratin 

• Personalpolitiken 
• Den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten 

• Informationsverksamheten 
• Arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet 

• Arbetet med de nationella minoritetsspråken finska meänkieli. 

Kommunstyrelsen har hand om: 

• Allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen. 

• Kommunens centrala Informationsverksamhet. 
• Reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av 

fullmäktiges handlingar. 
• Näringslivs-, landsbygds-, EU-, besöksnärings-, utvecklings- och tillväxtfrågor 

• De utvecklings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan 

nämnd. 

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa: 

Miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen, 

utvecklingen inom plan- och byggväsendet, samt övriga 
samhällsbyggnadspolitiska frågor. 

• Kommunens tillsyns- kontroll- och tillståndsverksamhet. 

• Mark- och bostadspolitiken samt att bostadsförsörjningen och 

samhällsbyggandet främjas 
• Socialtjänsten och verka för att socialtjänstens lagstiftning uppfylls 

• Den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso-

 

och sjukvård 
Skolväsendet och verka för att skollagstiftningen uppfylls 

Fritids- och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och kulturverksamhet i 

kommunen. 
Övergripande jämställdhets-, folkhälso- och integrationsfrågor. 

2  

Styrfunktionen 

36 

i kommunstyrelsens styrfunktion ingår att: 

• Leda arbetet med att samordna utformningen av visioner och övergripande mål, 
riktlinjer och ramar för stymingen av hela den kommunala verksamheten, göra 
framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd. 

• Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten 
och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas 
rationellt och ekonomiskt. 
Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret. 

• Ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna. 
• Följa upp och utvärdera kommunens organisation, och därvid vidta eller föreslå 

åtgärder för att ha en så effektiv organisation som möjligt 
Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten ide företag, som kommunen helt 
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi 
och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga 
förhållanden av betydelse för kommunen. 
Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 
kap. 3-466 KL är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen innehar aktier i 
Årligen senast den 15 aprillbeslut pröva om den verksamhet som bedrivits ide 
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 
10 kap. 3-499 KL under föregående kalenderår har varit förenliga med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförs inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att 
brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga 
åtgärder 
Tillvarata kommunens intresse vid förbunds-, bolags- och föreningsstämmor och 
likartade sammanträden ide företag som kommunen helt eller delvis äger eller 
annars har intresse i. 

• Besluta om frågor som rör utformningen av Kalix kommuns skyddsorganisation 
• Ansvara för att förebyggande arbetsmiljöåtgärder beaktas i det årliga 

budgetarbetet 
Säkerställa att arbetsmiljömål upprättas för de verksamheter som ligger under 
kommunstyrelsens ansvar och att dessa följs uppirespektive 
verksamhetsberättelse. 
Ansvara för att arbetsmiljön beaktas vid beslut som rör 
omorganisation/förändringar lverksamheter under kommunstyrelsens ansvar. 

Kommunstyrelsens övriga verksamheter 

Ekonomisk förvaltning 

4 

3 



Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av fullmäktige 

meddelade föreskrifter härför. 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka 

att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs 

för indrivning av förfallna fordringar. 

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. Vilket bland annat omfattar att 

tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett. 

Personalpolitiken 

58 
Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare 

och dess arbetstagare och har därvid bl. a: 

• Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor 

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning omförhandlingsrätt 

utom vad gäller 11-14 och 38 §§, lagen (1976:580) om medbestämmande i 

arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden. 

Besluta om stridsåtgärd. 

Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

0 Lämna uppdrag som avses i lagen (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter. 

Besluta om förvaltningsorganisationen inom sitt eget verksamhetsområde samt 

om förvaltningsövergripande organisationsfrågor. 

Svara för kommunens mål och policy rörande personalpolitiken. 

Följa upp det strategiska arbetsmiljöarbetet på kommunövergripande nivå. 

Övrig förvaltning 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 

68 
Kommunstyrelsen är hemvärnsnämnd och krisledningsnämnd. 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglementet. 

Kommunstyrelsen är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen på sitt eget verksamhetsområde 

(personuppgiftsansvarig). 

Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla. 

Kommunstyrelsen svarar för medborgarskapsceremonier. 

övrig verksamhet 

78 
Kommunstyrelsen har vidare hand om: 

4  

• Kommunens heraldiska vapen. 

• Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet 

Delegering från kommunfullmäktige 

88 

Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden: 

Vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt med särskilt beaktande ande närmare föreskrifter om säkerhet som 
fullmäktige angivit 

Utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som är av principiell karaktär. 
Ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. som inte avser utövande 
av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse. 

I sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra 
kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning 
av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 
Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av 
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får 
också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att 
yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige. 

Kalix:förslag 

98 
Förslag Inlämnade till Synpunkten från enskilda ska redovisas som meddelanden vid 
kommunstyrelsens sammanträden. Ledamöterna får väcka dessa förslag som ärenden i styrelsen. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

108 
Kommunstyrelsen är ansvarig för arbetsmiljön ide verksamheter för vilka man ansvarar. Uppgifterna 
inom arbetsmiljöns område delegeras skriftligen till kommundirektören enligt gällande anvisningar. 

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i 
detta reglemente. 

Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten i kommunen och de 
bolag som kommunen hett eller delvis äger eller annars har intresse i utvecklas och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

Kommunstyrelsens arbetsformer 

Sammansättning 

118 
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. 

Ersättarnas tjänstgöring 

128 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som Inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 

ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem 

bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om 

styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under 

pågående sammanträde träda in istället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

Närvarande ersättare som inte tjänstgör har yttranderätt vid nämndernas sammanträden. 

138 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, får åter 

tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än 

jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 

Inkallande av ersättare 

148 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av sammanträde, ska snarast 

anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare eller någon annan anställd vid kommunstyrelsens 

kansli, som kallar ersättare. Den ersättare kallas som står i tur att tjänstgöra om som inte redan 

kallats in. 

Ersättare för ordförande 

158 
Om varken ordförande eller 1:e och 2:e eller 3.e vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 

eller i en del av ett sammanträde utser styrelsen en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. 

Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden utsetts. 

Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 

längre tid, får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordförande. Ersättaren fullgör 

ordförandes samtliga uppgifter. 

Sammanträdena 

Tidpunkt 

168 
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. 

6  

Kallelse 

178 

Ordförande ansvarar för att kallelsen utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen bör på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald 
som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar 
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt 

Når varken ordförande eller 1:e,eller 2:e, 3:e vice ordförande kan kalla till sammantrade, ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 

Ordförande, te, 2:e  3:e vice ordförande 

188 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att: 

Närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela 
nämndförvaltning. 

• Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor. 

• Främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder. 
• Representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser 

och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i särskilt fall. 
• Förhandssamråd med Datainspektionen vid personuppgiftsbehandling med hög 

risk. 

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med de nämnder som fullmäktige 
angivit i särskilt beslut. Ordföranden får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. 
Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

Fördelning av övergripande ansvarsområden mellan viceordförandena: 

• 1:e vice ordförande — integrationsfrågor, utveckling av medborgardialog  och 

inflytandefrågor. 

• 2ö vice ordförande — miljö- och kompetensförsörjnings frågor. 0 3:e vice 
ordförande —jämställdhets- och folkhälsofrågor. 

Ordförande och vice ordförandena deltar I förberedelsen av ärenden, budgetprocessen samt 
tillfälliga uppdrag som fördelas utifrån behov och arbetsbelastning. Kommunstyrelsens ordförande 
fördelar ansvarsområden utifrån behov och kompetenser 

7 



Kommunalråd 

19b 
Sedan val av kommunstyrelsen skett, utser kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter 

ordförande, 1:e, och 2:e och 3:e vice ordförande. 

Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd. 

Kommunalrådet ska ägna hela sin arbetstid åt uppdraget för kommunen. 

Kommunalrådet har rätt att ansöka om nedsättning av arbetstid. Kommunfullmäktige delegerar till 

kommunstyrelsen att besluta om nedsatt arbetstid. 

Justering av protokoll 

20 § 
Protokollet justeras av ordförande och två ledamöter. 

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 

redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 

Reservation 

21 § 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska 

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas inom 14 dagar efter sammanträdesdagen for 

justering av protokollet. 

Delgivning 

22 § 
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordförande, styrelsens sekreterare eller annan anställd 

som styrelsen bestämmer. Närmare bestämmelser om delgivning får anges i kommunstyrelsens 

delegationsordning. 

Undertecknande av handlingar 

23 § 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen, ska undertecknas av 

ordförande eller vid förfall för denna av 1:e, och 2:e och 3:e vice ordförande och kontrasigneras av 

anställd som styrelsen bestämmer. 

1övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna handlingar. 

Utskott 

24f 

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbets- och personalutskott, som ska bestå av 7 ledamöter och 
7 ersättare, samt ett utvecklingsutskott, som ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare vardera. 

25 fl 

a  

Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande 
och en vice ordförande. 

Om ordföranden 1 utskottet P8  a sjukdom eller av annat skäl ar hindrad att fullgöra sitt uppdrag för 
en längre tid, får styrelsen utse en annan ledamot 1 utskottet att som ersättare för ordföranden 
fullgöra dennes uppgifter. 

26 § 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen. Avgår 
en ledamot eller en ersättare i utskottet, som Inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval 
snarast förrättas. 

274 
Utskottet sammanträder på dag och tid som respektive utskott bestämmer. Sammanträden ska också 
hållas när ordförande anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

28b 
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska beredas av utskottet om 
beredning behövs. 

Ordförande överlämnar sådana ärenden till utskottet. 

Når ärenden beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
samrnantrådestlatum 
2018-11-14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL :31) 
Sammantrådesdaturn 
2018-11-14 

KALIX KOMMUN 

Kommunfullmäktiges valberedning 

KALIX KOMMUN 

Kommunfullmäktiges valberedning 

  

§ 8 Dnr 2018-00549 102 

Valsätt 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att 
nomineringarna till de kommunala förtroendeuppdragen baseras på de 
överenskommelser partierna nått 1 fullmäktiges valberedning den 23 oktober 2018 
angående fördelning av mandat. De förtroendevalde väljs i enlighet med dessa 
överenskommelser och är valda enligt den vanliga majoritetsvaismetoden. 

å 9 Dnr 2018-00550 102 

Ordning för inkallande av ersättare 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att för 
ordinarie ledamot inträder den ersättare, som 1 kommunfullmäktiges valprotokoll 
tas upp som personlig ersättare för ordinarie ledamot. Vid förhinder för personliga 
ersättare inträder ersättare 1 den ordning de inom respektive partigrupp/valkartell 
tagits upp i fullmäktiges valprotokoll. 

Beskrivning av ärendet 
Valberedningen ska föreslå kommunfullmäktige om regler för att kalla in ersättare 
till tjänstgöring som ska gälla för de val av styrelse och nämnder som förrättas av 
fullmäktige den 26 november 2018. 

I
L/tclraasbestvrkande 

l
utdra4sbestyrkande 



     

KALIX KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(32) 

Samrnantrådesdaturn 
2018-11-14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samtnantrildesdatum 
2018-11-14 

Kommunfullmäktiges valberedning 

§ 10 Dnr 2018-00551 102 

Rapport om samverkan 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, att kommunfullmäktige beslutar 
godkänna nedanstående rapport. 

Följande partier har bildat kartell för samverkan vid de val av styrelse och nämnder 
som ska förrättas den 26 november 2018: 

A Ellinor Söderlund (5), meddelar att Arbetarpartiet Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet bildat valteknisk samverkan. 

B Jimmy Väyrynen (M), meddelar att Nya Moderaterna, Centerpartiet, 
Liberalerna och Kallxpartiet bildat valteknisk samverkan. 

Kommunfullmäktiges valberedning 

§ 11 Dnr 2018-00552 102 

Mandattider 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att 
samtliga aktuella val ska förrättas för tiden 1 januari 2019 till och med den 
31 december 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagen 6 kap 18 § och 19 § ska fullmäktige bestämma mandattider 
för styrelsen och nämnderna. 

Justerandes sign Utdrapsbestyrkande Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11)32) 

Sammantrådesdatum 
2018-11-14 

KAI.IX KOMMUN 

Kommunfullmäktiges valberedning 

§ 12 Dnr 2018-00553 102 

Antal ledamöter i styrelse och nämnder 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att 
antalet ledamöter och ersättare till styrelse och nämnder ska vara oförändrade. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL .2d(a32) 
Samnantrådesdatum 
2018-11-14 

KALIX KOMMUN 

Kommunfullmäktiges valberedning 

§ 13 Dnr 2018-00527 102 

Val - Revisorer 2019-2022 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, att kommunfullmäktige beslutar utse 
följande personer till revisorer i Kalix kommun för tiden 1 januari 2019 - 31 december 
2022. 

Ordförande 
...(M), (C), (L) och (KXP) återkommer till kommunfullmäktige 26 november 2018 

Vice ordförande  
...(M), (C), (L) och (KXP) återkommer till kommunfullmäktige 26 november 2018 

Revisorer 
Maj-Lis Gustavsson (5) 
Eva Juntti Berggren (5) 
Bror Olofsson (C) 

Reservation 
Carl Otto Gählman (FIK) lämnar följande reservation: Enligt KL så är det 
kommunfullmäktiges presidium som bereder ärendet gällande kandidater för 
ovanstående funktion senast den 31 oktober (vilket Ink gjorts) 1 enlighet med KL:s 
§§. 

Ajournering kl 13.10-13.15. 

l'u- nd- '" 
Utaragstrestyrkande illtdraashestyrkande 



Ii 
KAI.IX KOMMUN 

Kommunfullmäktiges valberedning  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 71(32) 
Sarnmantrådesdatum 
2018-11-14 

KALIX KOMMUN 

Kommunfullmäktiges valberedning  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(32) 

Sammantridesdatum 
2018-11-14 

§ 14 Dnr 2018-00529 102 

Val - Fritids- och kulturnämnden 2019-2022 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, att kommunfullmäktige beslutar utse 
följande personer i fritids- och kulturnämnden 1 Kalix kommun för tiden 1 januari 
2019- 31 december 2022. 

Ordförande  
Britt-Inger Nordström (5) 

Vice ordförande  
Hanna )ohnselius (5) 

Ledamöter 
Håkan Nyman (5) 
Susanne Martinsson (5) 
Annie-Marie Morin Eriksson (C) 
Jan Johansson (M) 
Anders Nordqvist (M) 

ersättare  
Peter Nyman (S) 
Cecilia Undgren Parvianen (S) 
Johan Lindbäck (5) 
Sandro Eriksson (MP) 
Rose-Marie Nilsson (C) 
Sandro Bergström (M) 
Carina Sundström (L)  

§ 15 Dnr 2018-00536 102 

Val - Godemän för Kalix kommun jord/skogsbruk 2019-2022 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, att kommunfullmäktige beslutar utse 
följande personer som godeman för Kalix kommun jordbruk/skogsbruk tiden 
1 januari 2019 - 31 december 2022. 

ledamöter  
Lennarth Nyman (5) 
Ulla Granström (5) 
...(M), (C), (L) och (KXP) återkommer till kommunfullmäktige 26 november 2018 
...(M), (C), (L) och (KXP) återkommer till kommunfullmäktige 26 november 2018 

usterandes sign Utdragsbestyrkande Justerandes sign UtOragsbestvrkan. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15)32) 

Sammantradesdatum 
2018-11-14 

KALIX KOMMUN 

Kommunfullmäktiges valberedning 

§ 16 Dnr 2018-00537 102 

Val - Godemän för Kalix kommun tätort 2019-2022 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, att kommunfullmäktige beslutar utse 
följande personer som godemän för Kalix tätort tiden 1 januari 2019 - 31 december 
2022. 

.Ledamöter 
Ulla Granström (5) 
Bertil Pääjärvi (5) 
...(M), (C), (L) och (10:P) återkommer till kommunfullmäktige 26 november 2018 
...(M), (C), (L) och (KXP) återkommer till kommunfullmäktige 26 november 2018  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12321 

sammandatum 
2018-11-14 

KALIX KommuN 

Kommunfullmäktiges valberedning 

§ 17 Dnr 2018-00539 102 

Val - Hemvärnets Förtroendenämnd för Kalix 
kusthemvärnsområde 2019-2022 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, att kommunfullmäktige beslutar utse 
följande personer som hemvärnets förtroendenämnd för Kalix kusthemvärnsområde 
tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022. 

kedamot 
Bertil Blomdahl (5) 

ersättare  
Thomas Lundbäck (5) 

Revisor 
Maj-Lis Gustavsson (5) 

Revisorsersättare 
...(M), (C), (L) och (KXP) återkommer till kommunfullmäktige 26 november 2018 

Utdragsbestyrkande 

 

Utdragsbestyrkande 



KALIX KOMMUN 

bd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL n) 

Sarnrnantrådesdatum 
2018-11-14 

Ii 
KALIX KONINIUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(32) 
Sarnmantradesdatum 
2018-11-14 

Kommunfullmäktiges valberedning 

§18 Dnr 2018-00530 102 

Val - Jävsnämnd 2019-2022 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, att kommunfullmäktige beslutar utse 
följande personer i jävsnämnden tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022. 

Ordförande 
Gunnar Johansson (S) 

Vice ordförande 
Maria Eklund (5) 

1..edaMot 
Roland Nordin (M) 

rsättare 
Blånor Söderlund (5) 
Gun-Britt Andefors (S) 
Sandra Bergström (M)  

Kommunfullmäktiges valberedning 

§ 19 Dnr 2018-00541 102 

Val - Kalix Barnensdagsförening 2019-2022 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, att kommunfullmäktige beslutar utse 
följande person som revisor Kahn Barnendagsförening tiden 1 januari - 
31 december 2022. 

Revisor 
Monica Öhman (S) 

usterandes s,gn Uteragsbeztvrkancle Justerandes sign 

I I 

Utdragsbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19)52) 

Sa rnmentradesdatum 
2018-11-14 

KALIX KOMMUN 

Kommunfullmäktiges valberedning 

§ 20 Dnr 2018-00540 102 

Val - Regionala Kollektivtrafikmyndigheten 2019-2022 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, att kommunfullmäktige beslutar utse 
följande personer som ledamot och ersättare 1 Regionala Kollektivtrafiken tiden 
1 januari 2019 - 31 december 2022. 

Ledamot 
Tommy Nilsson (S) 

Ersättare  
Jan Nilsson (5) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2V32) 
rn 

2018-11-14 

KALIX KOMMUN 

Kommunfullmäktiges valberedning 

§ 21 Dnr 2018-00458 102 

Val - Norrbottens kommuners styrelse 2018 -2022 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, att kommunfullmäktige beslutar utse 
följande personer som ledamot och ersättare i Norrbottens kommuners styrelse 
tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022. 

Ledamot 
Tommy Nilsson (S) 

ersättare  
Jan Nilsson (S) 

UtdripSbestvrkande 

 

Uta rau stesty rka n de 



Ii SAMMANTRÄDESPROTOKOLL g 132) 

Sarnrnantrådesdeturn 
2018-11-14 

KALIX KOMMUN 

Kommunfullmäktiges valberedning 

§ 25 Dnr 2018-00459 102 

Val - Ombud Norrbottens kommuners förbundsfullmäktige 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, att kommunfullmäktige beslutar utse 
följande personer som ombud och ersättare i Kommunförbundet Norrbottens 
Förbundsfullmäktige tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022. 

Ombud  
Tommy Nilsson (5) 
Anna-Lena Larsson (5) 
Bertil Sundqvist (S) 
...(M), (C), (L) och (KXP) återkommer till kommunfullmäktige 26 november 2018 
..,(M), (C), (L) och (KXP) återkommer till kommunfullmäktige 26 november 2018 

Ii 
KALIX KOMMUN 

Kommunfullmäktiges valberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 232) 

Santrnantrådesdaturn 
2018-1144 

KALIX KOMMUN 

Kommunfullmäktiges valberedning  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 52(32) 
Sammareadesd Murr 
2018-11-14 

§ 22 Dnr 2018-00538 102 

Val - Kommunalt Handikappråd 2019-2022 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, att kommunfullmäktige beslutar utse 
följande person som ledamot i kommunalt Handikappråd tiden 1 januari 2019 - 
31 december 2022. 

ledamot 
Bertil Sundqvist (5)  

§ 23 Dnr 2018-00528 102 

Val - Kommunstyrelsen 2019-2022 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, att kommunfullmäktige beslutar utse 
följande personer 1 kommunstyrelsen tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022 samt 
att 3:e vice ordförande ska utgå: 

Ordförande  
Tommy Nilsson (5) 

J:e vice ordförande 
Jan Nilsson (5) 

2:e vice ordförande  
Katarina Burman (V) 

3:e vice ordförande  
Förslag att 3:e vice ordförande ska utgå. 

kedamöter 
Sven Nordlund (MP) 
Anna-Lena Larsson (5) 
Reinhold Andefors (S) 
Maud Lundbäck (S) 
Jimmy Väyrynen (M) 
Catarina Nordin (M) 
Anders Nordqvist (M) 
Henrik Eriksson (C) 
Richard Mohss (L) 
Susanne Darengren (SD) 

Ersättare 
Isak Johansson (S) 
Britt-Marie Wikström (5) 
Lauri Korpela (V) 
Martin östling (MP) 
Erik Söderlund (S) 
Ethel Björkman (5) 
Kjell Norrbin (S) 
Linda Frohm (M) 
Linus Häggström (M) 
Mike Räisänen (KXP) 
Inga-Lis Samuelsson (C) 
Solveig Ingelund (L) 
Kristina Karlsson (SD) 

Justerandes slan Utdragsbestvrkande Justerandes skin Utdraasbestyrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL '23%2) 

Sainrnantradesdatum 
2018-11-14 

Kommunfullmäktiges valberedning 

§ 24 Dnr 2018-00543 102 

Val - Naturvårdsombud 2019-2022 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, att kommunfullmäktige beslutar utse 
följande personer som naturvårdsombud och ersättare tiden 1 januari 2019 - 
31 december 2022. 

Ombud 
...(MP) återkommer till kommunfullmäktige 26 november 2018 

Ersättare 
...(MP) återkommer till kommunfullmäktige 26 november 2018 

KALIX KOMMUN 

Ersättare 
Ethel Björkman (5) 
Anette Wernersson (S) 
Maud Lundbäck (5) 
...(M), (C), (L) och (KXP) återkommer till kommunfullmäktige 26 november 2018 
...(M), (C), (L) och (KXP) återkommer till kommunfullmäktige 26 november 2018 

 

'Justerandes stan Utdreasliestyrkande Utdraastoestv.ande 



Ii 
KALIX KONLMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2s'd62) 
Sermantradesdatum 
2018-11-14 

Ii 
KALIX KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 56(32) 

Sanmantredesdaturn 
2018-11-14 

Kommunfullmäktiges valberedning 

§ 26 Dnr 2018-00544 102 

Val -  Renskötsel i Kalixområdet -  samarbetsgrupp 2019-2022 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, att kommunfullmäktige beslutar utse 
följande person som ledamot i renskötsel i Kalixområdet samarbetsgrupp tiden 
1 januari 2019 - 31 december 2022. 

Ledamot 
Gerd Strand (V)  

Kommunfullmäktiges valberedning 

§ 27 Dnr 2018-00531 102 

Val -  Samhällsbyggnadsnämnd 2019-2022 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, att kommunfullmäktige beslutar utse 
följande personer 1 samhällsbyggnadsnämnden tiden 1 januari 2019 - 31 december 
2022. 

Ordförande  
Stig Karlsson (5) 

Vice ordförande 
Tanda Nilsson (S) 

Ledamöter 
Håkan Johansson (5) 
Camilla Engström Degerlund (S) 
Johnny Braun (M) 
Sara Cave (M) 
Bengt Esperi (C) 

:Ersättare  
Magnus Mörtling (S) 
Rose-Marie Henriksson (S) 
Joakim Paavola (S) 
Tommy Öberg (MP) 
Mats Andersson (M) 
Jimmy Väyrynen (M) 
Solveig Ingelund (L) 
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Kommunfullmäktiges valberedning Kommunfullmäktiges valberedning 

§ 28 Dnr 2018-00532 102 § 29 Dnr 2018-00545 102 

Val -  Socialnämnd 2019-2022 Val -  Stiftelsen Englundsgärden 2019-2022 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, att kommunfullmäktige beslutar utse 
följande personer i socialnämnden tiden 1 januari 2019 - 31 december 2022. 

Ordförande 
Katarina Burman (V) 

Vice ordförande 
Adam Dahlberg (5) 

Ledamöter 
Ritva Persson (S) 
Anette Wernersson (S) 
Johan Söderholm (5) 
Lennarth Nyman (5) 
Maria Nilsson (5) 
Irma Spårman (M) 
Linus Häggström (M) 
Kurt-Åke Andersson (C) 
Marianne Sundvall (L) 

Ersättare 
Astrid Karbin (5) 
Bertil Sundqvist (S) 
Helena Laestadius (S) 
Vappu Voukila Pönkkö (S) 
Bertil Blomdahl (S) 
Lena Sjöberg (5) 
Karl-Erik Nordmark (MP) 
Birgitta Evling (M) 
Monika Ljung (M) 
Ann Larsdotter (M) 
Anna Pauline Räisänen (KXP)  

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, att kommunfullmäktige beslutar utse 
följande personer som ledamöter, ersättare, lekmannarevisor och 
lekmannarevisorsersättare i Stiftelsen Engiundsgården tiden 1 januari 2019 - 
31 december 2022. 

Ledamöter 
Britt-Inger Nordström (S) 
Carina Strand (V) 

grsättare 
Hanna Johnselius (S) 
Gerd Strand (V) 

Lekmannarevisor 
Eva Juntti Berggren (5) 

Lekmannarevisorsersättare  
...(M), (C), (L) och (KXP) återkommer till kommunfullmäktige 26 november 2018 
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Kommunfullmäktiges valberedning 

§ 30 Dnr 2018-00542 102 

Val - Stiftelsen Kalix Sommarhem 2019 - 2022 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, att kommunfullmäktige beslutar utse 
följande person som revisor I Stiftelsen Kalix sommarhem tiden 1 januari 2019 - 
31 december 2022. 

Revisor 
Eva Juntti Berggren (S)  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(32) 
Samrnantrådesdaturn 
2018-11-14 

KAI.EX KOSDIUN 

Kommunfullmäktiges valberedning 

§ 31 Dnr 2018-00533 102 

Val - Utbildningsnämnd 2019-2022 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, att kommunfullmäktige beslutar utse 
följande personer 1 utbildningsnämnden tiden I januari 2019 - 31 december 2022. 

Ordförande 
Sven Nordlund (MP) 

Vice ordförande  
Viktoria Wikström (S) 

Ledamöter 
Hans-Göran Sandberg (S) 
Katarina Björnfot (5) 
Torgny Olofsson (5) 
Sara Cave (M) 
Sandra Bergström (M) 
Ann-Sofie Esperi (C) 
Tomas Johsund (L) 

Ersättare  
Tomas Lundbäck (5) 
Lena Sjöberg (5) 
Erik Ström (5) 
Jan Bergendorff (S) 
Carina Strand (V) 
Linus Häggström (M) 
Birgitta Evling (M) 
Inga-Lis Samuelsson (C) 
Alexandra Fransson (M) 
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Kommunfullmäktiges valberedning 

§ 32 Dnr 2018-00534 102 

Val - Valnämnd 2019-2022 

Kommunfullmäktiges valberednings beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, att kommunfullmäktige beslutar utse 
följande personer i valnämnden tiden 1 januari 2019- 31 december 2022. 

Ordförande 
Ulla Granström (5) 

Vice ordförande  
Folke Spegel (5) 

ledamöter 
Ritva Persson (S) 
Robert Krook (V) 
Martin Östling (MP) 
...(M), (C), (L) och (KXP) återkommer till kommunfullmäktige 26 november 2018 
...(M), (C), (L) och (KXP) återkommer till kommunfullmäktige 26 november 2018 
Anders Riström (C) 
Mike Räisänen (KXP) 

örsättare 
Christer Wallin (5) 
Marianne Morin (S) 
Agne Nilsson (S) 
Gerd Srand (V) 
Kristina Enholm (MP) 
...(M), (C), (L) och (KXP) återkommer till kommunfullmäktige 26 november 2018 
...(M), (C), (L) och (KXP) återkommer till kommunfullmäktige 26 november 2018 
...(M), (C), (L) och (KXP) återkommer till kommunfullmäktige 26 november 2018 
Bjarne Nilsson (KXP)  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 392( a3 o 

Samman...lam) 
2018-11-14 

KAUX KOMMUN 

Kommunfullmäktiges valberedning 

§ 33 Dnr 2018-00535 102 

Val - Överförmyndare 2019-2022 

Kommunfullmäktiges valberednIngs beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår, att kommunfullmäktige beslutar utse 
följande personer som överförmyndare och ersättare 1 Kahn kommun tiden 1 januari 
2019 - 31 december 2022. 

Ordinarie 
Leif Sandelid (5) 

Ersättare  
Susanne Paavola (S) 
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Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 

§ 173 Dnr 2018-00439 

Delårsrapport kommunen (inkl. målredovisning) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar anta delårsrapport för 
perioden 1/1 - 31/8 2018. 

Sammanfattning 
Bilaga Delårsrapport 2018-08-31. 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 15 oktober 2018, att 
Kommunallagen 11 kap 16 § fastställer att minst en delårsrapport per år skall 
upprättas. Kommunfullmäktige beslutade den 9 februari 2015, § 38, övergå från att 
göra två delårsrapporter per år till att årligen genomföra en delårsrapport per den 
sista augusti samt en helarsprognos per den sluta april. 

Delårsrapporten skall innehålla periodens drift- och Investeringsresultat, 
resultatkommentarer, helårsprognos mot årsbudget samt uppföljning av alla 
nämndsmål. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 15 oktober 2018. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 96/18.  

§ 174 Dnr 2018-00158 

Budget 2019 - ekonomisk plan 2020-2021, skattesats 2019, 
utgiftstak 2019 inkl vision och övergripande mål 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar 

• Anta budget med ekonomisk plan, vilken även innehåller mål för god 
ekonomisk hushållning, för år 2019 samt plan 2020-2021. 

• Om behov finns, lånefinansiera VA- investeringarna för år 2019 med 
15,0 mkr. 

• Fastställa skattesatsen år 2019 till 22,55 %. 
• Anta utglftstak på 99,0 % för år 2019. 

1 milj kr omfördelas från finansnetto till socialnämndens budget. Gällande 
Investeringsbudget behålls samhällsbyggnadsnämndens ram på 39,5 milj kr. Den 
totala ramen för investeringsbudgeten 2019 utökas ej. Inom denna ram omfördelas 
5 milj kr från Resecentrum till F-huset. 

Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut den 18 Juni 2018, § 81. 

Sammanfattning 
Bilaga Budgetförslag 2019 Ekonomisk plan 2020-2021. 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar I tjänsteskrivelse den 18 oktober 2018, att 
enligt kommunallagen 11 kap 5 § skall kommunen upprätta en budget för 
nästkommande kalenderår (budgetår) samt enligt 6 g skall även budgeten innehålla 
en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret skall därvid alltid vara 
periodens första år. Enligt 11 kap 1 § skall även kommunen ha engod ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet. I enlighet med 11 kap 10 § skall de år då val hållits 1 
hela landet budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. 

Beslut togs av Kommunfullmäktige den 18 juni 2018, § 81, om ett utgIftstak på 98,9 
% för år 2019. I nedan förslag har kommunstyrelsen en utökning i nettobudget med 
150 tkr, fritids- och kulturnämnden med 200 tkr samt socialförvaltningen med 200 tkr. 
SamhällsbyggnadsförvaltnIngen har en utökning med 10 000 tkr i sin investerings-
budget. 

Nytt förslag fördelning av nettobudget samt investeringsbudget 2019 enligt följande, 
förslaget bygger på en skattesats på 22,55% samt ett utgiftstak på 99,0%: 
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KALIX KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Nettobudget Investeringsbudget 

Kommunstyrelsen exkl lönepotter 71 000 tkr 3 050 tkr 

Utbildningsnämnden 347 663 tkr 5 750 tkr 
Samhällsbyggnadsnämnden 50 172 tkr 49 500 tkr 

Fritids- och kulturnämnden 32 300 tkr 3 100 tkr 

Socialnämnden 415 524 tkr 4 050 tkr 

Lönepotter, 2018 och 2019 31 624 tkr 

Pensionskostnader 29 000 tkr 

Avskrivningar 59 500 tkr 

Finansnetto 8 000 tkr 

Välfärdsmiljoner -8 000 tkr 

VA - försörjning, extern finansiering 15 000 tkr 

Att notera; investeringsbudget för VA - försörjning föreslås extern finansiering med 
15 000 tkr om likviditetsbehovet kräver detta. 

Yrkande 
Sven Nordiund (MP): Bifall till kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts 
förslag till budget med följande ändring: 1 milj kr omfördelas från finansnetto till 
socialnämndens budget. Gällande investeringsbudget behålls 
samhällsbyggnadsnämndens ram på 39,5 milj kr. Den totala ramen för 
Investeringsbudgeten 2019 utökas ej. Inom denna ram omfördelas 5 milj kr från 
Resecentrum till F-huset. 
Linda Frohm (M): Bifall till (M), (C) och (L) förslag till budget. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Sven Nordlund (MP) och Linda Frohm (M) skilda 
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller Sven Nordlunds yrkande. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 18 oktober 2018. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 97/18.  

§ 175 Dnr 2018-00303 

Budget 2019 - kommunrevisorerna 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar bevilja revisorernas 
budget på 1 310 000 kr för år 2019. 

Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2018, § 82. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 19 juni 2017, § 93, beviljat kommunrevisorerna budget 
med 1 311 000 kr kr för år 2018. 

Kommunrevlsorema har vid sammanträde den 5 maj 2018, § I, lämnat förslag till 
budget med 1 310 000 kr för kommunrevisionen år 2019 enligt följande: 

Arvoden (Inkl PO), övriga kostnader, utbildningar 335 000 kr. 
Extrakostnader med anledning av nyval av revisorer 75 000 kr. 
Revisionsbiträde 925 000 kr. 

Beredningsförslag 
Kommunfullmäktiges presidium har den 1 Juni 2018 berett ärendet och föreslår, att 
kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunrevlsorema budget med 1 310 000 kr 
för år 2019. 

Beslutsunderlag 
Revisoremas sammanträdesprotokoll 5 maj 2018. 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag den 1 juni 2018. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 98/18. 
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Kommunstyrelsen 

§ 176 Dnr 2018-00254 

Stiftelsen Kalixbo - utökar generell borgen med 200 mkr - 
revidering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar omformulera tidigare 
borgensåtagande gentemot Stiftelsen Kallxbostäder samt anpassa övriga 
formuleringar enlighet med Borgenspolicy för Kalix kommun (antagen 1 KF 2013-
11-25 § 177). 

Kommunstyrelsen föreslår vidare, att kommunfullmäktige beslutar att såsom för 
egen skuld utöka den generella borgen för Stiftelsen Kalixbostäders låneförpliktelser 
med 200 000 000 SEK jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Kommunens firmatecknare får 1 uppdrag att för kommunens del skriva under 
borgensförbindelsen. 

Övriga uppgifter angående borgensåtagandet gäller enligt nedanstående punkter 
samt bifogad borgenspolicy antagen 1 KF 2013-11-25 § 177. 

• beslutets giltighet; 2018-11-26-2028-11-25 
• borgensåtagandets löptid; 2018-11-26-2028-11-25 
• uppgift om låntagare/gäldenär för vilken förpliktelsen ställs; Stiftelsen 

Kalixbostäder organisationsnummer 898200-0682 
• uppgift om för vilket objekt eller vilken investering borgensåtagandet utställs; 

generell borgen 
• typ av borgen; Proprieborgen. Kommunen har regressrätt. 
• typ av lån och lånets omfattning samt uppgift om eventuell amorteringsplan; 

generell borgen 
• beloppsbegränsning för borgensåtagandet; 200 000 000 SEK 
• storlek på borgensavgiften; 0,15 % 
• tidsbegränsning för borgensåtagandet; 2018-11-26-2028-11-25 

Det tidigare borgensbeslutet antaget i KF 2013-11-25 § 187 (Dnr 2013-00958 04) 
upphör därmed att gälla. 

lliv 
Linda Frohm (M) anmäler jäv och deltar Inte i handläggning och beslut i ärendet. 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Jeanette Larsson, meddelar 1 tjänsteskrivelse den 9 november 2018, 
att kommunfullmäktige har! beslut den 29 november 2010, § 129, beslutat att 
såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Kalixbo låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 430 milj kr, _jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Det totala lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp. Kommunens firmatecknare får 1 uppdrag att för kommunens del skriva  
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under borgensförbindelsen. Kommunfullmäktiges tidigare beslut upphörde därmed 
samtidigt att gälla. 

Efter begäran i brev den 9 maj 2011 av Stiftelsen Kalixbo - att 
kommunfullmäktiges beslut från den 29 november 2010, § 129, kompletteras 
enligt följande: 

Kommunfullmäktige beslutar 2011-06-07 § 91 att såsom för egen skuld Ingå 
borgen för Stiftelsen Kalixbo låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 
om 430 milj kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala 
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp. Det generella borgensåtagandet om 430 miljoner kronor innefattar 
även lån med derivat. Kommunens firmatecknare får i uppdrag att för 
kommunens del skriva under borgensförbindelsen. Kommunfullmäktiges tidigare 
beslut upphör därmed samtidigt att gälla. 

Kommunfullmäktige beslutar 2013-11-258 187 utöka generell borgen för 
Stiftelsen Kalixbo med 200 milj kr. Personalchefen och ekonomichefen får 
uppdrag att för kommunens räkning skriva under borgensförbindelsen. 

Kalix kommun hade ett borgensåtagande mot Stiftelsen Kallxbo på totalt 381,6 
miljoner kr vid årsbokslut 2012 (vid årsbokslut 2017 uppgick kommunens 
borgensåtagande mot Stiftelsen Kalixbo till 421,5 miljoner kronor) och ansökte 
under år 2013 om en utökning av den generella borgen enligt nedan: 

Stiftelsen Kalixbo har vid styrelsesammanträde 2013-09-25 § 37 beslutat "om 
en offensiv satsning på nyproduktion under en kommande 10 åm period. 
Byggnationen skall ske på egen ägd mark." 

Med anledning av ovanstående beslut vid styrelsesammanträdet ansöker 
Stiftelsen Kalixbostäder om höjning med 200 miljoner kronor av den generella 
borgen. Utökningen av den generella borgen är avsedda för investeringar 1 nya 
bostäder. 

1 "Kompletterande uppgifter till skrivelse avseende ansökan om utökad generell 
borgen för Stiftelsen Kalixbostäder" inkommit till kommunen den 21 oktober 
2013 skriver Stiftelsen Kalixbostäder följande: 

Stiftelsen Kalixbostäder arbetar för närvarande dels med att arbeta fram förslag 
för nybyggnation på egen ägd mark i kommunen. Orsaken är en stor efterfrågan 
på bostäder, i dagsläget 
står cirka 2 200 personer aktivt i företagets bostadskö, av dessa är cirka en 
tredjedel i åldersgruppen 20-29 år. 

Planerade investeringar kommer att ske över en 10 års period. Vi vill ha 
möjlighet att finansiera investeringar i bostäder genom att uppta lån med 
kommunal borgen. Bolaget har i dagsläget mycket svårt att presentera vilket 
projekt som kommer först) tiden. VI arbetar dels med planprocesser men även 

   

r
sterandes sign 

 

Uttlregsbestyrkande 
lusterandes sign 

I I 
Utdrapbestypitande 

I I 

 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(83) 
Sammanträdesdatum 

Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(83) 
Sammanträdesdatum 

KALIX KOMMUN 
2018-11-12 KALIX KOMMUN 

2018-11-12 

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 

med bygglovsansökningar på de områden vi önskar utveckla. Bolaget har därför 
ingen investeringskalkyl att presentera för något specifikt projekt. Styrelsen 
beslutade 
därför att ansöka om en generell borgen utan att precisera något speciellt 
objekt. Lån upptas när vi fastställt lämplig investering och ser vilka kostnader 
projekt kommer att omfatta. Det innebär att vi inte har några lånekostnader att 
redovisa idag. 

Stiftelsen Kalixbostäder upprättar inte någon tre års budget. Bolaget förhandlar 
om sina intäkter varje år och budget upprättas efter genomförda förhandlingar. 
Historiska uppgifter rörande stiftelsens verksamhet och ekonomi lär kommunen 
löpande under året i form av tertialrapporter och årsbokslut. 

Stiftelsen Kalixbostäder har Kalix kommun som huvudman och 
kommunfullmäktige tillsätter stiftelsens styrelse. Kalix kommun har full insyn i 
vår verksamhet och har därmed en god 

kännedom om stiftelsens verksamhet och ekonomi. Den säkerhet som finns i 
bolaget år dess tillgångar, främst bestående av fastigheter. 

Utökning av borgen beviljas i KF 2013-11-25 § 187 vilket kompletterar tidigare 
borgensåtagande. 1 beslut 2013-11-25 § 177 antar Kommunfullmäktige en ny 
borgenspolicy där bland annat former får borgensåtaganden redogörs för. Dessa 
är exempelvis; enkel borgen, proprieborgen samt generell borgen. Vid 
proprieborgen Ingår kommunen borgen med förbindelsen som gäller "såsom för 
egen skuld" vilket innebär att långivaren vid utebliven betalning har möjlighet att 
kräva vem långivaren vill av låntagaren eller borgensmannen det vill säga att det 
föreligger ett solidariskt ansvar. Kommuninvest ställer krav på att denna 
formulering tydligt framgår 1 samtliga beslut vilket föranleder ovanstående 
föreslagna ändringen. 

Bedömningen är att det är lämpligt att omformulera beslutet från KF 2013-11-25 
§ 187 I enlighet med beslutad borgenspolicy där form för borgen anges samt i 
övrigt enligt angivna villkor. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef Jeanette Larsson tjänsteskrivelse 9 november 2018 

pintennees4s• 

§ 177 Dnr 2018-00526 

Kalixbus 1 —  revidering av borgensåtagande 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar omformulera tidigare 
borgensåtagande gentemot Rbf Riksbyggen bostadsrättsförening Kallxhus nr 1 samt 
anpassa övriga formuleringar 1 enlighet med Borgenspolicy för Kalix kommun 
(antagen i KF 2013-11-25 § 177). 

Kommunstyrelsen föreslår vidare, att kommunfullmäktige beslutar att, såsom för 
egen skuld, ingå borgen för Rbf Riksbyggen bostadsrättsförening Kalixhus nr 1:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 4 341 152 SEK, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. Övriga uppgifter angående borgensåtagandet gäller 
enligt nedanstående punkter samt antagen och till ärendet bifogad borgenspolicy KF 
2013-11-25 § 177. 

• beslutets giltighet; 2018-11-26-2028-11-25 
• borgensåtagandets löptid; 2018-11-26-2028-11-25 
• uppgift om låntagare/gäldenär för vilken förpliktelsen ställs; Rbf Riksbyggen 

bostadsrättsförening Kalixhus nr 1 med organisationsnummer 798200-0585 
• uppgift om för vilket objekt eller vilken investering borgensåtagandet utställs; 

flerbostadshus 1 kv Örnen nr 5 
• typ av borgen; proprieborgen. Kommunen har regressrätt. 
• typ av lån och länets omfattning samt uppgift om eventuell amorteringsplan; 

amorteringstakten är ca 3 % årligen, föreningen kommer att amortera 
383 265 kr/år. 

• beloppsbegränsning för borgensåtagandet; 4 341 152 
• storlek på borgensavgiften; 0,15 % 
• Tidsbegränsning för borgensåtagandet; 2018-11-26-2028-11-25 

Det tidigare borgensbeslutet antaget i KF 1988-06-23 § 114 (Dnr Akt-99) upphör 
därmed att gälla. 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Jeanette Larsson, meddelar i tjänsteskrivelse den 9 november 2018, 
att 1 brev den 22 april och 3 maj 1988 begär Riksbyggens Bostadsrättsförening 
Kalixhus nr 1 att kommunen tecknar borgen för de lån som behövs vid ombyggnad 
på flerbostadshus 1 kv Örnen nr 5. Tekniska kontoret rapporterar, att den totala 
redovisade ombyggnadskostnaden beräknats till 9 390 000 kr. Av denna kostnad har 
6 313 000 kr godkänts för bostadslån (bottenlån 4 418 000 kr samt statslån 
1 830 000 kr). Skillnaden mellan produktionskostnaden, 9 390 00 kr, och 
låneunderlaget, 6 313 000 kr, avser lokaler som inte är bostadslåneberättlgade. Den 
övre gränsen för det statliga bostadslånet beräknas komma ligga vid 9 812 000 kr. 

Kommunfullmäktige beslutar teckna borgen 1988-06-23 § 114 för krediten 
motsvarande summan av bottenlån, statslån samt lån för lokaler. Åtagandet gäller 
under byggnadstiden, dock inte längre än till dessa statslån lämnas ut. Som villkor 
gäller att låntagaren ska lämna intyg från bank om att bottenlån placerats. 
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Kommunfullmäktige beslutar också teckna borgen för de statliga bostadslån och 
bottenlån som bostadsrättsföreningen kan komma att beviljas enligt slutligt beslut 
av länsstyrelsens bostadsenhet vid ombyggnad av flerbostadshuset. 

En förutsättning för kommunens åtagande är att pantbrevskostnader inte ska ingå i 
låneunderlaget. Om län redan beviljats under felaktiga förutsättningar ska 
lånebesluten omprövas. Kommunalrådet Kurt Johansson och kanslichefen Birger 
Nyström får i uppdrag att för kommunens räkning skriva under borgensförbindelser. 

Kommunfullmäktige i Kalix har den 25 november 2013 § 177 antagit en 
borgenspolicy. Kommunen kan borga för andra än de egna bolagen/stiftelse på 
grund av sin breda förankring 1 samhällsekonomi samt ett allmänintresse för 
ändamålet. De ändamål som åtagandet gynnar ska sammanfalla med kommunens 
egna syften och intressen. 

I borgenspolicyn finns ett antal kriterier som ska uppfyllas rör eventuell borgen vilka 
redovisas nedan. 

Riskanalys/bedömningar 
Ett borgensåtagande innebär alltid ett risktagande, varför en riskanalys/bedömning 
äran stor vikt. Nedan följer en sammanfattning av Rbf Riksbyggen 
bostadsrättsförening Kallxhus nr 1 

Rbf Riksbyggen bostadsrättsförening Kalixhus nr 1 hade per 2017-08-31 ett resultat 
på 210 939 kr. Resultatet har de senaste åren varit positivt. Soliditeten, det vill säga 
företagets finansiella och långsiktiga förmåga att överleva uppgick till 17 %. 
Likviditeten är per bokslutsdatum 2017-08-31 377 %, vilket visar att 
betalningsförmågan på kort sikt var god. Ovan har hämtats ur föreningens 
årsredovisning per 2017-08-31. Denna finns som bilaga i ärendet. 

Riskavgift 
Kommunens borgensåtaganden år förenade med kostnader och risker för kommunen 
som ska kompenseras genom en avgift. Avgiften ska täcka kostnader för 
administration och dylikt. Storleken på avgiften ska sättas 1 proportion till risken i 
borgensåtagandet samt att avgiften skall erläggas en gång per år 1 samband med 
årsbokslutet. 

För de kommunalågda bolagen/stiftelsen regleras borgensavgiften i den av 
kommunfullmäktige antaga finanspolicyn. För närvarande uppgår borgensavgiften till 
0,15 % av ingående aktuell kapitalskuld. 

Säkerheter 
Vid tecknande av kommunal borgen bör kommunen, om möjligt, kräva säkerhet från 
låntagaren för borgensåtagandet. I de fall säkerhet lämnas 1 form av pantbrev 1 fast 
egendom får ytterligare belåning i pantsatt fastighet Inte ske utan kommunens 
medgivande. Låntagare ska förbinda sig att hålla de investeringar som borgen 
lämnats för betryggande försäkrade under den tid borgen ska gälla. Rbf Riksbyggen 
bostadsrättsförening Kalixhus nr 1 erbjuder ej någon säkerhet i sin borgensansökan. 
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Belopps- och tidsgränser 
Ett borgensåtagande skall vara tydligt avgränsat vad avser belopp och tid. Vid 
borgen till annan än hel - eller delägt kommunalt bolag/stiftelse ska kommunens 
åtagande tidsbegränsas till längst 10 år detta enligt Borgenspolicy antagen av 
Kommunfullmäktige 2013-11-25 § 177. Låntagaren ska redovisa en amorteringsplan 
och amortering ska påbörjas inom ett år. Kommunens regressrätt, dvs kommunens 
rätt att kräva tillbaka en utbetalning från den som egentligen bör stå för denna, ska 
skrivas In I villkoren för borgensåtagandet. 

Typ av borgen 
Det finns flera olika former av borgensåtaganden exempelvis; enkel borgen, 
proprieborgen samt generell borgen. Vid proprieborgen ingår kommunen borgen 
med förbindelsen som gäller "såsom för egen skuld" vilket Innebär att långivaren vid 
utebliven 
betalning har möjlighet att kräva vem långivaren vill av låntagaren eller 
borgensmannen, det vill säga att det föreligger ett solidariskt ansvar. 

7 november 2018 inkommer Rbf Riksbyggen bostadsrättsförening Kalixhus nr 1 med 
en ny ansökan om kommunal borgen till ett belopp på återstoden av ursprungligt 
beviljat belopp från år 1988 på i dagsläget totalt 4 341 152 kronor (se bilaga). 
Borgensåtagandet behöver förnyas då den befintliga är sedan 1988 och upphandling 
av krediter för föreningen lett till komplettering av bank som kräver detta anges 1 
ansökan. 

Bedömningen är att det är lämpligt att omformulera borgensbeslutet från år 1988 i 
enlighet med beslutad borgenspolicy 2013-11-25 samt aktuellt belopp 4 341 152 kr. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichef )eanette Larsson tjänsteskrivelse 9 november 2018 
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§ 178 Dnr 2018-00469 

överföring investeringsmedel till 2019 - skalskydd 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar överföra återstående 
investeringsmedel för projekt 1031 Skalskydd förvaltningsbyggnad till 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Maria 5 Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 16 oktober 
2018, att kommunstyrelsens investeringsmedel för skalskydd omfattar 2 miljoner kr 
för 2018. De avsatta medlen är riktat till säkerhetshöjande åtgärder i form av 
säkrare inpassering till kommunförvaltningen. Den nya inpasseringen är driftsatt den 
1 oktober 2018. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har genomfört en översyn och 
har i juni 2018 lämnat en rapport, med förslag till tekniska åtgärder för kommunal 
ledningsplats i kommunförvaltningen, innefattande lokaler och kommunikation, 
strömförsörjning, IT och telefoni, larm och övervakning samt räddningstjänstens 
lokaler. 

Kommunen kan erhålla statliga medel till 50% av de kostnader som uppstår för att 
genomföra de åtgärder som M513 föreslagit. 

Mot bakgrund av ovanstående begär kommunstyrelsen om att kommunfullmäktige 
beslutar överföra återstående medel 1,5 miljoner kr till 2019, för fortsatt utveckling 
av tekniska åtgärder för kommunal ledningsplats i enlighet med MSB förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 16 oktober 2018. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 101/18.  

§ 179 Dnr 2018-00443 

överföring investeringsmedel till 2019 - bredband 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar överföra återstående 
investeringsmedel för projekt 1027 "Bredband" till 2019, samt korrigera projektet 
1027 till "Data- och telekommunikationer". 

Beskrivning av ärendet 
Stabsansvarig Kenneth Björnfot meddelar i tjänsteskrivelse den 5 oktober 2018, att 
kommunstyrelsens investeringsmedel för bredbandsutbyggnad omfattar 
1500 tkr för 2018. Endast en mindre del är förbrukat beroende på svårigheter med 
planering för utbyggnad av det kommunala förvaltningsnätet och kommunala 
stadsnätet, samt att de privata aktörernas egna planer för utbyggnad har försenats. 

Mot bakgrund av ovanstående begär Stab-IT om att kommunfullmäktige överför 
återstående medel till 2019, samt byter benämning på projekt till 1027 "Data- och 
telekommunikationer" Återstående medel beräknas vid årsskiftet uppgå till 1300 tkr 

Beslutsunderlag 
Stabsansvarig Kenneth Björnfots tjänsteskrivelse den 5 oktober 2018. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 100/18. 
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