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Plats och tid Kalix Folkets Hus, tisdagen den 14 april 2020  

Beslutande Susanne Andersson(S),ordf 
Magnus Mörtling (S) 
Irma Spårman (M) 
Tommy Nilsson (S) 
Jan Nilsson (S) 
Sven Nordlund (MP)  
Katarina Burman (V) 
Ellinor Söderlund (S) 
Viktoria Wikström (S) 
Lauri Korpela (V) 
Linda Frohm (M) 
Jimmy Väyrynen (M) 
Catarina Nordin (M) 
 
 

Adam Dahlberg (S) 
Carl Otto Gählman (FIK) 
Mika Räisänen (KXP) 
Kristina Karlsson (SD) 
Rickard Mohss (L) 
Inga-Lis Samuelsson (C) 
Anette Wernersson (S) 
Rose-Marie Henriksson (S) tjgör 
för Anna-Lena Larsson (S) 
Bertil Sandström (SD) tjgör för 
Marianne Sandström (SD) 

 

  
Övriga närvarande 

 
 
 
Ajournering 

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

 

Justerare Viktoria Wikström (S) och Jimmy Väyrynen (M) 

Justeringens plats och tid Kalix Folkets Hus, tisdagen den 14 april 2020 
 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

Paragrafer 
§§ 51, 
53, 54 

 Helena Landström  

Ordförande   
 
 
 

Susanne Andersson  

Justerare 

 
 
Viktoria Wikström                                       Jimmy Väyrynen        

 

    
 TILLKÄNNAGIVANDE 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-04-14 
 
Datum då anslaget sätts 
upp 2020-04-14 Datum då anslaget tas ned     2020-05-06  
 
Förvaringsplats för 
protokollet Kansliet 
 

Underskrift 
  

 Helena Landström  
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§ 51   Dnr 2020-00158 
 
Beslut angående formerna för krisledningsnämndens beslut till 
fullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att beslut som krisledningsnämnden fattar med anledning 
av pandemin Covid-19 ska redovisas skriftligt och i kronologisk ordning till närmast 
följande fullmäktigesammanträde. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Reservation 
Carl-Otto Gählman (FIK) reserverar sig mot beslutet: KF har ej tagit beslut om att 
godkänna KLN. Detta skall göras på 1:a KF:et efter att beslut fattats.  
 
Beskrivning av ärendet 
Krisledningsnämnden i Kalix kommun kommer i närtid att aktiveras med anledning av 
den extraordinära händelse som förorsakats av pandemin Covid-19. Av 5 § lag 
(2006:544) om kommuners och landstingsåtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap framgår att krisledningsnämndens beslut skall 
anmälas till vid närmast följande fullmäktigesammanträde. Här framgår vidare att 
"Fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för denna". 
 
Kommunstyrelsen föreslår, att fullmäktige beslutar att redovisningen av 
krisledningsnämnden beslut ska efterlikna den redovisning av delegerade beslut som i 
normalläget sker i nämnd. Fullmäktiges beslut i ärende bör därför bli att 
krisledningsnämnden tillskickar fullmäktige en skriftlig lista som i kronologisk ordning 
redovisar de beslut som krisledningsnämnden fattat. Det är en fråga för fullmäktiges 
ordförande och presidium att närmare bestämma vid vilken tidpunkt under 
fullmäktigesammanträdet som redovisningen ska ske. 
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§ 53 Dnr 2020-00148 101 

Närvaro på sammanträden på distans  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att sammanträden i styrelser 
och nämnder får, om särskilda skäl föreligger, bedrivas med ledamöter närvarande på 
distans, sådana sammanträden får bara äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att alla deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Beskrivning av ärendet 
Under Covid – 19 krisen  har det framkommit behov att ledamöter i styrelser och 
nämnder bör ges möjlighet att kunna närvara på distans. Detta för att undvika 
smittspridning och säkra den demokratiska processen. Många av de förtroendevalda kan 
tillhöra olika riskgrupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vi ska skydda. 
 
Beslutsunderlag 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 20 mars 2020. 
Kommunstyrelsens protokoll § 81/20. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga nämnder 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(6) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-14 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 54 Dnr 2020-00144 04 

Tillfällig revidering Riktlinjer för debitering och kravhantering 
(covid-19)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fram till och med den 31 december 2020 ändra tillfälligt 
i riktlinjen för Debitering och Kravhantering under rubriken Anstånd och avbetalningsplan 
enligt följande: 
 

1. Dröjsmålsränta enligt räntelagen skall debiteras under anståndsperioden respektive 
avbetalningstiden  

 
till:  

Dröjsmålsränta enligt räntelagen debiteras inte under anståndsperioden 
respektive avbetalningstiden.  

 
2. Varje nämnd/styrelse har genom delegation utsett vem som får besluta om anstånd. 
 
till: 
Förutom de delegater som är utsedda av nämnderna att bevilja anstånd och 
avbetalningsplan kan även ekonomienheten bevilja anstånd och avbetalningsplan upp till 
ett belopp om 50 000 kronor och som längst fram till den 31 december 2020. Beslut om 
anstånd och avbetalningsplaner på belopp över 50 000 kronor tas alltid enligt 
nämndernas delegationsordningar. 
 
Från och med den 1 januari 2021 gäller återigen den ursprungliga riktlinjen i sin helhet. I 
annat fall krävs beslut om en ny revidering av riktlinjen. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Beskrivning av ärendet 
Utvecklingen kring corona/covid-19 får konsekvenser i en stor andel av företagen i 
samhället, antalet varsel om uppsägning ökar. Regeringen har beslutat om åtgärder för 
att mildra konsekvenserna för företagen men även i kommunen kan det vidtas åtgärder. 
Vid den här tidpunkten är det viktigt med åtgärder som stärker företagens likviditet samt 
åtgärder som frigör företagarnas tid till att hantera krisen. Ge anstånd och förlänga 
betalningstider på avgifter etc. samt att korta ner betalningstider till leverantörer är 
några sådana åtgärder.  
 
Även för privatpersoner kan det ha betydelse att få ett anstånd med betalning av deras 
fakturor vid uppsägning och sjukskrivningsperioder.  
 
Den 28 november 2016, § 213, beslutade kommunfullmäktige om riktlinjer för 
Debitering och Kravhantering. Riktlinjerna fastställer bland annat hur anstånd och 
avbetalningsplaner ska hanteras i Kalix kommun i följande stycke: 
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Anstånd och avbetalningsplan 
Uppskov med betalning och upprättande av avbetalningsplan kan ske endast i 
undantagsfall och endast då kommunens möjlighet att erhålla betalning bedöms öka. 
Varje nämnd/styrelse har genom delegation utsett vem som får besluta om 
anstånd. Generellt bör ej anstånd lämnas för så lång tid att skulden ökar ytterligare. 
Dröjsmålsränta enligt räntelagen skall debiteras under anståndsperioden respektive 
avbetalningstiden. Om fordran inte reglerats inom överenskommen anståndsperiod eller 
betalning ej följer avtalad avbetalningsplan skall lagenliga åtgärder snarast påbörjas. Om 
fordran redan är skickad till inkassoföretaget ska eventuell avbetalningsplan göras upp 
med inkassobolaget direkt och inte med kommunen. 
 
I kommunens Riktlinjer för Debitering och Kravhantering finns möjligheten att besluta 
om anstånd efter individuell bedömning. 
 
Den som har en obetald faktura som kommunen ställt ut kontaktar angiven 
kontaktperson på fakturan alternativt ekonomienheten för att ansöka om ett anstånd 
som sedan handläggs utifrån riktlinjen. Det finns således redan en etablerad rutin för 
detta. Den åtgärd som föreslås i Förslag till beslut är dock att under återstoden av år 
2020 ändra skrivningen:  
 
Dröjsmålsränta enligt räntelagen skall debiteras under anståndsperioden respektive 
avbetalningstiden  
 
till:  
Dröjsmålsränta enligt räntelagen debiteras inte under anståndsperioden respektive 
avbetalningstiden.  
 
Ändringen innebär att gäldenären får en lättnad gällande räntekostnaden i samband med 
anstånd och avbetalningsplaner. Dröjsmålsräntan är för närvarande 8 %. 
 
För att underlätta handläggningen föreslås även att göra en tillfällig ändring gällande 
vem som får lämna anstånd: 
 
Varje nämnd/styrelse har genom delegation utsett vem som får besluta om anstånd. 
 
till: 
Förutom de delegater som är utsedda av nämnderna att bevilja anstånd och 
avbetalningsplan kan även ekonomienheten bevilja anstånd och avbetalningsplan upp till 
ett belopp om 50 000 kronor och som längst fram till den 31 december 2020. Beslut om 
belopp över 50 000 kronor tas alltid enligt nämndernas delegationsordningar. 
 
Denna ändring innebär att gäldenären kan få en snabbare handläggning av sitt anstånd 
eller avbetalningsplan under denna tillfälliga period fram till den sista december 2020. 
 
När det gäller möjligheten att korta ner betalningstiden till kommunens leverantörer är 
rådande arbetsrutin att fakturor betalas normalt per 30 dagar efter faktureringsdatum 
vid normal postgång. Om en annan betalningstid i undantagsfall  
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och uttryckligen överenskommits gäller denna. Precis som vid anstånd för kommunens 
kundfordringar, handläggs en begäran om snabbare betalning skyndsamt av 
ekonomienheten. Bedömningen är att inget särskilt beslut därmed behöver fattas om 
detta. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 20 mars 2020. 
Kommunstyrelsens protokoll § 80/20. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomienheten 
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