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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(79) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-06 

 
 

  
 
Plats och tid Folkets Hus, Bergön, måndagen den 6 februari 2023 kl 09:00-14:40 

Beslutande Magnus Mörtling (S),ordf 
Maud Lundbäck (S),1:e vice 
ordf 
Linus Häggström (M),2:e vice 
ordf 
Mikael Engren (S) 
Erling Lundh (S) 
Anna Johansson (S) 
Ulla Granström (S) 
Åse Classon (S) 
Marianne Rönnquist (S) 
Anette Wernersson (S) 
Håkan Nyman (S), § 1-35 
Veronica Utterström (S) 
Ann-Sofie Esperi (C) 
Stefan Granström (C) 
Sven Nordlund (MP) 
Katarina Burman (V), § 1-35 
Carina Strand (V) 
Linda Frohm (M), § 1-32 
Sandra Bergström (M) 
 
 
 

Sara Cave (M) 
Irma Spårman (M) 
Mats Andersson (M) 
Ellinor Rönnkvist (M) 
Rickard Mohss (L) 
Tomas Johsund (L) 
Carl Otto Gählman (FIK) 
Kristina Karlsson (SD) 
Robert Sandström (SD) 
Jan Ove Andersson (SD) 
Gunnar Isaksson (SD) 
Mona Sundqvist (S) tjgör för 
Susanne Andersson (S) 
Rose-Marie Henriksson (S) tjgör 
för Viktoria Wikström (S) 
Tomas Wennström(S) tjgör för 
Nicklas Johansson (S) 
Lena Lindman Sjöberg (S) tjgör 
för Lars Bergström (S) 
Stig Karlsson (S) tjgör för Hans 
Grahn (S) 
 
 

Monica Sidén (S) tjgör för Bertil 
Sundqvist (S) 
Jan Johansson (M) tjgör för 
Jimmy Väyrynen (M) 
Mikael Sandberg (M) tjgör för 
Sara Cave (M) 
Anders Hjerpe (M) tjgör för 
Linda Frohm (M), § 33-42  
Doris Lilian Kerttu (FIK) tjgör 
för Carl Otto Gählman (FIK) 
Gerd Strand (V) tjgör för 
Katarina Burman (V), § 36-42 
 
Närvarande ersättare 
Anders Hjerpe (M), § 1-32 
Inga-Lis Samuelsson (C) 
Robert Fredriksson (C) 
Gerd Strand (V) § 1-35 
Maria Nilsson (MP) 
Bertil Sandström (SD) 
Johanna Söderman (FIK) 

   
Övriga närvarande 
 
 
 
Ajournering  

 
 

Maria Kruukka Olsson, nämndsekreterare            Jeanette Larsson, ekonomichef 
Helena Landström, nämndsekreterare                 Greta Sköld, projektledare Nära Vård, § 1 
Maria S Henriksson, kommundirektör                  Linda Frohm (M), ordf styrgrupp Nära Vård, § 1 
 
§ 7, kl 10-10:05 , § 10, kl 10:15-10:20, § 14, kl 10:30-10:55, kl 11:00-11:10, § 26, kl 13:10-
13:25, § 30, kl13:40-13:45 

Justerare Erling Lund (S) och Jan Johansson (M) (digital sign) 

Justeringens plats och tid Digital signering, söndagen den 12 februari 2023 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-42 
 Maria Kruukka-Olsson (digital sign)  

 Ordförande 

 
 

 

 Magnus Mörtling (digital sign)  

 Justerare 

  

 Erling Lundh (digital sign)         Jan Johansson (digital sign)  
 
 TILLKÄNNAGIVANDE 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2023-02-06 

Datum då anslaget sätts upp 2023-02-13 Datum då anslaget tas ned 2023-03-07 

Förvaringsplats för protokollet Stab kansli 
 

Underskrift 
  

 Maria Kruukka-Olsson  
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finanspolicy ....................................................................................................... 32 
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§ 1   

Information  
Vid dagens sammanträde lämnas följande information och dialog: 
 

- Projektledare Greta Sköld och Linda Frohm (M) ordförande 
styrgrupp Nära vård. 

 
Informationen föranleder inte till särskilt beslut.     
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§ 2   

Upprop 
Magnus Mörtling (S), kommunfullmäktiges ordförande förrättar upprop 
för dagens sammanträde. 
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§ 3   

Val av justerare 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse Erling Lund (S) och Jan Johansson (M) 
som justerare av dagens protokoll.     
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§ 4   

Godkännande av tillkännagivande 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna tillkännagivandet och förklarar sig 
därefter lagligen kallade. 
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§ 5 Dnr 2022-00709 102 

Avsägelse politiskt uppdrag (S) - ersättare i kommun-
fullmäktige  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Torgny Olofsson (S), befrielse från  
förtroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beskrivning av ärendet 
Torgny Olofsson (S) har den 8 december 2022, begärt befrielse från politiskt  
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Länsstyrelsen 
Torgny Olofsson 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 6 Dnr 2023-00006 102 

Avsägelse politiskt uppdrag (M) - ledamot i kommun-
fullmäktige  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Jimmy Väyrynen (M), befrielse från  
förtroendeuppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Beskrivning av ärendet 
Jimmy Väyrynen (M), har den 3 januari 2023, begärt befrielse från politiskt  
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Länsstyrelsen 
Jimmy Väyrynen 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 7 Dnr 2022-00541 102 

Val - Ombud Norrbottens kommuners förbundsfullmäktige 
2023-2026 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse följande personer som ombud och 
ersättare i Kommunförbundet Norrbottens Förbundsfullmäktige tiden 
1 januari 2023 – 31 december 2026. 5 ombud och 5 ersättare. 
 
Ombud 
Åse Classon (S) 
Inga-Lis Samuelsson (C) 
Mikael Engren (S) 
Linda Frohm (M) 
Mikael Sandberg (M) 
 
Ersättare 
Anette Wernersson (S) 
Erling Lund (S) 
Stig Karlsson (S) 
Ellinor Rönnqvist (M) 
Marlene Johansson (FIK)  
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 28 november 2022, § 168, beslutat utse Åse 
Classon (S), Inga-Lis Samuelsson (C) och Mikael Engren (S) som ombud 
samt Anette Wernersson (S), Erling Lund (S) och Stig Karlsson (S) som 
ersättare i Kommunförbundet Norrbottens Förbundsfullmäktige tiden 
1 januari 2023 – 31 december 2026.  
 
(M), (L) och (FIK) återkommer till kommunfullmäktige den 6 februari 
2023.  
 
Ajournering  
Kl 10:00-10:05. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges valberedningsprotokoll § 11/22. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 168/22. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga valda 
Norrbottens kommuner 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 8 Dnr 2022-00574 102 

Val - Godemän för Kalix kommun jord/skogsbruk 2023-2026 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse följande personer som godeman för Kalix 
kommun jordbruk/skogsbruk tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026. 4 
ledamöter. 
      
Ledamöter 
Ulla Granström (S) 
Bengt Esperi (C) 
Anders Hjärpe (M) 
(M), (L) och (FIK) återkommer till kommunfullmäktige 11 april 2023 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 28 november 2022, § 178, beslutat utse Ulla 
Granström (S) och Bengt Esperi (C) som godeman för Kalix 
kommunjordbruk/skogsbruk tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026.  
 
(M), (L) och (FIK) återkommer till kommunfullmäktige den 6 februari 2023.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges valberedningsprotokoll § 21/22. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 178/22. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Anders Hjärpe 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
Kommunfullmäktige 
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§ 9 Dnr 2022-00575 102 

Val - Godemän för Kalix kommun tätort 2023-2026 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse följande personer som godemän för Kalix 
tätort tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026. 4 ledamöter. 
 
Ledamöter 
Ulla Granström (S) 
Bengt Esperi (C) 
Anders Hjärpe (M) 
(M), (L) och (FIK) återkommer till kommunfullmäktige 11 april 2023 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 28 november 2022, § 179, beslutat utse Ulla 
Granström (S) och Bengt Esperi (C) som godemän för Kalix tätort tiden 
1 januari 2023 – 31 december 2026. 
 
(M), (L) och (FIK) återkommer till kommunfullmäktige den 6 februari 2023.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges valberedningsprotokoll § 22/22. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 179/22. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Anders Hjärpe 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
Kommunfullmäktige 
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§ 10 Dnr 2022-00576 102 

Val - Kommunalt tillgänglighetsråd 2023-2026 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse följande personer som tillgänglighetsråd för  
tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026. 1 ledamot och 1 ersättare 
(Socialnämnden utser 2 ledamöter, varav 1 ordf). 
 
Ledamöter 
Maud Lundbäck (S) 
 
Ersättare 
Maria Nilsson (MP) 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 28 november 2022, § 180, beslutat lämna ärendet 
till kommunfullmäktige den 6 februari 2023.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges valberedningsprotokoll § 23/22. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 180/22. 
 
Ajournering  
Kl 10:15.10:20. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga valda 
Socialnämnden 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(79) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-06 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 11 Dnr 2022-00583 102 

Val - Stiftelsen Englundsgården 2023-2026 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse följande personer som ledamöter, 
ersättare, lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare i Stiftelsen 
Englundsgården tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026. 2 ledamöter, 2 
ersättare, 1 lekmannarevisor och 1 lekmannarevisorsersättare. 
 
Ledamöter 
Britt-Inger Nordström (S) 
Håkan Nyman (S) 
 
Ersättare 
Ann-Sofie Esperi (C)  
(S), (C) och (MP) återkommer till kommunfullmäktige 11 april 2023 
 
Lekmannarevisor 
Gun-Britt Andefors (S) 
 
Lekmannarevisorsersättare 
Hans-Erik Rönnbäck (M)  
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 28 november 2022, § 186, beslutat lämna 
ärendet till kommunfullmäktige den 6 februari 2023.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges valberedningsprotokoll § 29/22. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 186/22. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga valda 
Stiftelsen Englundsgården 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
Kommunfullmäktige 
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§ 12 Dnr 2022-00584 102 

Val - Styrelsen för Bottenviksbågen Botnian Arc rf 2023-2026 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse följande personer som ledamot och ersättare i  
styrelsen för Bottenviksbågen Botnian Arc rf tiden 1 januari 2023 – 31 december 
2026. 1 ledamot och 1 ersättare. 
 
Ledamot 
Mikael Engren (S) 
 
Ersättare 
Linda Frohm (M)  
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 28 november 2022, § 187, beslutat lämna 
ärendet till kommunfullmäktige den 6 februari 2023.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges valberedningsprotokoll § 30/22. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 187/22. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga valda 
Bottenviksbågen Bothnian Arc rf 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 13 Dnr 2022-00645 102 

Val - E-nämnd 2023-2026 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse följande personer i E-nämnden för 
tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026. 1 ledamot och 1 ersättare. 
 
Ledamot 
Maud Lundbäck (S) 
 
Ersättare 
Linus Häggström (M) 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 28 november 2022, § 189, beslutat utse Maud 
Lundbäck (S) i E-nämnden för tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026.  
 
(M), (L) och (FIK) återkommer till kommunfullmäktige den 6 februari 2023.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges valberedningsprotokoll § 32/22. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 189/22. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga valda 
E-nämnden 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 14 Dnr 2022-00653 102 

Val - Stiftelsen Kalixbo 2023-05-01-2027-04-30 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse följande ledamöter, ersättare, 
ordförande, vice ordförande, revisor och revisorsersättare i styrelsen för 
Stiftelsen Kalixbo för tiden 1 maj 2023 till och med 30 april 2027. 
 
Ledamöter 
Ellinor Söderlund (S) 
Hans Sundell (S) 
Susanne Andersson (S) 
Linda Frohm (M) 
Roland Nordin (M) 
 
Ersättare 
Roine Brunnberg (S) 
Monica Sidén (S) 
Kenneth Sandberg MP)  
Jimmy Väyrynen (M) 
Anders Hjärpe (M) 
 
Ordförande 
Ellinor Söderlund (S) 
 
Vice ordförande 
Hans Sundell (S) 
 
Revisor 
Gun-Britt Andefors (S) 
 
Revisorsersättare 
Bror Olofsson (C) 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktiges valberedning har den 23 januari 2023, § 4, 
beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta utse Ellinor Söderlund (S), 
Hans Sundell (S), Susanne Andersson (S) och Thomas Bergman (SD) 
som ledamöter, Ellinor Söderlund (S) som ordförande och Hans Sundell 
(S) och vice ordförande samt Roine Brunnberg (S), Monica Siden (S) och 
Jan-Ove Andersson (SD) som ersättare i styrelsen för Stiftelsen Kalixbo 
för tiden 1 maj 2023 till och med 30 april 2027.  
 
Övriga poster beslutas utses av kommunfullmäktige den 6 februari 2023. 
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Förslag 
Ordinarie ledamöter  
Maud Lundbäck (S): Enligt kommunfullmäktiges valberednings förslag 
från den 23 januari 2023, Ellinor Söderlund (S), Hans Sundell (S), 
Susanne Andersson (S) och Tomas Bergman (SD). 
Linus Häggström (M): Linda Frohm (M) och Roland Nordin (M). 
 
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. 
Justerarna Erling Lund (S) och Jan Johansson (M) utses till rösträknare. 
Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för rösträknarna. De 
röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna.  
 
Antalet avgivna röster är 37. Samtliga valsedlar är giltiga.  
 
Med 20 antal röster för Ellinor Söderlund (S), 20 antal röster för Hans 
Sundell (S), 20 antal röster för Susanne Andersson, 14 antal röster för 
Linda Frohm (M) och 14 antal röster för Roland Nordin (M) samt 2 antal 
blanka röster beslutar kommunfullmäktige utse följande ledamöter i 
styrelsen för Stiftelsen Kalixbo för tiden 1 maj 2023 till och med 30 april 
2027: Ellinor Söderlund (S), Hans Sundell (S), Susanne Andersson (S), 
Linda Frohm (M) och Roland Nordin (M). 
 
Förslag 
Ersättare 
Maud Lundbäck (S): Enligt kommunfullmäktiges valberednings förslag 
från den 23 januari 2023, Roine Brunnberg (S), Monica Siden (S) och 
Jan-Ove Andersson (SD). 
Linus Häggström (M): Jimmy Väyrynen (M) och Anders Hjerpe (M). 
Sven Nordlund: Kenneth Sandberg (MP). 
 
Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. 
Justerarna Erling Lund (S) och Jan Johansson (M) utses till rösträknare. 
Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för rösträknarna. De 
röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna.  
 
Antalet avgivna röster är 37. Samtliga valsedlar är giltiga.  
 
Med 20 antal röster för Roine Brunnberg (S), 20 antal röster för Monica 
Sidén (S), 19 antal röster för Kenneth Sandberg (MP), 12 antal röster för 
Jimmy Väyrynen (M) och 12 antal röster för Anders Hjerpe (M) beslutar 
kommunfullmäktige utse följande ersättare i styrelsen för Stiftelsen 
Kalixbo för tiden 1 maj 2023 till och med 30 april 2027: Roine Brunnberg 
(S), Monica Sidén (S), Kenneth Sandberg MP), Jimmy Väyrynen (M) och 
Anders Hjärpe (M). 
 
Förslag 
Maud Lundbäck (S): Revisor Gun-Britt Andefors (S) och 
Revisorsersättare Bror Olofsson (C). 
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Ordförande ställer förslagen för röstning och beslutar utse Gun-Britt 
Andefors (S) som revisor och Bror Olofsson (C) som revisorsersättare. 
 
Ajournering  
Kl 10:30-10:55, kl 11:00-11:10 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges valberedningsprotokoll § 4/23. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga valda 
Stiftelsen Kalixbo 
Arbetsgivarenheten 
Författningssamlingen 
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§ 15 Dnr 2022-00652 102 

Val - Styrelsen Kalix Industrihotell AB 2023-05-01-
2027-04-30 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse följande ledamöter, ersättare, ordförande, 
vice ordförande, lekmannarevisor och lekmannarevisorsersättare i Styrelsen 
Kalix Industrihotell AB för tiden l maj 2023 till och med 30 april 2027: 
 
Ledamöter 
Jan Nilsson (S) 
Ingela Rönnbäck(S) 
Robert Fredriksson (C) 
Mikael Sandberg (M) 
Annika Andersson (M) 
 
Ersättare 
Mikael Engren (S) 
Sara Cave (M) 
 
Ordförande 
Jan Nilsson (S) 
 
Vice ordförande 
Ingela Rönnbäck (S) 
 
Lekmannarevisor 
Bror Olofsson (C) 
 
Lekmannarevisorsersättare 
Gun-Britt Andefors (S) 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktiges valberedning har den 23 januari 2023, § 5, 
beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta utse Jan Nilsson (S), Ingela 
Rönnbäck (S), Robert Fredriksson (C) som ledamöter, Jan Nilsson (S) 
som ordförande, Ingela Rönnbäck (S) som vice ordförande och Mikael 
Engren (S) ersättare i styrelsen Kalix Industrihotell AB för tiden 1 maj 
2023 till och med 30 april 2027.  
 
Övriga poster beslutas utses av kommunfullmäktige den 6 februari 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges valberedningsprotokoll § 5/23. 
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Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga valda 
Kalix Industrihotell AB 
Arbetsgivarenheten 
Författningssamlingen  
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§ 16 Dnr 2022-00654 102 

Val - Styrelsen Kalix Nya Centrum KB 2023-05-01-
2027-04-30 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse följande ledamöter, ersättare, 
ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor och 
lekmannarevisorsersättare i styrelsen för Styrelsen Kalix Nya Centrum 
KB för tiden l maj 2023 till och med 30 april 2027: 
 
Ledamöter 
Jan Nilsson (S) 
Ingela Rönnbäck(S) 
Robert Fredriksson (C) 
Mikael Sandberg (M) 
Annika Andersson (M) 
 
Ersättare 
Mikael Engren (S) 
Sara Cave (M) 
 
Ordförande 
Jan Nilsson (S) 
 
Vice ordförande 
Ingela Rönnbäck (S) 
 
Lekmannarevisor 
Bror Olofsson (C) 
 
Lekmannarevisorsersättare 
Gun-Britt Andefors (S) 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktiges valberedning har den 23 januari 2023, § 6, 
beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta utse Jan Nilsson (S), Ingela 
Rönnbäck (S), Robert Fredriksson (C) som ledamöter, Jan Nilsson (S) 
som ordförande, Ingela Rönnbäck (S) som vice ordförande och Mikael 
Engren (S) ersättare i styrelsen för Kalix Nya Centrum KB för tiden 1 maj 
2023 till och med 30 april 2027.  
 
Övriga poster beslutas utses av kommunfullmäktige den 6 februari 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges valberedningsprotokoll § 6/23. 
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Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga valda 
Kalix Nya Centrum KB 
Arbetsgivarenheten 
Författningssamlingen  
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§ 17 Dnr 2022-00650 003 

Tillägg till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta följande revidering av 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente; 
 
§ 1 samhällsbyggnadsnämndens uppgifter att det även innefattar lagen 
om sprängämnesprekursorer. 
 
Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 8 november 2022, 
§ 141, att ett tillägg i samhällsbyggnadsnämndens reglemente § 1 
samhällsbyggnads-nämnden uppgifter bör kompletteras med, lagen om 
sprängämnesprekursorer. 
 
För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har 
utgångsämnen till dessa, så kallade sprängämnesprekursorer, reglerats 
inom EU. Reglerna innebär att kontroller behöver ske vid överlåtelse av 
produkter som innehåller dessa ämnen. Vidare måste misstänkta 
transaktioner, stölder och försvinnanden rapporteras till polisen. Från den 
1 februari 2021 gäller skärpta regler. Regelverk att förhålla sig till är EU- 
förordning 2019/1148, § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer, 
Förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer. 
 
Prekursor är en kemisk förening som genom en kemisk reaktion kan ge 
upphov till en annan förening. Sprängämnesprekursorer kan användas 
för att tillverka sprängmedel. Dessa ämnen förekommer i olika slags 
produkter inom detaljhandeln. Koncentrationen av aktuella ämnen kan 
variera i olika produkter. 
 
Tillsyn 
Enligt 6 § Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen 
ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 och 7-9 i 
EU:s förordning om sprängämnesprekursorer följs inom kommunen, i de 
delar tillsynen avser ekonomiska aktörer, professionella användare och 
enskilda. En kommun ska också ansvara för tillsynen över att enskilda 
inom kommunen har de tillstånd som krävs och att, om tillstånd har 
meddelats, villkoren för tillstånd är uppfyllda enligt artikel 6.3 i EU:s 
förordning om sprängämnesprekursorer. 
 
Ett led i kommuners tillsyn är att kontrollera att ekonomiska aktörer, det 
vill säga företag som tillhandahåller produkterna på marknaden, 
efterlever reglerna. De som säljer ”sprängämnesprekursorer som 
omfattas av restriktioner” till enskilda behöver bland annat kontrollera 
att dessa innehar tillstånd från MSB att förvärva produkterna, och för en 
del produkter råder förbud att sälja dem till enskilda.      
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Kommuner kan, som ett första steg, identifiera de ekonomiska aktörer 
som kan ha aktuella produkter i sitt sortiment. Försäljningsställen dit 
enskilda kan ha tillträde är exempelvis: 
 
• Lantbruks- och trädgårdshandel 
• Bygg och järnhandel, byggmarknader och målarbutiker 
• Butiker för RC-hobby 
• Pool och spabutiker 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kommer att 
underrätta berörd kommun om enskilda som meddelats tillstånd till 
förvärv, införsel, innehav och användning av tillståndspliktiga produkter. 
Detta i enlighet med 6b § förordningen (2014:880) om 
sprängämnesprekursorer. 
 
Merparten av Sveriges kommuner har gett nämnden som ansvarar för 
miljöfrågor att hantera tillsyn enligt denna lag. Utifrån det föreslås att 
samhällsbyggnadsnämnden i Kalix kommun ansvarar för tillsyn enligt 
sprängämnesprekursorer. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 225/22. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 141/22.   
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 18 Dnr 2022-00651 206 

Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagen taxa för tillsyn av 
sprängämnesprekursorer.  
 
Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 8 november 2022, 
§ 142, att för att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har 
utgångsämnen till dessa, så kallade sprängämnesprekursorer, reglerats 
inom EU. Reglerna innebär att kontroller behöver ske vid överlåtelse av 
produkter som innehåller dessa ämnen. Vidare måste misstänkta 
transaktioner, stölder och försvinnanden rapporteras till polisen. Från 
den 1 februari 2021 gäller skärpta regler. 
 
Regelverk att förhålla sig till är EU- förordning 2019/1148, § Lag 
(2014:799) om sprängämnesprekursorer och Förordning (2014:880) om 
sprängämnesprekursorer. 
 
Prekursor är en kemisk förening som genom en kemisk reaktion kan ge 
upphov till en annan förening. Sprängämnesprekursorer kan användas 
för att tillverka sprängmedel. Dessa ämnen förekommer i olika slags 
produkter inom detaljhandeln. Koncentrationen av aktuella ämnen kan 
variera i olika produkter. Enligt 6 § Lag om sprängämnesprekursorer ska 
kommunen ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i artiklarna 5 
och 7-9 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer följs inom 
kommunen, i de delar tillsynen avser ekonomiska aktörer, professionella 
användare och enskilda. En kommun ska också ansvara för tillsynen över 
att enskilda inom kommunen har de tillstånd som krävs och att, om 
tillstånd har meddelats, villkoren för tillstånd är uppfyllda enligt artikel 
6.3 i EU:s förordning om sprängämnesprekursorer. 
 
Enligt 11 § ovan nämnda lag får avgift tas ut för tillståndsprövning och 
tillsyn enligt denna lag. En taxa för tillsynsavgiften behöver därför 
fastställas. Utgångspunkten i förarbeterna (prop. 2013/14:144 s93) är 
att den som orsakar en kostnad också ska betala för den. 
Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för all verksamhet som 
kommunen bedriver. Gällande timavgift föreslås vara densamma som 
den fastställda timavgiften i kommunens taxa för verksamhet enligt 
miljöbalken som är beräknad enligt SKLs upplägg för beräkning av 
timavgift.      
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 226/22. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 142/22.    
Förslag på taxa.   
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Protokollsutdrag skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 19 Dnr 2022-00730 04 

Revidering av Kalix kommuns borgensavgifter för 
befintligt borgensåtagande till Kalix Industrihotell AB i 
enlighet med antagen finanspolicy  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar revidera tidigare tillämpad borgensavgift för 
befintligt borgensåtagande till Kalix Industrihotell AB till att följa Kalix 
kommuns Finanspolicy. Från och med år 2023 fastställs en aktuell och 
marknadsmässig borgensavgift årligen och debiteras i slutet på året.  
 
Reservation 
Linda Frohm (M), Linus Häggström (M), Sandra Bergström (M), Jan 
Johansson (M), Mikael Sandberg (M), Irma Spårman (M), Mats 
Andersson (M), Ellinor Rönnqvist (M), Rickard Mohss (L), Tomas Johsund 
(L), Doris Lilian Kerttu (FIK) Kristina Karlsson (SD), Robert Sandström 
(SD), Jan-Ove Andersson (SD) och Gunnar Isaksson (SD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Linda Frohms förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Jeanette Larsson, meddelar i tjänsteskrivelse den 
28 december 2022, att kommunfullmäktige har den 10 maj 2010, § 48, 
beslutat att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalix Industrihotell 
AB:s (KIAB) låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
154 000 000 SEK, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Den 11 juni 
2012 § 112 beslutade fullmäktige att bevilja en utökning av den 
kommunala borgen med 8 000 000 SEK, totalt 162 000 000 SEK. 
 
Kalix kommuns borgenspolicy antogs av fullmäktige § 177 den 2013-11-
25. I borgenspolicyns kapitel 4 står det: För borgensåtaganden avseende 
kommunens hel- eller delägda dotterbolag/-stiftelse utgår en årlig 
borgensavgift enligt gällande finanspolicy av ingående aktuell 
kapitalskuld. 
 
I närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten, som utgjorde 
bilaga till den finanspolicy (KF 2009-05-11 § 74) som gällde vid tiden för 
borgensbeslutet till Kalix Industrihotell AB finns en fast borgensavgift 
beslutad: ”Borgensavgift erläggs årligen av de kommunala 
bolagen/stiftelserna som erhållit borgen med 0,15 % av ingående aktuell 
kapitalskuld.” Denna procentsats har därmed tillämpats såsom 
borgensavgift gällande kommunens samtliga borgensåtaganden. 
 
I september 2021 publicerade Kommuninvest, tillsammans med Sveriges 
Allmännytta och Sveriges kommuner och regioner, Ny vägledning om 
borgensavgifter för kommunala bostadsbolag (vägledningen anses även gälla övriga 
bolag som kommunen borgar för lån till) och då aktualiserades frågan återigen om 
vad som utgör en marknadsmässig borgensavgift. När kommunen går i borgen 
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för de lån ett bolag har får bolaget en ekonomisk fördel i förhållande till 
motsvarande bolag utan kommunal borgen. För att kompensera – och 
säkra neutrala konkurrensförhållanden – ska kommunen ta ut en 
borgensavgift, som motsvarar denna fördel. Detta innebär, enligt 
konkurrens- och statsstödsregler samt allbolagen, att avgiften ska vara 
marknadsmässig. Ett annat skäl till en marknadsmässig borgensavgift, 
men att avgiften inte heller får vara för hög, är att det inte heller får ske 
otillåten värdeöverföring mellan bolaget och kommunen.  
 
Den 21 september 2022 beslutade ekonomichefen genom 
delegationsbeslut (dnr 2022–00544) att teckna avtal med Söderberg & 
Partners (S&P) gällande tjänst för beräkning av och råd kring 
marknadsmässiga avgifter för kommunens borgensåtaganden. S&P har 
med hjälp av sin framtagna modell beräknat en marknadsmässig 
borgensavgift för Kalix Industrihotell AB, f.n. beräknas den till  
0,78 % (se bilagor från Söderberg & Partners), vilket kan jämföras med 
tidigare 0,15 % enligt ovan. Nivå på borgensavgift att debitera i slutet på 
år 2023 beräknas efter årsbokslut 2022 är klart. Nu framräknad nivå kan 
ses som ett riktmärke om framtida nivå. 
 
Kommunfullmäktige beslutade om nu gällande finanspolicy § 59 den 
2022-04-11. Kapitel 9 behandlar Borgen och sista stycket i det kapitlet 
lyder: 
”Avgift skall erläggas vid kommunal borgen. Beslut om borgensavgiftens 
storlek ska fattas i anslutning till varje enskild upplåning. När 
kommunfullmäktige fattar beslut om en borgensram, generell borgen, till 
ett kommunalt bolag fattas även beslut om att en marknadsmässig 
borgensavgift ska erläggas. Kommunfullmäktige delegerar vidare till 
kommunstyrelsen att löpande fastställa nya avgifter vid tecknande av ny 
borgen inom borgensramen. Avgifterna ska bestämmas på ett sådant 
sätt att konkurrensneutralitet uppnås gentemot andra aktörer på 
marknaden som inte har möjlighet till kommunal borgen.” 
 
Tillsvidare föreslås borgensavgiften revideras årligen för en hanterbar 
administrativ börda och för att ge planeringsförutsättningar, därmed 
frångås ovan text i finanspolicyn på den punkten i förslag till beslut. 
 
Förslag 
Mikael Engren (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Linda Frohm (M): Avslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Mikael Engren (S) och Linda Frohm (M) skilda förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mikael 
Engrens förslag.  
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige beslutar bifalla följande ordning: 
 
JA-röst – Bifall till Mikael Engren (S) förslag. 
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NEJ-röst – Bifall till Linda Frohm (M) förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 22 JA-röster och 15 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige 
revidera tidigare tillämpad borgensavgift för befintligt borgensåtagande 
till Kalix Industrihotell AB till att följa Kalix kommuns Finanspolicy. Från 
och med år 2023 fastställs en aktuell och marknadsmässig borgensavgift 
årligen och debiteras i slutet på året.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 36/22. 
Ekonomichef Jeanette Larsson, tjänsteskrivelse den 28 december 2022. 
Marginalrapport och borgensavgifter. 
Kommunfullmäktiges protokoll § 48/10 och § 112/12. 
 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Ekonomichef Jeanette Larsson 
Kalix Industrihotell AB 
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§ 20 Dnr 2022-00731 04 

Revidering av Kalix kommuns borgensavgifter för 
befintligt borgensåtagande till Kalix Nya Centrum KB i 
enlighet med antagen finanspolicy  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar revidera tidigare beslutad borgensavgift för 
befintligt borgensåtagande till Kalix Nya Centrum KB till att följa Kalix 
kommuns Finanspolicy. Från och med år 2023 fastställs en aktuell och 
marknadsmässig borgensavgift årligen och debiteras i slutet på året. 
Därigenom upphävs beslutspunkten gällande borgensavgift 0,15 % i KF 
§ 62, 2017-04-10. 
 
Reservation 
Linda Frohm (M), Linus Häggström (M), Sandra Bergström (M), Jan 
Johansson (M), Mikael Sandberg (M), Irma Spårman (M), Mats 
Andersson (M), Ellinor Rönnqvist (M), Rickard Mohss (L), Tomas Johsund 
(L), Doris Lilian Kerttu (FIK) Kristina Karlsson (SD), Robert Sandström 
(SD), Jan-Ove Andersson (SD) och Gunnar Isaksson (SD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Linda Frohms förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Jeanette Larsson, meddelar i tjänsteskrivelse den 
28 december 2022, att kommunfullmäktige beslutade, att såsom för 
egen skuld ingå borgen för Kalix Nya Centrum KB:s låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 145 000 000 SEK, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader, den 10 april år 2017, § 62. 
 
Kalix kommuns borgenspolicy antogs av fullmäktige § 177 den 2013-11-
25. I borgenspolicyns kapitel 4 står det: För borgensåtaganden avseende 
kommunens hel- eller delägda dotterbolag/-stiftelse utgår en årlig 
borgensavgift enligt gällande finanspolicy av ingående aktuell 
kapitalskuld. 
 
I närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten, som utgjorde 
bilaga till den finanspolicy (KF 2009-05-11 § 74) som gällde vid tiden för 
borgensbeslutet till Kalix Nya Centrum KB, finns en fast borgensavgift 
beslutad: ”Borgensavgift erläggs årligen av de kommunala 
bolagen/stiftelserna som erhållit borgen med 0,15 % av ingående aktuell 
kapitalskuld.” 
 
Utifrån ovan policys finns nedan beslutspunkter: 
I beslut om kommunens borgensåtagande skall följande regleras:  
beslutets giltighet;  
borgensåtagandets löptid;  
 uppgift om låntagare/gäldenär för vilken förpliktelsen ställs;  
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 uppgift om för vilket objekt eller vilken investering borgensåtagandet 
utställs;  
 typ av borgen;  
 typ av lån och lånets omfattning samt uppgift om eventuell 
amorteringsplan;  
 beloppsbegränsning för borgensåtagandet;  
 storleken på borgensavgiften;  
 tidsbegränsning för borgensåtagandet; 
 
Storleken på borgensavgiften har därmed bestämts till 0,15 % i 
fullmäktiges beslut om borgen till bolaget (se § 62 2017-04-10) utifrån 
då gällande finanspolicy. 
 
I september 2021 publicerade Kommuninvest, tillsammans med Sveriges 
Allmännytta och Sveriges kommuner och regioner, Ny vägledning om 
borgensavgifter för kommunala bostadsbolag (vägledningen anses även gälla övriga 
bolag som kommunen borgar för lån till) och då aktualiserades frågan återigen om 
vad som utgör en marknadsmässig borgensavgift. När kommunen går i borgen 
för de lån ett bolag har får bolaget en ekonomisk fördel i förhållande till 
motsvarande bolag utan kommunal borgen. För att kompensera – och 
säkra neutrala konkurrensförhållanden – ska kommunen ta ut en 
borgensavgift, som motsvarar denna fördel. Detta innebär, enligt 
konkurrens- och statsstödsregler samt allbolagen, att avgiften ska vara 
marknadsmässig. Ett annat skäl till en marknadsmässig borgensavgift, 
men att avgiften inte heller får vara för hög, är att det inte heller får ske 
otillåten värdeöverföring mellan bolaget och kommunen.  
 
Den 21 september 2022 beslutade ekonomichefen genom 
delegationsbeslut (dnr 2022–00544) att teckna avtal med Söderberg & 
Partners (S&P) gällande tjänst för beräkning av och råd kring 
marknadsmässiga avgifter för kommunens borgensåtaganden. S&P har 
med hjälp av sin framtagna modell beräknat en marknadsmässig 
borgensavgift för Kalix Nya Centrum KB, f.n. beräknas den till  
0,69 % (se bilagor från Söderberg & Partners), vilket kan jämföras med 
tidigare 
0,15 % enligt ovan. Nivå på borgensavgift att debitera i slutet på år 
2023 beräknas efter årsbokslut 2022 är klart. Nu framräknad nivå kan 
ses som ett riktmärke om framtida nivå. 
 
Kommunfullmäktige beslutade om nu gällande finanspolicy § 59 den 
2022-04-11. Kapitel 9 behandlar Borgen och sista stycket i det kapitlet 
lyder: 
”Avgift skall erläggas vid kommunal borgen. Beslut om borgensavgiftens 
storlek ska fattas i anslutning till varje enskild upplåning. När 
kommunfullmäktige fattar beslut om en borgensram, generell borgen, till 
ett kommunalt bolag fattas även beslut om att en marknadsmässig 
borgensavgift ska erläggas. Kommunfullmäktige delegerar vidare till 
kommunstyrelsen att löpande fastställa nya avgifter vid tecknande av ny 
borgen inom borgensramen. Avgifterna ska bestämmas på ett sådant 
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sätt att konkurrensneutralitet uppnås gentemot andra aktörer på 
marknaden som inte har möjlighet till kommunal borgen.” 
 
Tillsvidare föreslås borgensavgiften revideras årligen för en hanterbar 
administrativ börda och för att ge planeringsförutsättningar, därmed 
frångås ovan text i finanspolicyn på den punkten i förslag till beslut. 
 
Förslag 
Mikael Engren (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Linda Frohm (M): Avslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Mikael Engren (S) och Linda Frohm (M) skilda förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mikael 
Engrens förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige beslutar bifalla följande ordning: 
 
JA-röst – Bifall till Mikael Engren (S) förslag. 
NEJ-röst – Bifall till Linda Frohm (M) förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 22 JA-röster och 15 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige 
revidera tidigare beslutad borgensavgift för befintligt borgensåtagande 
till Kalix Nya Centrum KB till att följa Kalix kommuns Finanspolicy. Från 
och med år 2023 fastställs en aktuell och marknadsmässig borgensavgift 
årligen och debiteras i slutet på året. Därigenom upphävs beslutspunkten 
gällande borgensavgift 0,15 % i KF § 62, 2017-04-10. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 37/22. 
Ekonomichef Jeanette Larsson, tjänsteskrivelse den 28 december 2022. 
Marginalrapport och borgensavgifter. 
Kommunfullmäktiges protokoll § 62/17.    
 
 
   
 
Protokollsutdrag skickas till 
Ekonomichef Jeanette Larsson 
Kalix Nya Centrum KB 
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§ 21 Dnr 2022-00732 04 

Revidering av Kalix kommuns borgensavgifter för 
befintligt borgensåtagande till Stiftelsen Kalixbostäder 
i enlighet med antagen finanspolicy  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar revidera tidigare beslutad borgensavgift för 
befintligt borgensåtagande till Stiftelsen Kalixbostäder till att följa Kalix 
kommuns Finanspolicy. Från och med år 2023 fastställs en aktuell och 
marknadsmässig borgensavgift årligen och debiteras i slutet på året. 
Därigenom upphävs beslutspunkten gällande borgensavgift 0,15 % i KF 
§ 196, 2018-11-26. 
 
Reservation 
Linda Frohm (M), Linus Häggström (M), Sandra Bergström (M), Jan 
Johansson (M), Mikael Sandberg (M); Irma Spårman (M), Mats 
Andersson (M), Ellinor Rönnqvist (M), Rickard Mohss (L), Tomas Johsund 
(L), Doris Lilian Kerttu (FIK) Kristina Karlsson (SD), Robert Sandström 
(SD), Jan-Ove Andersson (SD) och Gunnar Isaksson (SD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Linda Frohms förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Jeanette Larsson, meddelar i tjänsteskrivelse den 
28 december 2022, kommunfullmäktige beslutade om en generell 
kommunal borgen om högst 430 miljoner kronor till Stiftelsen 
Kalixbostäder § 91 den 2011-06-07. Den 2018-11-26, § 196, 
omformulerade fullmäktige borgensåtagandet och utökade den generella 
borgen med 200 miljoner kronor.  
 
Kalix kommuns borgenspolicy antogs av fullmäktige § 177 den 2013-11-
25. I borgenspolicyns kapitel 4 står det: För borgensåtaganden avseende 
kommunens hel- eller delägda dotterbolag/-stiftelse utgår en årlig 
borgensavgift enligt gällande finanspolicy av ingående aktuell 
kapitalskuld. 
 
I närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten som utgjorde bilaga 
till den finanspolicy (KF 2009-05-11 § 74) som gällde vid tiden för 
borgensbeslutet till Stiftelsen Kalixbostäder finns en fast borgensavgift 
beslutad: ”Borgensavgift erläggs årligen av de kommunala 
bolagen/stiftelserna som erhållit borgen med 0,15 % av ingående aktuell 
kapitalskuld.” 
 
Utifrån ovan policys finns nedan beslutspunkter: 
I beslut om kommunens borgensåtagande skall följande regleras:  
beslutets giltighet;  
borgensåtagandets löptid;  
 uppgift om låntagare/gäldenär för vilken förpliktelsen ställs;  
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 uppgift om för vilket objekt eller vilken investering borgensåtagandet 
utställs;  
 typ av borgen;  
 typ av lån och lånets omfattning samt uppgift om eventuell 
amorteringsplan;  
 beloppsbegränsning för borgensåtagandet;  
 storleken på borgensavgiften;  
 tidsbegränsning för borgensåtagandet; 
 
Storleken på borgensavgiften har därmed bestämts till 0,15 % i 
fullmäktiges beslut om borgen till stiftelsen (se § 196 2018-11-26) 
utifrån då gällande finanspolicy. 
 
I september 2021 publicerade Kommuninvest, tillsammans med Sveriges 
Allmännytta och Sveriges kommuner och regioner, Ny vägledning om 
borgensavgifter för kommunala bostadsbolag (vägledningen anses även gälla övriga 
bolag som kommunen borgar för lån till) och då aktualiserades frågan återigen om 
vad som utgör en marknadsmässig borgensavgift. När kommunen går i borgen 
för de lån ett bolag har får bolaget en ekonomisk fördel i förhållande till 
motsvarande bolag utan kommunal borgen. För att kompensera – och 
säkra neutrala konkurrensförhållanden – ska kommunen ta ut en 
borgensavgift, som motsvarar denna fördel. Detta innebär, enligt 
konkurrens- och statsstödsregler samt allbolagen, att avgiften ska vara 
marknadsmässig. Ett annat skäl till en marknadsmässig borgensavgift, 
men att avgiften inte heller får vara för hög, är att det inte heller får ske 
otillåten värdeöverföring mellan bolaget och kommunen.  
 
Den 21 september 2022 beslutade ekonomichefen genom 
delegationsbeslut (dnr 2022–00544) att teckna avtal med Söderberg & 
Partners (S&P) gällande tjänst för beräkning av och råd kring 
marknadsmässiga avgifter för kommunens borgensåtaganden. S&P har 
med hjälp av sin framtagna modell beräknat en marknadsmässig 
borgensavgift för Stiftelsen Kalixbostäder, f.n. beräknas den till 0,52 % 
(se bilagor från Söderberg & Partners), vilket kan jämföras med tidigare  
0,15 % enligt ovan. Nivå på borgensavgift att debitera i slutet på år 
2023 beräknas efter årsbokslut 2022 är klart. Men nu framräknad nivå 
kan ses som ett riktmärke om framtida nivå. 
 
Kommunfullmäktige beslutade om nu gällande finanspolicy § 59 den 
2022-04-11. Kapitel 9 behandlar Borgen och sista stycket i det kapitlet 
lyder: 
”Avgift skall erläggas vid kommunal borgen. Beslut om borgensavgiftens 
storlek ska fattas i anslutning till varje enskild upplåning. När 
kommunfullmäktige fattar beslut om en borgensram, generell borgen, till 
ett kommunalt bolag fattas även beslut om att en marknadsmässig 
borgensavgift ska erläggas. Kommunfullmäktige delegerar vidare till 
kommunstyrelsen att löpande fastställa nya avgifter vid tecknande av ny 
borgen inom borgensramen. Avgifterna ska bestämmas på ett sådant 
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sätt att konkurrensneutralitet uppnås gentemot andra aktörer på 
marknaden som inte har möjlighet till kommunal borgen.” 
 
Tillsvidare föreslås borgensavgiften revideras årligen för en hanterbar 
administrativ börda och för att ge planeringsförutsättningar, därmed 
frångås ovan text i finanspolicyn på den punkten i förslag till beslut. 
 
Förslag 
Mikael Engren (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Linda Frohm (M): Avslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Mikael Engren (S) och Linda Frohm (M) skilda förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mikael 
Engrens. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige beslutar bifalla följande ordning: 
 
JA-röst – Bifall till Mikael Engren (S) förslag. 
NEJ-röst – Bifall till Linda Frohm (M) förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Med 22 JA-röster och 15 NEJ-röster beslutar revidera tidigare beslutad 
borgensavgift för befintligt borgensåtagande till Stiftelsen Kalixbostäder 
till att följa Kalix kommuns Finanspolicy. Från och med år 2023 fastställs 
en aktuell och marknadsmässig borgensavgift årligen och debiteras i 
slutet på året. Därigenom upphävs beslutspunkten gällande 
borgensavgift 0,15 % i KF § 196, 2018-11-26. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 38/22. 
Ekonomichef Jeanette Larsson, tjänsteskrivelse den 28 december 2022. 
Marginalrapport och borgensavgifter. 
Kommunfullmäktiges protokoll § 196/18.      
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Ekonomichef Jeanette Larsson 
Stiftelsen Kalixbostäder 
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§ 22 Dnr 2022-00733 04 

Revidering av Kalix kommuns borgensavgifter för 
befintligt borgensåtagande till Kalix Brandstation i 
enlighet med antagen finanspolicy  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar revidera tidigare beslutad borgensavgift för 
befintligt borgensåtagande till Brandstationen Kalix 21:1 AB till att följa 
Kalix kommuns Finanspolicy. Från och med år 2023 fastställs en aktuell 
och marknadsmässig borgensavgift årligen och debiteras i slutet på året. 
Därigenom upphävs beslutspunkten gällande borgensavgift 0,15 % i KF 
§ 7, 2020-02-03. 
 
Reservation 
Linda Frohm (M), Linus Häggström (M), Sandra Bergström (M), Jan 
Johansson (M), Mikael Sandberg (M), Irma Spårman (M), Mats 
Andersson (M), Ellinor Rönnqvist (M), Rickard Mohss (L), Tomas Johsund 
(L), Doris Lilian Kerttu (FIK) Kristina Karlsson (SD), Robert Sandström 
(SD), Jan-Ove Andersson (SD) och Gunnar Isaksson (SD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Linda Frohms förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Jeanette Larsson, meddelar i tjänsteskrivelse den 
28 december 2022, kommunfullmäktige beslutade att såsom för egen 
skuld teckna borgen för Brandstationen Kalix 21:1 AB’s låneförpliktelser 
med maximalt 15 000 000 SEK jämte därpå löpande ränta och 
kostnader, den 3 februari 2020 § 7. 
 
Kalix kommuns borgenspolicy antogs av fullmäktige § 177 den 2013-11-
25. I borgenspolicyns kapitel 4 står det: För borgensåtaganden avseende 
kommunens hel- eller delägda dotterbolag/-stiftelse utgår en årlig 
borgensavgift enligt gällande finanspolicy av ingående aktuell 
kapitalskuld. 
 
I närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten, som utgjorde 
bilaga till den finanspolicy (KF 2009-05-11 § 74) som gällde vid tiden för 
borgensbeslutet till Brandstationen Kalix 21:1 AB, finns en fast 
borgensavgift beslutad: ”Borgensavgift erläggs årligen av de kommunala 
bolagen/stiftelserna som erhållit borgen med  
0,15 % av ingående aktuell kapitalskuld.” 
 
Utifrån ovan policys finns nedan beslutspunkter: 
I beslut om kommunens borgensåtagande skall följande regleras:  
beslutets giltighet;  
borgensåtagandets löptid;  
 uppgift om låntagare/gäldenär för vilken förpliktelsen ställs;  
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 uppgift om för vilket objekt eller vilken investering borgensåtagandet 
utställs;  
 typ av borgen;  
 typ av lån och lånets omfattning samt uppgift om eventuell 
amorteringsplan;  
 beloppsbegränsning för borgensåtagandet;  
 storleken på borgensavgiften;  
 tidsbegränsning för borgensåtagandet; 
 
Storleken på borgensavgiften har därmed bestämts till 0,15 % i 
fullmäktiges beslut om borgen till bolaget (se § 7 2020-02-03) utifrån då 
gällande finanspolicy. 
 
I september 2021 publicerade Kommuninvest, tillsammans med Sveriges 
Allmännytta och Sveriges kommuner och regioner, Ny vägledning om 
borgensavgifter för kommunala bostadsbolag (vägledningen anses även gälla övriga 
bolag som kommunen borgar för lån till) och då aktualiserades frågan återigen om 
vad som utgör en marknadsmässig borgensavgift. När kommunen går i borgen 
för de lån ett bolag har får bolaget en ekonomisk fördel i förhållande till 
motsvarande bolag utan kommunal borgen. För att kompensera – och 
säkra neutrala konkurrensförhållanden – ska kommunen ta ut en 
borgensavgift, som motsvarar denna fördel. Detta innebär, enligt 
konkurrens- och statsstödsregler samt allbolagen, att avgiften ska vara 
marknadsmässig. Ett annat skäl till en marknadsmässig borgensavgift, 
men att avgiften inte heller får vara för hög, är att det inte heller får ske 
otillåten värdeöverföring mellan bolaget och kommunen.  
 
Den 21 september 2022 beslutade ekonomichefen genom 
delegationsbeslut (dnr 2022–00544) att teckna avtal med Söderberg & 
Partners (S&P) gällande tjänst för beräkning av och råd kring 
marknadsmässiga avgifter för kommunens borgensåtaganden. S&P har 
med hjälp av sin framtagna modell beräknat en marknadsmässig 
borgensavgift för Brandstationen Kalix 21:1 AB, f.n. beräknas den till 
0,74 % (se bilagor från Söderberg & Partners), vilket kan jämföras med 
tidigare 0,15 % enligt ovan. Nivå på borgensavgift att debitera i slutet på 
år 2023 beräknas efter årsbokslut 2022 är klart. Nu framräknad nivå kan 
ses som ett riktmärke om framtida nivå. 
 
Kommunfullmäktige beslutade om nu gällande finanspolicy § 59 den 
2022-04-11. Kapitel 9 behandlar Borgen och sista stycket i det kapitlet 
lyder: 
”Avgift skall erläggas vid kommunal borgen. Beslut om borgensavgiftens 
storlek ska fattas i anslutning till varje enskild upplåning. När 
kommunfullmäktige fattar beslut om en borgensram, generell borgen, till 
ett kommunalt bolag fattas även beslut om att en marknadsmässig 
borgensavgift ska erläggas. Kommunfullmäktige delegerar vidare till 
kommunstyrelsen att löpande fastställa nya avgifter vid tecknande av ny 
borgen inom borgensramen. Avgifterna ska bestämmas på ett sådant 
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sätt att konkurrensneutralitet uppnås gentemot andra aktörer på 
marknaden som inte har möjlighet till kommunal borgen.” 
 
Tillsvidare föreslås borgensavgiften revideras årligen för en hanterbar 
administrativ börda och för att ge planeringsförutsättningar, därmed 
frångås ovan text i finanspolicyn på den punkten i förslag till beslut. 
 
Förslag 
Mikael Engren (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Linda Frohm (M): Avslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Mikael Engren (S) och Linda Frohm (M) skilda förslag 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mikael 
Engrens att kommunfullmäktige beslutar revidera tidigare beslutad 
borgensavgift för befintligt borgensåtagande till Brandstationen Kalix 
21:1 AB till att följa Kalix kommuns Finanspolicy. Från och med år 2023 
fastställs en aktuell och marknadsmässig borgensavgift årligen och 
debiteras i slutet på året. Därigenom upphävs beslutspunkten gällande 
borgensavgift 0,15 % i KF § 7, 2020-02-03. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 39/22. 
Ekonomichef Jeanette Larsson, tjänsteskrivelse den 28 december 2022. 
Marginalrapport och borgensavgifter. 
Kommunfullmäktiges protokoll § 7/20. 
 
 
   
   
Protokollsutdrag skickas till 
Ekonomichef Jeanette Larsson 
Kalix Brandstation 
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§ 23 Dnr 2022-00629 04 

Nytt aktieägaravtal Investeringar i Norrbotten 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till nytt aktieägaravtal för 
Investeringar i Norrbotten AB, med skillnaden från tidigare avtal att det 
nya avtalet saknar tidsbegränsning. 
 
Beskrivning av ärendet  
Ekonomichef Jeanette Larsson, meddelar i tjänsteskrivelse den 
28 december 2022, att det aktieägaravtal som reglerar ägarnas 
förhållande till varandra för bolaget Investeringar i Norrbotten AB har 
löpt ut 30 december 2020. I det utgångna avtalet, nionde paragrafen 
fanns en avtalstid, förslaget är att ta bort tidsbegränsningen och denna 
paragraf. Regionfullmäktige Region Norrbotten har beslutat att anta det 
reviderade aktieägaravtalet för Investeringar i Norrbotten. 
 
Fullmäktige beslutade senast den 15 oktober 2018 § 142 om ett nytt 
aktieägaravtal och erbjudande om delägande i Investeringar i Norrbotten 
AB och det är detta avtal som har löpt ut enligt föregående stycke. 
 
I Aktieägaravtalets första paragraf, andra stycket redogörs för 
ägarfördelningen där Region Norrbotten äger 75,8 %, Luleå, Piteå och 
Bodens kommun äger 3,4 % vardera och övriga norrbottniska kommuner 
äger 1,4 % vardera, inklusive Kalix. Totalt äger kommunerna 24,2 % av 
aktierna. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 40/22. 
Protokollsutdrag RF beslut, § 70/22.  
Reviderat aktieägaravtal 
Aktieägaravtal 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Ekonomichef Jeanette Larsson 
Investeringar i Norrbotten AB 
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§ 24 Dnr 2022-00679 101 

Avvecklande av Utvecklingsutskott under Kommun-
styrelsen 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avveckla utvecklingsutskottet samt föra in 
utvecklingsutskottets frågor under kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott. 
 
Kommunstyrelsens reglemente och reglemente för Kalix kommuns 
näringslivsråd samt kommunstyrelsens delegationsordning ska revideras 
för att fullfölja beslutet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott har den 12 december 
2022, gett kommundirektören i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag 
och konsekvensbeskrivning av att avskaffa utvecklingsutskottet.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har den 16 juni 2014, § 119, Dnr 2014-00381 101, 
beslutat bilda ett utvecklingsutskott under kommunstyrelsen, med fem 
ordinarie ledamöter och fem ersättare.  
 
Utvecklingsutskottet skall bereda och besluta i ärenden som syftar till 
måluppfyllelse inom främst tillväxtperspektivet och medborgarperspektivet 
samt ärenden av utvecklingskaraktär. 
 
Motiveringen till att inrätta ett utvecklingsutskott beskrevs enligt nedan: 
 
”Den politiska styrningen av Kalix kommuns utvecklingsfrågor behöver 
justeras mot bakgrund av nya utmaningar och behov. Utvecklingsenheten 
ansvarar för det operativa arbetet med utvecklings- och näringslivsfrågor. 
Enskilda aktiviteter och projekt som tangerar utvecklingsenhetens uppdrag 
genomförs emellertid av andra aktörer än utvecklingsenheten.  
 
Därför föreligger det ett stort behov av ökad politiskt insyn i och 
samordning av dessa aktiviteter. Externfinansierade projekt har en 
komplex finansiell struktur där den ekonomiska risken många gånger är 
betydande och svårbedömd vilket ökar behovet av politiskt styrning och 
uppföljning. Detta behov förstärks dessutom av omständigheten att Kalix 
kommun står inför en ny programperiod för EU:s program för åren 2014-
2020. 
 
Förfrågningar om kommunens medverkan både i egna och externa projekt 
kommer sannolikt att öka. Det är viktigt att kommande 
projektengagemang bidrar till måluppfyllelse och fördelas på ett optimalt 
sätt mellan de av kommunstyrelsen prioriterade tillväxt-områden. 
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Dessutom är det viktigt att tillse att projektengagemangen ligger i linje 
med den lokala tillväxtstrategi som för närvarande håller på att utarbetas.  
 
Jämte dessa behov behöver även tillgängligheten till utvecklingsenheten 
för externa intressenter öka. Som ett led i detta kommer verksamheten att 
förläggas till lokaler utanför kommunens förvaltningsbyggnad. Risken att 
kommunikationen mellan kommunstyrelsen och utvecklingsenheten 
försvagas av lokalbytet kan förebyggas genom inrättandet av ett 
utvecklingsutskott. 
  
För att bemöta behoven av ökad styrning, samordning och uppföljning av 
utvecklingsinsatser bör ett utvecklingsutskott bildas under 
kommunstyrelsen, förslagsvis fem ordinarie ledamöter och fem ersättare. 
Inom ramen för kommunstyrelsens reglemente bereder och beslutar 
utskottet i ärenden syftar till måluppfyllelse främst inom tillväxt- och 
medborgarperspektivet och av utvecklingskaraktär.” 
 
Styrdokument som berör Utvecklingsutskottet och som behöver revideras 
vid en avveckling 
 

 Kommunstyrelsens reglemente (KF 2018-11-26) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utvecklingsutskottets delegation  
Kommunstyrelsens delegationsordning (KS 2022-10-03) 
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 Reglemente för Kalix kommuns Näringslivsråd (Inrättat av 
KF 2021-04-12) 

 
Rådets sammansättning: 
 
Näringslivsrådet är knutet till kommunstyrelsens utvecklingsutskott.  
 
Näringslivsrådets sammansättning beslutas av kommunstyrelsens 
utvecklingsutskott och väljs för varje ny mandatperiod, föreningen kan 
byta representant under mandatperioden genom att till 
Utvecklingsutskottet inkomma med ny nominering som sedan beslutar 
om antagande. 
 
Till näringslivsrådet utses som kommunens representanter:  
Kommunstyrelsens ordförande, Utbildningsnämndens ordförande, 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Utvecklingsutskottets ordinarie 
ledamöter samt Kalixföretagarna, Företagarna Töre, Företagarna Kalix 
och Business by Women ska vara representerade. 
 
Rådets ordförande utses av Näringslivsrådet bland näringslivets 
representanter och vice ordförande utses bland de kommunala 
representanterna.  
 

 Utvecklingsutskottets ekonomi (KS Budget 2023, plan 2024-
2025) 

 
Utvecklingsutskottet beslutar bl a om fördelning av ”KS till förfogande”. 
Dessa medel har ett budgetanslag på 2,3 mkr per år. Där ingår 
medfinansiering av olika projekt, se bifogad bilaga 1 detaljer. För 2023 
är utrymmet helt intecknat. U 
 
 
 
 
 
I Kalix kommun …. 
 
Beredning 
För att genomföra en avveckling av utvecklingsutskottet behöver 
följande beslut fattas: 
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Kommunfullmäktige beslutar att avveckla utvecklingsutskottet, därmed 
behöver kommunstyrelsens reglemente revideras gällande:  
Utskott § 24  
 
Kommunfullmäktige beslutar därefter om revidering av reglemente för 
Kalix kommuns näringslivsråd. 
 
Kommunstyrelsens har sedan att själv besluta om revidering av 
kommunstyrelsens delegationsordning till den del som tidigare 
delegerats till utvecklingsutskottet och som nu ska delegeras till 
kommunstyrelsens arbets- och personalutskott. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avveckla 
utvecklingsutskottet samt föra in utvecklingsutskottets frågor under 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott. 
 
Kommunstyrelsens reglemente och reglemente för Kalix kommuns 
näringslivsråd och kommunstyrelsens delegationsordning ska revideras 
för att fullfölja beslutet.      
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 41/22. 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 12 december 
2022.  
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Stab kansli 
Näringslivsrådet 
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§ 25 Dnr 2022-00680 101 

Kommunstyrelsens reglemente - revidering 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta nytt reglemente för kommunstyrelsen i 
enlighet med bifogad bilaga. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den  
12 december 2022, att kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 
har den 12 december 2022, gett kommundirektören i uppdrag att ta 
fram ett beslutsunderlag och konsekvensbeskrivning av att avskaffa 
utvecklingsutskottet och som en följd av detta ska kommunstyrelsens 
reglemente revideras enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 42/22. 
Kommundirektör Maria S Henriksson tjänsteskrivelse den 12 december 2022. 
Förslag till reglemente. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Stab kansli 
Författningssamlingen 
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§ 26 Dnr 2022-00681 101 

Reglemente för Kalix kommuns Näringslivsråd - 
revidering 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta nytt reglemente för näringslivsrådet i 
enlighet med bifogad bilaga. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den  
12 december 2022, att kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 
har den 12 december 2022, gett kommundirektören i uppdrag att ta 
fram ett beslutsunderlag och konsekvensbeskrivning av att avskaffa 
utvecklingsutskottet och som en följd av detta ska näringslivsrådets 
reglemente revideras enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 43/22. 
Kommundirektör Maria S Henriksson tjänsteskrivelse den 12 december 2022. 
Förslag till reglemente. 
 
Ajournering  
Kl 13:10-13:25. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Näringslivsrådet 
Stab kansli 
Författningssamlingen 
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§ 27 Dnr 2022-00546 00 

Uppföljning av personalpolitiska programmet  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lägga redovisningen med godkännande till 
handlingarna. 
 
Beskrivning av ärendet 
HR-chef Åsa Mohss meddelar i tjänsteskrivelse den 14 november 2022, 
att uppföljning av det personalpolitiska programmet ska utgå från 
programmets vision, värdegrund samt de fem strategiområdena. 
Styrelsen, nämnderna och bolagen ska årligen redovisa till 
kommunfullmäktige hur programmet följs. Erfarenheter ska användas i 
syfte att utveckla en lärande organisation. Regelbundna brukar- och 
medarbetarundersökningar utgör viktiga led i programmets uppföljning.  
 
Sammanfattning av insatser/åtgärder 
Övergripande insatser samt Kommunledningsförvaltningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, 
Socialförvaltningen och Fritids- och kulturförvaltningen 
 

 Värdegrund – det finns ett arbetsmaterial som cheferna ska 
använda på arbetsplatsträffar och arbetet fortgår ute i alla 
verksamheter. UTB planerar att uppdatera deras 
värdegrundsarbete under kommande läsår.  

 
 Vision – Visionen genomsyrar all verksamhet på alla nivåer. Ny 

vision för kommunen har beslutats och kommer att finnas med till 
2030. – Kalix, den lugna, trygga Sverigedrömmen för alla. En 
attraktiv, jämställd och hållbar kommun. Den implementeras på 
alla verksamhetsnivåer. Nya mål och indikatorer har tagits fram 
för att matcha den nya visionen. 

 Socialförvaltningen har under året arbetat med en attraktiv och 
jämställd förvaltning. De ska visa omtänksamhet och gott 
bemötande till andra människor. Det är en viktig 
värdegrundspelare för Socialförvaltningen när dom arbetar med 
och för andra människor inom den kommunala socialtjänsten. 

 
 Arbetsmiljö – Ett aktivt arbetsmiljöarbete samt rutiner finns i 

organisationen. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) finns i 
ledningssystemet Stratsys. En arbetsmiljöutbildning har 
genomförts under hösten för nya chefer samt skyddsombud. Ett 
strukturerat och etablerat arbetssätt gällande rehabilitering finns i 
organisationen. En övergripande medarbetarenkät har 
genomförts. Upplägget och frågorna är nytt för i år och HME-
frågor har lagts till.  Riktade arbetsmiljökartläggningar med stöd 
av FHV genomförs i arbetsgrupper vid behov. SBF - En av de 
större satsningarna inom den fysiska arbetsmiljön är den 
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pågående ombyggnationen av räddningstjänstens lokaler i Kalix i 
enlighet med konceptet friska brandmän. Ett led i att förhindra att 
räddningstjänstens  
medarbetare utsätts för farliga ämnen under sitt arbete. Detta 
innebär att smittade kläder och utrustning hålls åtskilda från rena 
inom olika områden på stationen och tvättas i speciella 
barriärtvättmaskiner. Utifrån tilldelade investeringsmedel 2022 är 
arbetsbelastning för medarbetare som ska driva projekten ett 
område som följts upp genom bland annat kontinuerliga 
projektmöten. För att hantera situationen har externa resurser 
nyttjats i form av projekterings- och projektledare för de större 
projekten parallellt med att rekrytering av projektledare pågår. 
Andra områden som haft en ansträngd arbetsmiljö under året 
p.g.a. covid-19 är kost- och lokalvårdsenheten med en rad 
tillkommande moment samt personal inom bygg- och 
miljöavdelningen med utökade kontroller. Det innebär att det 
finns arbetsuppgifter som till del inte blivit utförda. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar kontinuerligt till 
nämnden statusen på dessa områden. På UTB:s 
skyddskommittéer bjuds Samhällsbyggnadsförvaltningen in för att 
de i direkt dialog med dem ska lösa aktuella lokalfrågor. UTB har 
hösten 2021 ingått i ett projekt tillsammans med Karolinska 
institutet, gällande OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö). 
Det arbetet löper på sitt andra och sista år nu. 
Utbildningsförvaltningen har haft en inspektion av 
Arbetsmiljöverket, inspektionen avslutades i juni 2022. 

 
 Medarbetarskap – Ingår och är en stor del i 

värdegrundsarbetet. Ett av Friskvårdssatsningens mål är 
förbättrad hälsa och ökad nöjdhet bland våra medarbetare. En 
digital föreläsning gällande hälsa och medarbetarskap har 
genomförts.  

 
 Chef- och ledarskap – Utbildningar inom ledarskap genomförs 

kontinuerligt för att stärka våra chefer i sin roll. Kalix kommuns 
ledarintroduktionsprogram har genomförts för nya chefer. Chefer 
inom Utbildningsförvaltningen genomgår den statliga 
rektorsutbildningen. För närvarande går 4 rektorer utbildningen. 
Utbildningen är obligatorisk för alla rektorer. I dagsläget har de 2 
nya rektorer som kommer att söka in på utbildningen våren 2023. 
Socialförvaltningen har genomfört och fortsätter genomföra en 
ledarskapssatsning där alla chefer ska gå en utbildning i det nära 
och personliga ledarskapet. En ledningsstrategi som bygger på 
PPP är framtagen. 

 
 Kompetensförsörjning – kompetensförsörjningsplanen utgör 

grunden och planeringen framåt. Förvaltningarna deltar i nätverk 
och har erfarenhetsutbyte med andra kommuner. SBF - Gällande 
kompetensutveckling är det en av aktiviteterna i förvaltningens 
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verksamhetsplan, där respektive avdelning identifierar behovet 
samt tar fram en plan över utbildning/fortbildning. Personal deltar 
fortlöpande vid behov på kurser och konferenser.  

 
Utbildningsförvaltningen stöttar blivande lärare i deras utbildning, deltar i 
nätverk och har precis skrivit avtal med Teach for Sweden samt en  
överenskommelse med Norrbottens kommuner om AIL som dock har 
blivit uppskjutet. De arbetar även i en partsgemensam arbetsgrupp med 
HOK-21 och dessa 4 punkter: - Arbetsmiljö - Arbetsorganisation - 
Arbetstider – Lönebildning. Inom ramen för det arbetet har en 
kompetensförsörjningsplan tagits fram, i samverkan med 
arbetstagarparterna. Det finns en plan för kompetensutveckling, frågan 
lyfts i framtagen rutin vartannat är under medarbetarsamtalet. 
Socialförvaltningen arbetar med att ta fram en 
kompetensförsörjningsstrategi för att aktivt arbeta med personal- och 
kompetensförsörjningen på ett hållbart och långsiktigt sätt. För att kunna 
arbeta mer strategiskt med frågan har en kompetensförsörjningsstrateg 
anställts. 
 

 Lön och utveckling – Medarbetarsamtal och lönekriteriesamtal 
genomförs årligen. En Lönepolicy finns som verksamheterna 
följer. Lönekartläggning genomförs årligen där åtgärder 
genomförs vid behov. Riktade satsningar har genomförts där 
behov funnits.  

 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 44/22. 
HR-chef Åsa Mohss tjänsteskrivelse den 14 november 2022.  
Protokollsutdrag socialnämnden § 171/22. 
Protokollsutdrag utbildningsnämnden § 105/22. 
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden § 114/22. 
Protokollsutdrag fritids- och kulturnämnden § 71/22. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll § 91/22. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
HR-chef Åsa Mohss 
Samtliga nämnder 
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§ 28 Dnr 2022-00734 101 

Förslag till ägardirektiv för IT Norrbotten 2023 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till ägardirektiv för IT-
Norrbotten i enlighet med bifogad skrivelse.  
 
Beskrivning av ärendet 
Stabschef Kenneth Björnfot meddelar i tjänsteskrivelse den 3 januari 
2023, att regionala utvecklingsnämnden har överlämnat förslag till 
ägardirektiv för IT-Norrbotten. Kommunstyrelsen ser inga behov 
avseende förändringar i det förslag som är inlämnat 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 45/22. 
Stabschef Kenneth Björnfot tjänsteskrivelse den 3 januari 2023. 
Förslag ägardirektiv. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
IT-Norrbotten 
Stabschef Kenneth Björnfot 
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§ 29 Dnr 2022-00225 103 

Motionssvar - Inför en modern Fluortant 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Rickard Mohss (L) föreslår i motion den 8 april 2022, följande: 
 
”Den 1:a september varje år så är det ”Fluortantens dag”. Liberalerna 
motionerar härmed om att Kommunfullmäktige i Kalix helst innan dess 
beslutar om att införa en ”modern fluortant” som ska arbeta med 
förebyggande tandhälsa, bland annat genom fluorsköljning. Tandhälsa är 
folkhälsa och hål i tänderna är fortfarande ett hälsoproblem för många barn 
och ungdomar i Sverige. Alla barn får inte lära sig att borsta tänderna på ett 
bra sätt, och det finns stor tillgång på livsmedel och godis som kan skada 
tänderna om man inte tar hand om dem på ett bra sätt. 
 
Tänderna är en del av kroppen och god tandhälsa har betydelse när det 
gäller att begränsa förekomst av hjärtinfarkt, diabetes och sannolikt även 
påverkan på kognitiv förmåga. Det hävdas bland annat i en hypotes som 
svenska forskare lagt fram efter en stor undersökning som gjorts i England, 
där man menar att det finns ett orsakssamband mellan hjärt-kärlsjukdomar 
och tandhälsa. 
Den goda svenska tandvården beror på flera saker i kombination: utvecklad 
och regelbunden barntandvård genom Folktandvården som grundades 
1938, uppmuntran att bara äta godis på lördagarna (som effekt av etiskt 
förkastliga Vipeholmsstudien) men framför allt på en regelbunden 
användning av fluortandkräm. 
 
Fluortandkräm är en svensk uppfinning som började användas i slutet på 
1950-talet. Det finns ett starkt vetenskapligt underlag som styrker att 
daglig användning av tandkräm med fluor är effektivt för att förebygga 
karies i de permanenta tänderna hos barn och ungdomar. 
Även fluorinnehållande preventionsprogram såsom fluorsköljning dagligen, 
varje vecka eller var fjortonde dag kan minska kariesförekomsten hos barn 
och ungdomar. Professionell behandling med fluorlack minst två gånger 
årligen har också kariesförebyggande effekt på ungas permanenta tänder, 
något som västra Götaland tagit fasta på där man fluorlackar tänderna på 
alla skolbarn varje termin i årskurs 6-9. 
 
Unga vuxna (18-19 år) med kariessjukdom uppgick 2018-2019 till närmare 
70% i Västerbotten. Det finns anledning att tro att Norrbotten ligger på 
samma nivå och att åtgärder behövs. En sådan skulle kunna vara att 
återinföra fluorsköljning som tidigare fanns i skolorna och bidrog till den 
förebyggande tandhälsan.  
Vi vill därför att: 
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Kalix kommun kontaktar Region Norrbotten och Folktandvården, och 
undersöker möjligheten att i samverkan införa en modern ”Fluortant” som 
på lämpligt sätt ska arbeta för att förebygga karies i barn och ungdomars 
tänder.” 
 
Kommunfullmäktige har den 11 april 2022, § 79, beslutat lämna motionen 
till utbildningsnämnden för beredning. 
 
Utbildningsnämnden meddelar i protokoll den 23 september 2022, § 76, att 
Folktandvården inom region Stockholm bl.a. har återinfört förebyggande 
tandvård med skolan som arena. Folktandvårdens fluortanter och fluormän 
arbetar förebyggande med barn i grundskolan för att förbättra tandhälsan i 
länet. 
 
Fluortanten gjorde entré i skolorna för första gången på 1960-talet. På 
grund av den dåliga tandhälsan bland eleverna fylldes muggar av 0,2 
procentig natriumfluoridlösning som eleverna fick skölja med varje eller 
varannan vecka. Satsningen lyckades och tandhälsan blev bättre, därmed 
upphörde all fluorsköljning på skolorna och fluortanten försvann i början på 
1990-talet.  
 
Tandhälsan började sedan återigen bli sämre i vissa områden i länet och 
Folktandvården i Stockholms län startade därför ett så kallat 
kariespreventionsprogram. Fluortanternas och fluormännens arbete är en 
del av programmet och i början av 2000-talet återuppstod Fluortanten. 
Fluortanterna och fluormännen ger alla barn i förskoleklasser och årskurs 5 i 
Stockholms län en lektion på temat friska tänder varje år.  
 
Elevhälsan ska enligt skollagen främst vara förebyggande och 
hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. 
Elevhälsans interna samverkan kan ske på olika nivåer, dels inom 
elevhälsan, dels med skolledningen, lärare och övrig personal på skolan. 
Den externa samverkan kan ske med hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten samt andra aktörer runt eleverna. 
 
I östra Norrbotten har vi en fungerande samverkan mellan Regionen och 
kommunen inom ramen för Norrbus. Undertecknad föreslår att behovet av 
information och utbildning i tandvård tas upp inom Norrbus i Östra 
Norrbotten. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys då beslutet inte har någon 
påverkan på kommunens jämställdhetsmål. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens protokoll, § 227/22. 
Utbildningsnämndens protokoll, § 76/22. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 79/22.     
Motion från Rickard Mohss (L) den 8 april 2022. 
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Protokollsutdrag skickas till 
Rickard Mohss (L) 
Utbildningsnämnden 
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§ 30 Dnr 2021-00487 103 

Motionssvar - förändrad och förbättrad habilitetsersättning  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Rickard Mohss (L), föreslår i motion inkommen den 14 oktober 2021, 
följande: 
 
”Den så kallade habiliteringsersättningen är ett frivilligt åtagande för 
kommunerna och ges till personer som är berättigade till insatsen daglig 
verksamhet inom ramen för lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 
 
Daglig verksamhet syftar till att människor med funktionsnedsättningar 
ska få vara delaktiga i samhället. Daglig verksamhet fungerar också som 
en inkörsport till arbetsmarknaden för den som kan arbeta. Daglig 
verksamhet ska ge en meningsfull sysselsättning utifrån personens 
specifika förutsättningar. Insatsen kan innehålla både aktiviteter med 
habilitering och mer produktionsinriktade uppgifter. Utbildning räknas 
dock inte som en daglig verksamhet. 
 
Habiliteringsersättningen ska i sin tur fungera som en uppmuntran för 
den som deltar i daglig verksamhet. Habiliteringsersättningen är frivillig 
för kommunerna. 
 
I Kalix är ersättningen åtta kronor/timme, men om individen väljer att 
studera någon timme i veckan förlorar de ersättningen för den tiden, 
vilket har lett till att en del tackar nej till att studier. Det här är väldigt 
olyckligt. Samtidigt som kommunen önskar att fler studerar för att 
bredda sina kunskaper och utveckla sina förmågor, motverkar vi det 
genom att dra in ersättning om så sker. 
 
Det finns kommuner som räknar utbildning som en 
kompetensutvecklande aktivitet och ersätter deltagarna med summa 
liknande habiliteringsersättningen. 
Liberalerna vill att ersättning motsvarande habiliteringsersättning även 
skall utgå då individer studerar, och inte bara när de deltar i daglig 
verksamhet inom ramen för lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 
 
Därför föreslår Liberalerna att: 
Socialnämnden snarast utreder möjligheterna att ersättning 
(motsvarande habiliteringsersättning) skall utgå även för studier till 
personer som är berättigade till insatsen daglig verksamhet inom ramen 
för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).” 
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Kommunfullmäktige har den18 oktober 2021, § 213, beslutat lämna 
motionen till socialnämnden för beredning. 
 
Socialnämnden meddelar i protokoll den 27 oktober 2022, § 170, att 
habiliteringsersättning, utbetalas med stöd av 9 § p. 10 lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), enligt 
vilket särskilt stöd och service ska tillhandahållas genom daglig 
verksamhet för personer med funktionshinder i yrkesverksam ålder som 
saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. 
 
Personer med ett funktionshinder som inte arbetar eller utbildar sig kan 
få beslut om daglig verksamhet som kommuner anordnar. För arbetet 
som utförs inom den dagliga verksamheten ges ingen lön utan den 
huvudsakliga inkomsten/försörjning kommer från socialförsäkringen i 
form av sjukersättning, aktivitetsersättning från Försäkringskassan eller 
annan ersättning. Habiliteringsersättningen är ett sätt att skapa 
motivation hos deltagare med beslut inom den dagliga verksamheten. 
Kalix kommuns Habiliteringsersättningen ligger på 9 kr per timme.  
 
Socialnämnden ansvarar för Dagligverksamhet enligt LSS och har 
tilldelad budget för den verksamheten. I frågan om ekonomiskersättning 
under utbildning föreslår socialnämnden att motionen skickas till 
Utbildningsförvaltningen för vidare beredning av frågan. 
 
Kommunstyrelsen föreslår den 5 december 2022, § 228, att motionen 
avslås om förändrad och förbättrad habiliteringsersättning vid studier 
med hänvisning till vad som redovisats i beredningen. 
 
Jämställdhetsanalys 
Yttrandet föranleder ingen jämställdhetsanalys. Habiliteringsersättning 
utgår till alla individer som har beslut om daglig verksamhet oavsett kön.  
 
Förslag 
Rickard Mohss (L): Bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag och Rickard Mohss (L) 
skilda förslag för röstning och finner att kommunfullmäktige beslutar 
bifalla motionen. 
 
Ajournering 
Kl 13:40-13:45. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 228/22. 
Socialnämndens protokoll, § 170/22. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 213/22. 
Motion från Rickard Mohss (L) den 14 oktober 2021. 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
57(79) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-06 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Rickard Mohss (L) 
Socialnämnden 
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§ 31 Dnr 2022-00082 103 

Motionssvar - Tillgänglighet för alla brukare med 
utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. 
    
Beskrivning av ärendet 
Tomas Johsund (L) och Rickard Mohss (L) föreslår i motion den 7 
februari 2022. följande:  
 
"Komvux som särskild utbildning på grundläggande och på 
gymnasienivå" är en skolform för vuxna med en utvecklingsstörning eller 
förvärvad hjärnskada. Verksamheten hör till vuxenutbildningen, före 
detta Komvux. Utbildningen erbjuder kurser på tre olika nivåer: 
ämnesområden för individuella programmet samt grundläggande och 
gymnasienivå för de som läst grundsärskola och gymnasiesärskola.  
 
Idag får de som inte kan ta sig till skolan på egen hand, skjuts vid ett 
tillfälle i veckan (torsdagar) med en buss som JUC har. Om dessa elever 
vill studera på annan tid, exempelvis tisdag förmiddag, får de ingen 
skjuts vilket resulterar i att de inte kan delta i kurserna på tisdagar. 
Anledningen till detta är att JUC inte kan avvara sina bussar för brukare 
som vill studera, utan endast för brukare som har andra aktiviteter. 
 
De hänvisas till att ta färdtjänst vilket kostar 200 kr per tillfälle, en tjänst 
som är allt för kostsam for någon med en låg ersättning eller inkomst. 
Tidigare år har skjuts erbjudits både tisdagar och torsdagar vilket gjorde 
att studier blev tillgängligt för alla oavsett funktionsnedsättning.  
 
Vi Liberaler tycker att alla människor skall ha samma rättigheter att 
studera oberoende av kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller 
ekonomisk situation. Därför vill vi att kommunen ska se över möjligheten 
till skjuts till och från vuxenutbildningen för att säkerställa 
tillgängligheten för studier för denna grupp.  
 
Liberalerna i Kalix vill:  
-att Kalix kommun utreder möjligheterna att ordna skjuts till och från 
undervisningen för nämnda brukare med funktionsnedsättning” 
 
Kommunfullmäktige har den 7 februari 2022, § 36, beslutat lämna 
motionen till socialnämnden för beredning. 
 
Socialnämnden meddelar i protokoll den 27 oktober 2022, § 169, att 
personer med ett funktionshinder som saknar förvärvsarbete och inte 
utbildar sig kan få beslut om daglig verksamhet som kommuner 
anordnar.  
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Habiliteringsersättningen är ett sätt att skapa motivation hos deltagare 
med beslut inom den dagliga verksamheten, som ett ytterligare 
incitament och motivation att delta i den dagliga verksamheten erbjuder, 
och finansierar, socialnämnden, vid behov, även fordonstransport mellan 
hemmet och den dagliga verksamheten. Detta sker bland annat genom 
att en personal/handledare från verksamheten som skjutsar deltagare, 
där individuella behov föreligger, med en handikappbuss. Syftet är att 
skapa förutsättningar för alla i den dagliga verksamheten att ta sig 
mellan hemmet och den dagliga verksamheten. Flertalet transporter sker 
var dag även av dagliga verksamhetens företagsgrupper som verkar på 
flertalet ställen i kommunen. 
 
Tillgången på turer/transporter till och från utbildning har avgjorts 
historiskt, och bör även framledes, att avgöras av mängden transporter 
samt tillgång på personal, det vill säga om det är möjligt att avvara 
personal från verksamheten. De transporter som bör prioriteras är de 
som sker med företagsgrupper samt transporter mellan hemmet och den 
dagliga verksamheten där det individuella behovet avgör. 
 
Socialnämnden ansvarar för insatsen daglig verksamhet enligt Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och för insatsen 
meningsfull sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL), och har 
tilldelad budget för den verksamheten.  
 
Socialnämnden delar uppfattningen att alla ska ha möjlighet att studera, 
men det är utanför socialnämndens område att ordna med skolskjuts 
oavsett om personen har funktionshinder eller ej därför föreslår 
socialnämnden att motionen skickas till utbildningsförvaltningen för 
vidare beredning av frågan. 
 
Kommunstyrelsen föreslår den 5 december 2022, § 229, att avslå 
motionen om tillgänglighet för alla brukare med utvecklingsstörning och 
förvärvad hjärnskada med att ordna skjuts till och från undervisningen 
med hänvisning till vad som redovisats i beredningen. 
 
Jämställdhetsanalys 
Yttrandet föranleder ingen jämställdhetsanalys. Behovet oavsett kön är 
avgörande. 
 
Förslag 
Rickard Mohss (L): Bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag och Rickard Mohss (L) 
skilda förslag för röstning och finner att kommunfullmäktige beslutar 
bifalla motionen. 
      
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 229/22. 
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Socialnämndens protokoll, § 169/22. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 36/22. 
Motion från Tomas Johsund (L) och Rickard Mohss (L) den 7 februari 
2022.  
 
Protokollsutdrag skickas till 
Rickard Mohss (L) och Tomas Johsund (L) 
Socialnämnden 
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§ 32 Dnr 2022-00218 103 

Motionssvar - utbildning av serviceassistenter  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

- Att avslå motionen att socialnämnden ska utreda möjligheterna 
att i Kalix utbilda elever till serviceassistenter via Lärvux. 
 

Reservation 
Linda Frohm (M), Linus Häggström (M), Sandra Bergström (M), Jan 
Johansson (M), Mikael Sandberg (M), Irma Spårman (M), Mats 
Andersson (M), Ellinor Rönnqvist (M), Rickard Mohss (L), Tomas Johsund 
(L), Doris Lilian Kerttu (FIK) Kristina Karlsson (SD), Robert Sandström 
(SD), Jan-Ove Andersson (SD) och Gunnar Isaksson (SD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Rickard Mohss förslag. 
  
Beskrivning av ärendet 
Rickard Mohss (L) föreslår i motion den 7 april 2022, följande: 
 
”Liberalerna i Kalix anser att alla människor i kommunen skall kunna 
bidra till arbetslivet och samtidigt känna att de behövs. Vi tycker 
därför att allt arbete med att tillvarata människors möjligheter att 
bidra till arbetslivet bör premieras. 
 
I Skellefteå har kommunen påbörjat ett arbete där de ska ta fram  
serviceassistenttjänster för personer med lindrig funktionsnedsättning. 
Elevernas lämplighet prövas för olika yrken, och när det är gjort får de 
starta utbildning till serviceassistent på Lärvux. Lönen de får betalas 
genom bidrag från arbetsförmedlingen (utvecklingsanställning). Under 
tiden de går utbildningen får de behålla ersättningen för arbete. 
Arbetsmarknadsenheten ansvarar för prövningen och så småningom 
också för assistenttjänsterna. Tanken är att verksamheten ska pågå 
under fyra år och målet, i Skellefteå, är att få ut 20 i utbildning som 
leder till tillsvidaretjänst med en lön som motsvarar ett utbildat 
vårdbiträde. Lönen betalas då av arbetsplatsen. Det har handlat om 
tjänster inom äldreomsorgen, skolan och måltidsenheten. 
 
Liberalerna i Kalix tycker att Skellefteås initiativ att skapa “riktiga” 
jobb till personer med lindrig funktionsnedsättning är berömvärt. 
 
Vi vill därför att: 
Socialnämnden utreder möjligheterna att i Kalix genomföra något 
liknande, d.v.s. att vi i vår kommun kan utbilda elever till 
serviceassistenter via Lärvux.” 
 
Kommunfullmäktige har den 11 april 2022, § 78, beslutat lämna 
motionen till socialnämnden för beredning. 
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Socialnämnden meddelar i protokoll den 27 oktober 2022, § 168, att 
socialnämndens Jobb- och utvecklingscenter (JUC) och 
arbetsmarknadsenhet arbetar för en utökat samarbete/samverkan och 
för att utöka utbudet av arbetsmarknadspolitiska insatser tillsammans 
med den dagliga sysselsättningen.  Fokus för insatserna ligger på 
hållbarhet genom bland annat återbruk och återvinning i enighet med 
agenda 2030. En inkluderande och produktiv sysselsättning för alla 
viktiga faktorer i vårt arbete och även det ur ett hållbarhetsperspektiv 
är en förutsättning för en hållbar utveckling.   
 
Socialnämnden ställer sig positiva till att människor utbildar sig men 
själva utbildningen av elever till tillexempel serviceassistenter ligger 
utanför socialnämndens område. Däremot kan socialnämnden bereda 
arbetsmarknadspolitiska insatser och daglig sysselsättning enligt SoL 
och LSS till berörd målgrupp. Det finns redan i dag tillgängligt inom 
flera områden. Vår bedömning är att det i detta läge inte finns 
utrymme att prioritera just serviceassistenter men tar med oss det i 
vårt fortsatta utvecklingsarbete.  
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys, behovet oavsett kön 
avgörande. Siffor visar på att en lindrig intellektuell 
funktionsnedsättning förekommer hos ungefär 1,5% av befolkningen  
 
Förslag 
Rickard Mohss (L): Bifall till motionen. 
Stefan Granström (C): Avslag till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Stefan Granström (C) och Rickard Mohss (L) skilda 
förslag för röstning och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå 
motionen. 
 
Underlag 
Myndigheten för delaktighet, Agenda 2030, 
https://www.mfd.se/kunskap/agenda-2030/malen-i-agenda-2030/8-
anstandiga-arbetsvillkor (Online 2022-10-04) 
 
Gillbergcentrum, Göteborgs Universitet Lindrig intellektuell 
funktionsnedsättning | Gillbergcentrum, Göteborgs universitet (gu.se) 
(Online 2022-10-04) 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 230/22. 
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Socialnämndens protokoll, § 168/22.  
Kommunfullmäktiges protokoll, § 78/22. 
Motion från Rickard Mohss (L) den 7 april 2022. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Rickard Mohss (L) 
Socialnämnden 
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§ 33 Dnr 2022-00277 103 

Motionssvar- Förskola i Morjärv  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. 
 
Beskrivning av ärendet 
Inga-Lis Samuelsson (C), föreslår i motion den 2 maj 2022, följande: 
 
”Det finns förskolebarn i Morjärv som saknar tillgång till förskola, 
oklart om det exakta antalet. Några barn har beretts plats på 
förskolor i Kalix, Tore och Bondersbyn. Det kan vara familjer som 
genom sitt arbete väljer att ha barnen i en annan ort än Morjärv 
vilket skall respekteras. Men det finns också familjer som hellre hade 
sett en placering i Morjärv om det alternativet funnits. Ett antal barn 
är av utländsk härkomst, nu också barn från Ukraina. De flesta 
föräldrarna till dessa barn saknar möjlighet att placera dem i 
förskolor på andra orter i kommunen då de inte har tillgång till bil och 
har små ekonomiska resurser. Några av familjerna är asylsökande. 
Oavsett detta är det av stor vikt att alla barn blir bättre 
omhändertagna än som nu sker. Vi ser alltför många exempel av 
barn som hamnar i utanförskap och problem då integrationen fördröjs 
eller uteblir. Att satsa på barnen, t.ex genom förskola, är väl använda 
pengar. Tidiga insatser är av största vikt då alternativen kostar ännu 
mer. 
 att många unga barnfamiljer väljer att bosätta sig på landsbygden 
där Morjärv är en knutpunkt med sin geografiska placering vid E10, 
Kalix älv och järnvägen. På sikt ser vi i Centerpartiet det inte som en 
omöjlighet att tågen stannar i Morjärv. Då öppnas stora möjligheter 
till en mer hållbar pendling, inte minst till de växande industrierna i 
Luleå och Boden, samtidigt som det även öppnas upp för nya 
möjligheter till etablering av småföretag i Morjärvsområdet. 
 
Morjärv hade förskola fram till 2017 som lades ner då 
förutsättningarna för att ha den kvar inte fanns, förutsättningar som 
nu har förändrats. Förskolan i Töre är full och det ska utredas om att 
öppna ytterligare en avdelning där. Här ser vi i Centerpartiet det av 
största vikt att visa att Kalix kommun, liksom Centerpartiet i Kalix, 
tror på Morjärv och dess framtid genom att utreda förutsättningarna 
att öppna upp en förskola. 
 
Centerpartiet i Kalix föreslår: 
- att Kalix kommun utreder möjligheten att etablera en förskola i 
Morjärv.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2022, § 119, att skicka 
motionen till utbildningsnämnden för beredning. 
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Utbildningsnämnden föreslår, att kommunfullmäktige beslutar att 
bifalla motionen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår den 5 december 2022, § 231 att 
kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen. 
 
Förslag 
Ann-Sofie Esperi (C): Motionen ska anses besvarad. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag och Ann-Sofie Esperi (C) 
skilda förslag för röstning och finner att kommunfullmäktige beslutar 
anse motionen besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 230/22. 
Utbildningsnämndens protokoll, § 97/22.  
Kommunfullmäktiges protokoll, § 119/22.  
Motion från Inga-Lis Samuelsson (C) den 2 maj 2022.    
 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Inga-Lis Samuelsson (C) 
Utbildningsnämnden 
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§ 34 Dnr 2022-00226 103 

Motionssvar - Locka unga till vårdyrket 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen enligt motionärens förslag - 
att Kalix kommun från och med år 2023 erbjuder fast anställning till 
elever som lämnar vård- och omsorgsprogrammet med godkända betyg 
och då är anställningsbara som behöriga undersköterskor. 
 
Beskrivning av ärendet 
Inga-Lis Samuelsson (C) föreslår i motion den 8 april 2022, följande: 
”Många kommuner har svårt att locka ungdomar till vårdyrket, så även 
Kalix kommun. Det är svårt att rekrytera behörig personal både till 
boenden och hemtjänst. Något måste göras för att trygga omsorgen för 
våra medborgare som har rätt till en trygg och säker omvårdnad. 
 
Med en trygg och säker omvårdnad menar Centerpartiet i Kalix att 
samtlig personal 
ska ha adekvat utbildning, vilket innebär minst undersköterska. Vid vår 
gymnasieskola, Furuhedsskolan, har vi programmet vård och omsorg där 
vi 
erbjuder 18 platser. Platser som inte fylls. Preliminärt antagna inför 
kommande läsår är 11 elever. Vi ser att något måste göras för att locka 
våra ungdomar att satsa på vårdyrket där programmet vård och omsorg 
är ett första steg. I förlängningen kan det leda till att vidareutbilda sig till 
sjuksköterska och vidare till någon specialistinriktning. Möjligheterna är 
många samtidigt som behovet av anställningsbara killar och tjejer är 
stort inom ovan nämnda yrken i vår kommun. 
 
Ett steg på vägen, en morot, kan vara att Kalix kommun erbjuder fast 
anställning till de som lämnar gymnasieskolans vård och 
omsorgsprogram med godkända betyg. Det är en enkel åtgärd som inte 
kostar Kalix kommun något annat än de resurser som behövs för att 
marknadsföra satsningen, en mycket ringa kostnad för en åtgärd som 
skulle kunna leda till att fler väljer vårdyrket och att kommunen då också 
kan trygga sin personalförsörjning. 
 
Centerpartiet i Kalix föreslår: 
- att Kalix kommun från och med år 2023 erbjuder fast anställning till 
elever som 
lämnar vård- och omsorgsprogrammet med godkända betyg och då är 
anställningsbara som behöriga undersköterskor.” 

Kommunfullmäktige har den 11 april 2022, § 80, beslutat lämna 
motionen till socialnämnden för beredning. 
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Socialnämnden meddelar den 8 december 2022, § 209, att nämnden 
delar motionärens uppfattning om att vi behöver attrahera och rekrytera 
fler kompetenta medarbetare till vår verksamhet för att klara framtida 
personalförsörjning.  
Kompetensförsörjning är för oss, likväl som för andra verksamheter, en 
stor utmaning och viktig fråga att arbeta med. SKR uppger att om 10 år 
kommer 44 procent fler vara över 80 år jämfört med idag, medan den 
arbetsföra befolkningen mellan 20 - 64 år bara ökar med sex (6) procent 
under samma period. I Kalix ser vi den demografiska utmaningen med 
färre barn, ungdomar och medborgare i arbetsför ålder, totalt från idag 
till år 2040 förutspås kommunen utifrån framtidsprognosen få cirka 1450 
färre medborgare och det är därför av viktigt att jobba aktivt med att 
attrahera och rekrytera fler medarbetare med adekvat utbildning till 
verksamheten. Via statsbidraget "Hållbart arbetslivs" har 
socialförvaltningen tilldelats resurser för att arbeta med 
kompetensförsörjningsfrågor. Socialnämnden ser dock att det är av 
yttersta vikt att följa Kalix Kommuns rekryteringspolicy (bilaga) och 
tillhörande anvisningar i chefshandboken. Rekryteringsprocessen 
säkerställer att vi följer gällande lagstiftning och att kandidaten uppfyller 
anställningskraven för tjänsten; 
 

 Utbildning  
 Erfarenhet  
 Personliga egenskaper  
 Goda referenser  
 Personlig lämplighet (utdrag ur belastningsregistret). 

 
Vid nyanställning tillämpar arbetsgivaren provanställning.  
Socialnämnden kan inte erbjuda alla en fast anställning enbart grundat 
på godkända betyg utan den tilltänkta nyanställda måste också uppfylla 
övriga anställningskrav enligt kommunens framtagna 
rekryteringsprocess och övriga anställningskrav för tjänsten.  
 
Socialnämnden föreslår därmed att kommunfullmäktige avslår motionen 
enligt motionärens förslag - att Kalix kommun från och med år 2023 
erbjuder fast anställning till elever som lämnar vård- och 
omsorgsprogrammet med godkända betyg och då är anställningsbara 
som behöriga undersköterskor.  
 
Jämställdhetsanalys  
Socialförvaltningens verksamheter är idag kvinnodominerade, för att 
klara framtidens kompetensförsörjning är det viktigt att attrahera både 
kvinnor och män till arbete inom hälso- och sjukvården. Dels för att 
säkra bemanning av verksamheterna, dels för att skapa en mer jämställd 
arbetsmiljö. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 48/22. 
Socialnämndens protokoll § 209/22. 
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Kommunfullmäktiges protokoll § 80/22. 
Motion från Inga-Lis Samuelsson (C) 
 

 
Protokollsutdrag skickas till 
Inga-Lis Samuelsson (C) 
Socialnämnden      
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§ 35 Dnr 2022-00384 103 

Motionssvar - Motorgård för ungdomar 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kristina Karlsson (SD), föreslår i motion den 10 maj 2022, följande: 
 
”Det finns många barn och ungdomar som idrottar i Kalix. Fotboll, 
bandy, hockey, simmar, rider, skidar mm. Och det är mycket bra. Finns 
även Frizon att kunna hänga på med deras olika aktiviteter. Men då har 
vi också barn och ungdomar som inte är intresserade, vill eller kan 
idrotta av olika skäl, eller vistas på Frizon. Vi måste även ta hänsyn till 
dem lika väl som de som håller på med idrott. Där kommer en 
motorgård in. Som ni säkert alla har märkt finns det många epor i Kalix 
nu. Finns ett stort intresse av just bilar och teknik. Tror att det skulle 
uppskattas av dessa motorintresserade barn och ungdomarna om det 
skulle finnas en samlingsplats för dem. Med en lokal som det går att ta in 
1 eller 2 epor att kunna meka med. Likaså en fikahörna som de kan 
samlas vid och samtala och umgås. På det viset får de en lokal att känna 
sig välkomna som barn och ungdomar har in om andra aktiviteter. Det är 
viktigt att se till allas olika intressen och lärande för livet. Motorer är inte 
allt utan det tillkommer teknik i ett och samma.  
 
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:  
-Att Kalix kommun ser över lämplig lokal för en sådan verksamhet som 
passar för detta ändamål.  
-Att hjälpa till för att få igång en fungerande verksamhet.” 
 
Kommunfullmäktige har den 13 juni 2022, § 120, beslutat lämna 
motionen till fritids- och kulturnämnden för beredning. 
 
Fritids- och kulturnämnden meddelar den 8 december 2022, § 87, 
föreningslivet har stor betydelse för Kalix kommun. Det bidrar till att 
göra livet i kommunen mer attraktivt samtidigt som det stärker 
folkhälsan och kommunens varumärke. 
 
Våra föreningar berikar och fostrar barn och ungdomar med sin 
verksamhet. Dessutom hjälper de till med att bevara och förmedla 
vetskapen om det lokala kulturarvet. 
 
Fritids- och kulturnämndens uppdrag preciseras i Reglemente för Fritids- 
och kulturnämnden antaget av kommunfullmäktige 19 juni 2017 § 108: 
 
”Fritids- och kulturnämnden fullgör kommunens uppgifter inom fritids- 
och kulturverksamhetens område samt övriga uppgifter, som enligt lag 
ska fullgöras av den kommunala nämnden för biblioteksverksamheten.” 
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Detta uppdrag innebär bland annat att fritids- och kulturnämnden inom 
ramen för givna resurser ska stötta och hjälpa det lokala föreningslivet. 
Det sker rent konkret genom ekonomiskt stöd till allmännyttiga ideella 
föreningar, organisationer och stiftelser som bedriver kultur- eller 
fritidsverksamhet.  
 
För att erhålla föreningsstöd ska nedanstående förutsättningar vara 
uppfyllda: 

• Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd. 
• Föreningen ska ha valt styrelse och antagit stadgar som är 

godkända av riksorganisationen eller kommunen. 
• Föreningen ska ha minst 10 sammankomster med minst 5 

deltagare per sammankomst. 
• Föreningen ska bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av 

sina medlemmar i kommunen. 
• Föreningen ska vara öppen för alla som önskar stödja föreningens 

ändamål och syfte. 
• Föreningen ska ha medlemsregister och uppta medlemsavgifter 

eller att medlemmarna på annat sätt finansierar verksamheten. 
 
Föreningsstödet fördelas årligen via ett ansökningsförfarande där 
föreningarna ska lämna in verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, 
budget, värdegrundsplan, stadgar och protokoll från sitt senaste 
konstituerande styrelsemöte. Idrottsföreningar ska dessutom redovisa 
antal aktiva deltagare 7–20 år och föreningar med samlingslokaler ska 
redovisa antalet nyttjandetillfällen. 
 
En del av dessa föreningar bedriver sin verksamhet i egna anläggningar 
och andra hyr lokaler eller träningshallar för sin verksamhet i 
kommunala anläggningar.  
 
Fritids- och kulturnämndens roll gentemot föreningslivet är i första hand 
att vara möjliggörare för att stimulera föreningslivet, inte att skapa det.  
 
Finns det unga eller äldre som vill utveckla en verksamhet i form av en 
motorgård så kan man bilda en förening för att utöva sin hobby och får 
då ta del av samma stöd som andra föreningar i kommunen. Om det 
finns ett intresse av att bilda en förening runt sitt intresse/sin hobby så 
kommer fritids- och kulturförvaltningen att stötta verksamheten enligt 
samma regelverk och på samma sätt som övriga föreningslivet. Om det 
blir aktuellt så kan vi även i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden 
försöka hjälpa en sådan förening att hitta lämplig lokal för sin 
verksamhet. 
 
Fritids- och kulturnämnden bedriver en öppen verksamhet i kommunal 
regi för ungdomar från klass 7 upp till 19 år. Fritidsgården Frizon är en 
social mötesplats som erbjuder en trygg och modern verksamhet under 
tillsyn av engagerad personal.  Verksamheten finns i Kalix Folkets hus.  
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Verksamheten är aktivitetsbaserad och ungdomarna har själv stort 
inflytande på dess innehåll. På Frizon är alla välkomna oavsett om de 
kommer gående, cyklande, på moped eller med a-traktor. 
 
Fritids- och kulturnämnden ser inte en motorgård för ungdomar med 
intresse av a-traktorer som en prioriterad verksamhet som bör bedrivas i 
kommunal regi. Nämnden har inte heller tagit del av några önskemål om 
en sådan från ungdomar. Anställning av ny personal skulle vara 
nödvändigt för en sådan verksamhet. Budgetförutsättningar för detta 
saknas i nuläget och finns inte heller med i nämndens 
prioriteringsunderlag för kommande år. Fritids- och kulturnämnden 
föreslår, att kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 46/22. 
Fritids- och kulturnämndens protokoll § 87/22.      
Kommunfullmäktiges protokoll § 120/22. 
Motion från Kristina Karlsson (SD) 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kristina Karlsson (SD) 
Fritids- och kulturnämnden 
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§ 36 Dnr 2022-00415 103 

Motionssvar - kommunens bildarkiv 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman, Johanna Söderman, Doris Lilian Kerttu (FIK) föreslår 
i motion den 10 juni 2022, följande: 
 
”Att ta hand om - och att rädda - Kalix historia i form av bland annat 
gamla bruksföremål och foton är en för kommunen grannlaga uppgift. 
Enligt Framtid i Kalix sköts detta bäst och effektivast av 
intresseorganisation med ett “brinnande” specialintresse. 
 
● Framtid i Kalix anser därför att företrädare för Fritids- och 
Kulturnämnden bör ta kontakt med Kalix Forskarförening för att 
efterhöra deras möjligheter att ta hand om och digitalisera fotoarkivet - 
och naturligtvis överenskomma vilken avgäld som skall utges. 
 
Framtid i Kalix har inte satt sig in i de många detaljfrågor som kan 
uppkomma, men detaljfrågorna löses i samförstånd enklast och bäst 
mellan ingående parter. En annan parameter i detta ärende är de i 
jämförelse med andra kommuners bildarkiv nuvarande höga priserna för 
tjänster kopplade till bildarkivet. Dessa priser bör gå att “pressa” 
betydligt.” 
 
Kommunfullmäktige har den 13 juni 2022, § 12, beslutat lämna 
motionen till fritids- och kulturnämnden för beredning. 
 
Fritids- och kulturnämnden meddelar den 8 december 2022, § 89, att 
förvaltningen har haft kontakter med Kalix Forskarförening rörande 
bildarkivet, det saknas budgetförutsättningar för ett sådant samarbete 
fritids- och kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar avslå 
motionen 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 47/22. 
Fritids- och kulturnämndens protokoll § 89/22. 
Kommunfullmäktiges protokoll § 128/22. 
Motion från Carl Otto Gählman, (FIK) Johanna Söderman (FIK) och Doris 
Lilian Kerttu (FIK)  
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman, Johanna Söderman, Doris Lilian Kerttu (FIK)  
Fritids- och kulturnämnden 
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§ 37 Dnr 2023-00036 103 

Motion - Rätt utannonsering 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna 
Söderman (FIK), föreslår i motion den 4 februari 2023, följande: 
 
”Framtid i Kalix har noterat att Kalix kommun vid ledigförklarande och 
utannonsering av tjänster ofta sätter målbilden högt med exempelvis 
skyddad titel varefter man under rekryteringsprocessen frångår 
densamma. Detta handlingssätt har tyvärr fortgått under ett antal år och 
medfört att många välutbildade presumtiva sökande till tjänster i Kalix 
kommun inte fullföljer och lämnar in sina ansökningar. 
 
Framtid i Kalix motion lyder därför som följer; 
● En attraktiv kommun visar sin medborgatillvändhet bland annat genom 
att verkligen penetrera i sitt tjänstebehov så att utannonserad tjänsts 
kravkriterier är väl grundade och ligger väl i fas med och till grund för 
tjänstens tillsättning.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Carl Otto Gählman, (FIK) Johanna Söderman (FIK) och Doris 
Lilian Kerttu (FIK)  
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman, Johanna Söderman, Doris Lilian Kerttu (FIK)  
Kommunstyrelsen  
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§ 38 Dnr 2023-00037 103 

Motion - svar inom 24h 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna 
Söderman (FIK), föreslår i motion den 4 februari 2023, följande: 
 
”Framtid i Kalix har vid ett antal tillfällen påtalat - och även motionerat - 
om vikten av att ge svar till de - privatpersoner/organisationer/företag - 
som av en eller annan anledning vill komma i kontakt med kommunens 
funktioner i form av tjänstemän och/eller politiker. 
En attraktiv kommun negligerar inte kommunmedborgarnas ambitioner 
med att söka kontakt. Det är därmed inte acceptabelt att den som sökt 
kontakt med kommunen inte inom 24h arbetstid får en första 
återkoppling i ärendet. I denna första återkoppling kan det från 
förvaltningarnas/nämndernas sida mycket väl vara skrivet 
att “vi kommer inom två arbetsdagar att ta ytterligare kontakt med Dig 
för att få en djupare insikt i Ditt ärende….” Ytterligare en väldigt viktig 
funktion för en attraktiv kommun är att “ta hand om” och 
värdesätta de personer som söker tjänst vid Kalix kommun. Detta 
innebär att när ansökan mottages så skickas med vändande post en 
bekräftelse där rekryteringsgången presenteras med tid för bland annat 
uppföljning/intervjuer. Om sedan inte ansökan leder till intervju och/eller 
tjänst så måste kommunen ta förnyad personlig kontakt med den 
sökande och förklara situationen. 
 
Framtid i Kalix motion lyder därför som följer; 
 
● En attraktiv kommun visar sin tillvändhet bland annat genom att ge 
snar respons på medborgarnas kontakt/sökande till tjänst inom 
kommunens förvaltningar och politiker. Därför måste nya grepp tas och 
implementera återkoppling inom 24h med därpå följande förutbestämd 
uppföljning.” 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Carl Otto Gählman, (FIK) Johanna Söderman (FIK) och Doris 
Lilian Kerttu (FIK)  
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman, Johanna Söderman, Doris Lilian Kerttu (FIK)  
Kommunstyrelsen  
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§ 39 Dnr 2023-00038 103 

Motion - Inte springa fortare än fötterna bär 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen återtages enligt Doris Lilian 
Kerttu (FIK) förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna 
Söderman (FIK), föreslår i motion den 4 februari 2023, följande: 
 
”De politiska funktionerna i kommunen har alltsedan årsskiftet efter 
respektive möte - så även är det planerat efter dagens KF - informerats 
om nya, digitala möjligheter att tillställa personalkontoret ledamöternas 
ersättningsanspråk/inrapporteringar. 
Det är i sig positivt att minska den manuella hanteringen - helt enkelt att 
effektivisera. Det har bara varit ett “aber”, det har inte fungerat, inte för 
någon vill vi i Framtid i Kalix påstå. Det har till och med varit så att 
ledamöterna informerats och getts helt felaktig inloggning, felaktig 
information i PM och felaktiga muntliga framställningar. 
Det är mycket möjligt att systemet nu är intrimmat och har funktion, 
men vis av alla påtalade problem måste framgent Stab-IT vara 
uppmärksam på att inte “släppa” förändringar utan att dessa är fullt 
fungerande och användarvänliga. 
Framtid i Kalix motion lyder därför som följer; 
 
● Vid förändringar - vilka de än må vara - utgå från 
användarperspektivet och försök inte införa nya “rön” innan de är väl 
utprovade, väl förankrade i 
samtliga led och användarvänliga.” 
 
Förslag 
Doris Lilian Kerttu (FIK): Motionen återtages. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Doris Lilian Kerttu (FIK) förslag för röstning och finner 
att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Carl Otto Gählman, (FIK) Johanna Söderman (FIK) och Doris 
Lilian Kerttu (FIK)  
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman, Johanna Söderman, Doris Lilian Kerttu (FIK)  
Kommunstyrelsen  
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§ 40 Dnr 2023-00039 103 

Motion - Tillgänglighet för bilparkering 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna 
Söderman (FIK), föreslår i motion den 4 februari 2023, följande: 
 
”Vi eftersträvar alla ett välkomnande, ett tillgängligt, ett attraktivt Kalix. 
Det gäller inte minst var ex-vis utflugna barn skall ställa bilen när de 
under en helg besöker sina gamla, centralt i Kalix boende, föräldrar, ta 
del av arrangemang eller varför inte ha en nöjeshelg i Kalix. 
Vid de stora infarterna till centrum upplyses vi om att vi i Kalix använder 
oss av P-skivor. Inget fel i det, men…… 
 
Framtid i Kalix har ett antal gånger varit i kontakt med företrädare för 
KIAB/KNC och påtalat att det vid den stora, övre parkeringen vid 
Gallerian är skyltat om zonparkering på tre (3) timmar både vid nedfart 
på Postgatan och vid infart från Torggatan/Restaurang Elegant. Denna 
3h-restriktion gäller endast nedanför Galleriabyggnaden/romkornet. 3h-
restriktionen gäller med andra ord varken Gallerians övre parkering eller 
på gaveln av densamma, där är det helt fri parkering! 
Parkeringsbolaget Guard - anlitat av KIAB/KNC - har i brist på annat 
bötfällt parkerade bilar för att de sägs stå på kantstenen inne på 
parkeringsområdet. Guard refererar till att P-skyltar gäller som yttre 
gräns - men detta stämmer inte som alla vet! En bötfälld parkerare som 
hade ett lämpligt verktyg i sin bil frilade därvid under snön liggande 
kantsten och fann den mycket riktigt “på rätt sida” om den parkerade 
bilen. Framtid i Kalix motion lyder därför som följer: 
 
Ge Kalix ökad attraktivitet och tillgänglighet genom att kommunen påtar 
sig samordningsansvar genom att samordna primärkommunens, de 
kommunala bolagens samt de privata fastighetsägarnas 
parkeringsmöjligheter. Detta kan ske 
genom att; 
● Upprätta digitala kartor över parkeringsområden i Kalix centrum. 
● Reglera parkeringsbolagens agerande ur en positiv grundsyn där 
incitamentet 
är att hjälpa - inte att försöka ge ogrundade “hitte-på-orsaker” (jfr 
mannen som 
frilade kantsten under det att Guard-parkeringsvakten stod och hånade 
honom)..” 
 
Beslutsunderlag 
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Motion från Carl Otto Gählman, (FIK) Johanna Söderman (FIK) och Doris 
Lilian Kerttu (FIK)  
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman, Johanna Söderman, Doris Lilian Kerttu (FIK)  
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 41 Dnr 2023-00040 103 

Motion - kommunal vattentjänstplan 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen återtages enligt Doris Lilian 
Kerttu (FIK) förslag. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna 
Söderman (FIK), föreslår i motion den 4 februari 2023, följande: 
 
”Riksdagen beslutade 2022-06-22 om ändringar i lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster. Ändringarna innebär att kommunerna ska ha en 
aktuell vattentjänstplan som skall visa hur kommunen långsiktigt 
planerar för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster, vilka 
åtgärder som skall vidtas för att den allmänna VA-anläggningen även ska 
fungera vid ex-vis skyfall. 
 
I arbetet med vattentjänstplanen ska kommunen samråda med berörda 
fastighetsägare och myndigheter och ställa ut förslaget till granskning 
innan fullmäktige antar vattentjänstplanen och därvid ta hänsyn till 
eventuella synpunkter som framkommer vid samrådet och granskningen. 
Kommunfullmäktige ska besluta om vattentjänstplanen före utgången av 
2023 och därefter hålla den aktuell varje mandatperiod. För att 
fullmäktige ska hinna fatta beslut senast i november måste arbetet 
komma igång och hinna förankras bland medborgarna, berörda 
myndigheter och intressenter. 
 
Framtid i Kalix yrkar att; 
 
● Fullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att snarast 
starta arbetet med en vattentjänstplan för Kalix kommun.” 
 
Förslag 
Doris Lilian Kerttu (FIK): Motionen återtages. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Doris Lilian Kerttu (FIK) förslag för röstning och finner 
att kommunfullmäktige beslutar bifalla förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Carl Otto Gählman, (FIK) Johanna Söderman (FIK) och Doris 
Lilian Kerttu (FIK)  
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman, Johanna Söderman, Doris Lilian Kerttu (FIK)  
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 42 Dnr 2022-00724 101 

Meddelanden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena och beslutar lägga de 
till handlingarna.  

 
 Beskrivning av ärendet  
 Nedanstående meddelanden föreligger:  

 
1    Dnr 2022-00341 
Socialnämndens protokoll den 8 december 2022, § 121, redovisning av ej 
verkställda beslut kvartal 3 2022.  
 
2   Dnr 2022-00725 
Socialnämndens protokoll den 8 december 2022, § 195, återrapport 
Föräldrastöd – En bra start. 

 
3    Dnr 2021-00296 
Fritids- och kulturnämnden den 8 december 2022, § 88, utvärdering av 
spåravgifter på Kalix skidstadion. 

 
4    Dnr 2022-00727 
Revisorernas rapport den 22 december 2022 om Granskning av personal 
och kompetensförsörjning. 

 
5    Dnr 2022-00662 
Förvaltningsrättens dom den 17 november 2022, i mål nr 1686-22. 
Laglighetsprövning enligt KL (2017:725) över kommunfullmäktiges 
beslut den 13 juni 2022, § 89. Ny taxa för rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

 
6    Dnr 2019-00223 
Fritids- och kulturnämnden meddelar i protokoll den 8 december 2022, § 
96, att koncessionsupphandling av avtal för genomförande av Kalix 
sommarfest för perioden 2023-2025 är avbruten.  
 
 


