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Dnr 2019-00479 101

Vision 2030 och målområden 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande:

.
.
.
.

Ny vision Kalix 2030 med beskrivning, för Kalix kommun från 2020-01-01,
enligt bilaga l.
Övergripande mälomräden frän 2020 med beskrivning, enligt schematisk bild i
bilaga l.
Tidsplan för fortsatt mälarbete med mätbara mal, enligt nedan.
Kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2019, § 117, Mälarbete upphör
samtidigt att gälla.

Reservation

Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Sverigedemokraterna, Mika Räisänen Kalixpartiet samt Carl Otto Gählman Framtid i

Kalix reserverar sig mot beslutet till förmän för Linda Frohms (M) yrkande.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförandeTommy Nilsson, kommunstyrelsens l:e vice
ordförande Jan Nilsson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Katarina Burman
och ledamot kommunstyrelsen Sven Nordlund meddelar i skrivelse den 27 oktober

2019, att kommunens vision och övergripande mälarbete är politikens viktigaste
instrument för styrning av kommunala verksamheten mot politikens viljeinriktning.
Målen ska bidra till kommunens utveckling inom kommunala verksamheten,

lokalsamhället och Norrbotten. Kommunens vision och övergripande målområden,
med mal, ska även bidra till att Agenda 2030, samt att den regionala
utvecklingsstrategin införlivas i kommunens utveckling.

Mälarbetet innefattar både en långsiktig vision Kalix 2030 och övergripande mål för
utvecklingen, samt mätbara mal med tillhörande perspektiv. Målen ska även kunna

mätas med olika kvalitetsmått och vara politiskt förankrade i möjligaste mån, för
att fä långsiktiga effekter.
Redan innan de mätbara målen har beslutats i juni 2020 kan nämnderna och

verksamheterna påbörja arbetet med att styra mot visionen och de framtagna
mälomrädena med perspektiv. Vidare sä finns även en stor andel planer, som styr
nämnder och verksamheter redan idag.
hlär nedan följer en tidsplan för det fortsatta mälarbetet.
Tidsplan för process Vision 2030 och mal

Tid
November

2019
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November

2019
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Beslut om Övergripandemålområden

Juni 2020

Kommunfullmäktige

Beslut om mätbara Mål

Hösten 2020

Nämnderna

Hösten 2020

Nämnderna

Hösten 2020

Verksamheterna

Dialog politik och verksamhet om
fokusomräden

Dialog politik och verksamhet om
kvalitetsmått
Beslut om aktiviteter

För att fä en framgångsrik och tydlig styrning mot målområdena och målen, så måste
dessa vara kända och förankrade i alla verksamheter. Det måste även finnas en dialog
mellan politiken i nämnderna och verksamheterna runt vilka fokusområden som ska
prioriteras för att fä störst effekt mot målen. Vidare måste samtliga verksamheter
arbeta med att prioritera och besluta vilka aktiviteter, som ska genomföras mot de
övergripande målen.

I och med den nya visionen och de nya mälomrädena med perspektiv tar Kalix

kommun sikte mot en framtid där allt är möjligt. Det kommer att fordras långsiktighet

och strategiskt arbete, men framförallt att alla politiker som ser möjligheter och vägar
att ta beslut, som ger bäring mot vision och mal. Det kommer även kräva en

uthållighet, för att förändra och påverka gamla strukturer och synsätt, för att styra
kommunen mot vision och mål.
Yrkande

Tommy Nilsson (S): Bifall till kommunstyrelsens (S), (V) och (MP) förslag enligt
följande:

.

Ny vision Kalix 2030 med beskrivning, för Kalix kommun från 2020-01-01,

.

enligt bilaga l.
Övergripande målområden frän 2020 med beskrivning, enligt schematisk bild i
bilaga l.

.

Tidsplan för fortsatt mälarbete med mätbara mal, enligt nedan.

Linda Frohm (M): Bifall till (M), (C) och (L):s förslag enligt följande:
Vision: Kalix skall vara en tillväxtkommun.

För att nä visionen skall all marknadsföring av platsen och de politiska beslut som
tas alltid vara en del i den helhet som tar oss närmare visionen. För att nå målet

skall vi skapa och värna det enkla & exklusiva som Kalix som kommun kan erbjuda.
Det skall vara enkelt att leva, verka och driva företag i Kalix. Det innebär att vi

måste ha god tillgänglighet till var kommunala service. Det skall vara enkelt att få
ta del av välfärden, det skall vara enkelt att med goda kommunikationer ta sig till
och frän Kalix, det skall vara enkelt att komma in i samhället och gemenskapen.
Vi skall värna kommunens kärnverksamhet och vi skall lyfta våra exklusiva värden i
marknadsföring och i vårt arbete att öka inflyttningen i kommunen. Med det

exklusiva menar vi vår geografiska placering mitt mellan två tillväxtregioner, vår
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kustnära beläggning, E4:ans dragning, näringslivets bredd och spets, midnattssol,
norrsken, Kalixlöjrom och var skärgård.

Vi skall värna friheten det innebär att leva och bo i Kalix och vi skall skapa
förutsättningar för befolkningen att uppleva trygghet.

Mål
.
.

Vi ska ha en positiv befolkningsutveckling.
Vi ska öka kvalitén i skolan och skapa ett utbildningscentrum för Östra
Norrbotten.

.
.

Vi ska klättra i Svenskt Näringslivs rankning till plats 100 till 2025.
Vi ska skapa möjligheter för alla Kalixbor att vara delaktiga i samhället och

.

alla individer som har förutsättning skall vara egenförsörjda
Vi ska prioritera ökad folkhälsa i Kalix med riktade insatser för olika
målgrupper

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition pä Tommy Nilsson (S) och Linda Frohm (M) skilda
yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Tommy Nilsson (S) yrkande.
Votering begärs. Kommunfullmäktige beslutar godkänna följande
propositionsordning:
JA-röst: Bifall till kommunstyrelsens förslag.

NEJ-röst: Bifall till (M), (C) och (L) förslag.
Omröstningsresultat

Med 22 JA-röster och 19 NEJ-rösterbeslutar kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag.
Tilläggsyrkande

Tommy Nilsson (S): Kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2019, § 117, Målarbete
upphör samtidigt att gälla.

Ordförande ställer Tommy Nilssons (S) tilläggsyrkande för röstning och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Tommy Nilssons (S) tilläggsyrkande.
Andringsyrkande
Tommy Nilsson (S): I bilaga l, vision 2030 och målområden 2020, under rubriken
innovativa miljöer tas första meningen bort: Framtidens utveckling kommer att ske i
områden där cntrcprcnöricllt arbete och innovativt tänkande prioriteras.
Ordförande ställer Tommy Nilssons (S) ändringssyrkande för röstning och finner att

kommunfullmäktige beslutar enligt Tommy Nilssons (S) ändringsyrkande.
Ajournering
Kl. 12:15-13:15 <-.
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Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ordförande Tommy Nilsson, Kommunstyrelsens l:e vice
ordförande Jan Nilsson, Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Katarina Burman och
Ledamot Kommunstyrelsen Sven Nordlund skrivelse den 27 oktober 2019.
Kommunstyrelsens protokoll § 241/19.

Protokollsutdrag skickas till
Samtliga nämnder
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Dnr 2019-00203 103

Motionssvar - mobilisering/fredstid
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

Carl-Otto Gählman (FIK), Per-Erik Sångberg (FIK) och Doris Lilian Kerttu (FIK) föreslår i
motion den 10 april 2019 följande:
"Kalix kommun inventerar hur mänga ungdomar under 18 år som vid mobilisering/ofredstid kan komma att sta utan uppsikt av vuxen. Det är här av yttersta vikt att
den planering som görs innefattar tillsyn under dygnets samtliga timmar. Framtid i Kalix

föreslår vidare att utifrån det erhållna resultatet så vidtar planering med mål och syfte
att vid mobilisering/ofredstid säkerställa adekvat tillgång på omsorg."
Kommunfullmäktige har den 15 april 2019,
kommunstyrelsen för beredning.

92, beslutat lämna motionen till

Beredning
Kommundirektör Maria S Henriksson föreslår i tjänsteskrivelse den 28 maj 2019, att
motionen bör avslås. Kalix kommun har regler för förskola och fritidshem. Dessa regler
fortsätter att gälla i händelse av höjd beredskap. Allt fler anställda i Kalix kommun

kommer att krigsplaceras, de flesta kommer dock att kvarstå i sin nuvarande befattning

för att kommunen ska kunna upprätthålla sina ordinarie funktioner i så stor
utsträckning som möjligt.

Om det rader högsta beredskap i hela landet gäller arbetsrättslig beredskapslag
(1987:1262) och det centrala kollektivavtalet "Avtal om arbetstid m. m. under krigs- och
beredskapstillständ (AKB)". Det innehåller bl. a. bestämmelser om arbetstid, semester,
lön och andra ersättningar och förhandlingsordning i rättstvister. Om en anställd är
sjukskriven, föräldraledig eller behöver ta hand om sjuka barn finns fortfarande

arbetsrättsliga regler som gäller även under höjd beredskap. Även om arbetstidsregler
och liknande ser annorlunda ut är grundläggande principer kvar.
Tjänsteplikten är en följd av pliktlagstiftningen och gäller, vid höjd beredskap,
oberoende av om den anställde är t ex tjänstledig. Det kan självfallet finnas praktiska
problem för den anställde att infinna sig för tjänstgöring om höjd beredskap skulle
beslutas oväntat men det är en fråga som far lösas utifrån omständigheterna. Straff för

utebliven inställelse till plikttjänstgöring kan bara komma ifråga om den pliktige
uppsätligen underlåter att inställa sig. Den som pä grund av omständigheterna inte kan
inställa sig för plikttjänstgöring kan alltså inte straffas.

En inventering av antalet krigsplacerade i Kalix kommun med barn under 18 är fyller
ingen funktion idag. Under de närmaste tvä aren kommer det att ske stora
förändringar av antalet krigsplacerade. Kalix kommun har en väl utbyggd förskole- och
fritidsverksamhet som med denna robusthet skulle klara av höjd beredskap.
Krigsplaceringarna handlar just om förutsättningar för kommunen att bedriva sina
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kärnverksamheter även i händelse av höjd beredskap. De barn som skulle ha rätt till,
och behov av, barnomsorg under höjd beredskap är sannolikt redan inskrivna i den
privata eller kommunala barnomsorgen.
Organisation av förskola och fritids i Kalix kommun

Förskola finns i form av kommunal eller enskild verksamhet och avser barn från ett
ars ålder t. o. m. fem ars ålder. Förskolan har öppet mellan 6. 00 - 18. 00, om behov
därutöver finns kontaktas respektive förskolechef.
Allmän förskola för alla tre- till femäringar, kostnadsfri förskola 525 timmar per år.
Plats i allmän förskola erbjuds frän och med höstterminen det är barnet fyller tre år.

Den allmänna förskolan följer skolans läsårsplan, vilket innebär att barnet är ledig från
förskolan när skolan har lov. Riktlinjer för placering i allmänna förskolan.
Annan pedagogisk verksamhet
. Omsorg pä obekväm arbetstid
. Öppenförskola finns i Kalix Familjecentral.

Rätt att erhålla plats
Hemkommunen svarar för att barn som är bosatta i Sverige, vars föräldrar
förvärvsarbetar eller studerar, erbjuds plats i förskola i den omfattning som arbete,
studier inklusive restid eller barnets eget behov motiverar.
Barn till föräldrar som är arbetssökande har rätt till plats i förskolan 15 timmar per
vecka. Barn till föräldrar som är föräldralediga, för värd av annat barn, har rätt till
plats i förskola/familjedaghem 15 timmar per vecka.
Fritidshemmen styrs av Skollagen, 14 kap samt Läroplanen för grundskolan, första
delen. Utbildning i fritidshem erbjuds för elever i kommunens förskoleklass,
grundskola och grundsärskola och sä snart det framkommit att eleven har behov av
en sådan plats och i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas
förvärvsarbete eller studier. Platsen far inte användas under platsinnehavarnas
semester. Eleven erbjuds fritidsplats vid den skola eleven är inskriven vid sä fort
behov uppstår. Arbetslöshet och föräldraledighet berättigar inte till en fritidsplacering.
Om eleven har särskilda behov kan placering beviljas av rektor.
Öppettiderför fritidshemmen är 06. 00-18. 00. Finns behov av omsorg kvällar och
helger kan placering erbjudas pä Lyrans förskola. Manen efter kontakt med
Utbildningsförvaltningen,
Beredningens förslag
Med hänvisning till ovanstående föreslår beredningen att motionen avslås.
Beslutsunderlag

Motion från Carl-Otto Gählman (FIK), Per-Erik Sångberg (FIK) och Doris Lilian Kerttu
(FIK) den 10 april 2019.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 92/19.
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 28 maj 2019.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 86/19.
Kommunstyrelsens protokoll § 189/19.
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Dnr 2019-00185 103

Motionssvar - visselblåsarsystem

för hela Kalix kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.
Reservation

Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Sverigedemokraterna och

Mika Räisänen Kalixpartiet mot beslutet till förmån för Linda Frohms yrkande.
Beskrivning av ärendet

Linus Häggström (M) och Sandra Bergström (M) föreslår i motion till fullmäktige den
l april 2019 följande:

"Sveriges meddelarfrihet är skyddad i grundlagen i både tryckfrihetsförordningen och i
yttrandefrihetsgrundlagen. Meddelarfriheten är något vi ska vara stolta över, i Sverige
är den starkare än i mänga andra länder. Frän och med l januari 2017 finns även en

lag som särskilt skyddar offentligt anställda s k visselblåsare, som vill använda sig av
meddelarfriheten och slå larm om missförhållanden och oegentligheter i verksamheten
(Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om
allvarliga missförhållanden).

Varför vi tycker att man ska utreda ett anonymt visselblåsarsystem är av den enkla
anledningen att vi inte ska ha några oegentligheter i vår kommun och den som vill slå
larm ska inte riskera efterföljande repressalier. Flertalet andra myndigheter har rutiner
och system för visselbläsare där anställda anonymt kan lämna uppgifter om misstänkta
oegentligheter och missförhållanden. Kalix kommun skall inte vara sämre, principen om
att eventuella brister skall komma fram och hanteras därefter ska även gälla här. Med
hänsyn till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige:
Att uppdra ät kommunstyrelsen att utreda möjligheten för införandet av ett anonymt
system för s k visselbläsare i Kalix kommuns verksamhet."

Kommunfullmäktige har den 15 april 2019, § 89, beslutat lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Utredare Thomas Johansson föreslår i tjänsteskrivelse den 9 maj 2019, att

motionen bör avslås. Till skillnad från ett frivilligt inrättat visselblåsarsystem kan rätten
till anonymitet bara garanteras av den lagstiftning som motionärerna refererar till. Tre
förhållanden behöver här beaktas.

Arbetstagaren skyddas redan frän bestraffning genom lagen om särskilt skydd mot
repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Däremot
omfattar denna lag ingen bestämmelse om rätt till anonymitet. Lagen faller istället
tillbaka pä det behov av öppenhet som lagstiftaren menar finns inbyggd i

arbetstagarens lojalitetsplikt mot arbetsgivaren. "En arbetstagare som slår larm internt
om allvarliga missförhållanden far i regel anses agera i enlighet med sin lojalitetsplikt i

förhållandetill arbetsgivaren. Arbetsgivare har nämligen ett intresse av att på ett tidigt
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stadium får signaler om att något inte står rätt till i sin verksamhet. (... ) Om det råder
ett klimat pä arbetsplatsen där det framstår som mer naturligt att säga till om

eventuella missförhållanden, kan missförhållanden i större utsträckning komma fram."

(prop. 2015/16:128, s. 53) Repressalieförbudetär straffsanktionerat i så måtto att
arbets-givaren kan bli skadeständsskyldig. hlär gäller dessutom att bevisbördan inte
ligger pä arbetstagaren. Det är arbetsgivaren som ska visa att repressalier i form av

uppsägning, omplacering, tillrättavisande utskällningar etcetera inte har vidtagits. Det

behöver här läggas till att lagen har ett begränsat tillämpningsområde. Lagen skyddar
bara arbetstagaren vid larm om "allvarliga missförhållanden" med vilket menas

brottsliga gärningar där fängelse finns pä straffskalan samt "därmed jämförbara
missförhållanden" dit risker för skador pä miljön, felaktigt användande av allmänna

tillgångar med mera räknas. Här behöverdet också nämnas att denna relativt färska
lag har sin upprinnelse i behovet av att stärka arbetstagarna i privat sektor vilka, till

skillnad frän arbetstagare i offentlig sektor, inte skyddas av grundlagarna i förhållande
till sin arbetsgivare.

2. Var och en som anskaffar och meddelar uppgifter om missförhållanden i det offentliga skyddas redan av tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsförordningen
(YGL) frän bestraffning av den myndighet som pekas ut i ett sådant meddelande. Det

grundlagsfästa repressalieförbudet säger att en myndighet inte får ingripa mot någon
för att hen i tryckt skrift, ett program eller en teknisk upptagning har brukat sin tryckfrihet eller yttrandefrihet eller medverkat till ett sådant bruk. Därutöver omfattar

grundlagarna dels rätten till anonymitet som säger att den som meddelat en uppgift för
offentliggörande inte är skyldig att röja sin identitet, dels efterforskningsförbudet som

säger att en myndighet eller annat offentligt organ inte får efterforska den som nyttjat
sin meddelarfrihet. Efterforskningsförbudet är straffsanktionerat. Den som uppsåtligen
efterforskar i strid med grundlagarnas bestämmelser kan dömas till böter eller fängelse
i ett är. Det samma gäller för den som uppsätligen bryter mot repressalieförbudet om

repressalien innebäravskedande, uppsägning, meddelande om disciplinåtgärdeller
liknande. Läggastill kan att meddelarfriheten inte gäller undantagslöst. Offentlighetsoch sekretesslagen (OSL) omfattar bestämmelser om tystnadsplikt och förbud att lämna
ut allmänna handlingar som i särskilt angivna fall innebär begräsningar av den rätt att

meddela och offentliggöra uppgifter som följer av TF och YGL. Här bör det också
förtydligas att meddelarfriheten bara gäller om meddelaren har ett publiceringssyfte,

det vill säga att meddelandet ska nä offentligheten via en redaktion, nyhetsbyrå eller
motsvarande.

3. Det saknas rättsliga förutsättningaratt inrätta ett visselblåsarsystem som garanterar
den arbetstagare som siar larm anonymitet. Skälet till detta är att den offentliga

makten utövas under lagarna. I TF och OSLgörs inga särskilda undantag från reglerna
om allmän handling och diarieföring för visselbläsning. I praktiken innebär detta att en
anmälan, oaktat om den skickas till myndigheten eller avfattat där, kan komma att bli

allmän handling. Den därför begäras ut i enlighet med offentlighetsprincipen vilket
medför att anmälarens identitet kan komma att göras känd. (Statskontoret, 2018, s. 16

ff) Den myndighet som inrättar ett visselbläsarsystem kan i bästa fall försvåra röjandet
av anmälarens identitet exempelvis genom uppmaningen att en anmälan ska skickas

krypterad, via externa servar, från en avidentifierad e-postadress etcetera. Ett sådant
"gentlemen's agreement" genombryter emellertid inte befintlig lagstiftning. Inte ens om
det är helt uppenbart att anmälaren genom missförstånd eller oaktsamhet missat att
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följa en sådan uppmaning kan hens anonymitet garanteras. Statskontoret
sammanfattar läget pä följande sätt:

Det finns inga juridiska möjligheter för en visselbläsarfunktion att garantera ett skydd
för vare sig anmälaren eller den anmäldes identitet. Detta gäller oavsett om myndigheten väljer att anlita en extern part för att administrera visselbläsarfunktionen eller om

myndigheten gör det själv. Detta är en avgörande skillnad jämfört med det skydd mot
efterforskning som grundlagens meddelarskydd ger den som lämnar uppgifter för
publicering i media. (... ) Även om myndigheter inrättar en visselbläsarfunktion kommer

meddelarskyddet alltid att ge det mest effektiva skyddet för en arbetstagare som vill
rapportera misstankar om korruption eller andra oegentligheter. Skyddet för en
uppgiftslämnare som siar larm till media genom att använda sin meddelarfrihet är
starkare än för en person som använder sig av en visselbläsarfunktion. Alla offentliganställda omfattas av det grundlagsfästa skyddet. (Statskontoret, 2018, s. 8)
Det bör kort inflikas att missförhållanden i kommunal verksamhet kan blottläggas efter
helt andra premisser än grundlagsfästa rättigheter. Socialtjänstlagen inkluderar
exempelvis bestämmelser om arbetstagarens skyldighet att sia larm om hen misstänker
att ett barn far illa eller upptäcker missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet
(Lex Sara).
Avslutningsvis kan det konstateras att det inte möter något hinder att inrätta ett vis-

selbläsarsystem. Däremot kan det alltså inte ha den utmärkande egenskap av anonymitet som motionärerna efterlyser. Precis som Statskontoret påpekar bör ett visselbläsarsystem uteslutande ses som ett komplement de rapporteringsvägar som normalt
sett stär arbetstagaren tillbuds. Pä grund av de olika lagliga och praktiska villkor som
omgärdar visselbläsning behöver myndigheten i till syvende och sist väga kostnaden
mot nyttan med ett sådant komplement. "Det är ofta en särskild utmaning att inrätta
en särskild funktion - en utmaning som kräver en noggrann analys av de risker
myndigheten möter i sin verksamhet. Myndigheten behöver väga dessa risker mot den
arbetsinsats som krävs för att administrerar och upprätthålla kraven pä att ha en

visselblåsarfunktion. " (Statskontoret, 2018, s. 5)
Kommunfullmäktiges ordförande beslutar att kommunstyrelsens förslag är
huvudförslag.
Yrkanden

Tommy Nilsson (S): Bifall till att motionen ska anses besvarad.
Linda Frohm (M): Motionen bifalls.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition pä Tommy Nilsson (S) och Linda Frohm (M) skilda
yrkanden och finner att kommunfullmäktige bifaller Tommy Nilssons (S) yrkande som
motförslag till huvudförslaget.
Ordförande ställer därefter proposition pä huvudförslaget, tillika kommunstyrelsens
förslag och Tommy Nilssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Tommy Nilssons (S) yrkande.
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Beslutsunderlag

Motion frän Linus Häggström (M) och Sandra Bergström (M) den l april 2019.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 89/19.

Utredare Tomas Johanssons tjänsteskrivelse den 15 maj 2019.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 85/19.
Kommunstyrelsens protokoll § 188/19.

Protokollsutdrag skickas till

Linus Häggström (M) och Sandra Bergström (M)
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§ 227

Motionssvar - beslut i brådskande ärende
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Beskrivning av ärendet

Carl-Otto Gählman (FIK), Per-Erik Sangberg (FIK) och Doris Lilian Kerttu (FIK), föreslår i
motion den 12 juni 2019 följande:

Kommunstyre!sen

O u..'^

Beslut i brådskande ärende

Q G.., -,,.^

Kommunstyrelsen t Kalix kommun har den 31 maj 2019, beslutat utse en ny justerare
Jimmy Väyrynen (M) på paragraferna 147-151, 156-173 i kommunstyrelsens protokoll

^... o-h.,,.,,.

från den 27 maj 2019, då vald justerare Linus Häggström(M) ej tjänstgjorde under de

.

l- ;. :.. t,, ia"

paragraferna.
... t. ; ym-kl

Enligt (tommunstyrelsens delegationsordning punkt 13. 1 Beslut i brådskande
ärende

Delegat: Jan Nilsson

<fe Ii., .... ->,

Titel: Kommunstyrelsens vice ordförande

"Inget förvånar längre!

Framtid i Kalix har uppmärksammat att vid KS-sammanträdetden 27 Maj 2019 sä
avvek för mötet vald justerare. Detta upptäcktes av mötets ordförande först den

31 Maj, fyra (4) dagar därefter, varefter ordförandetog ett "Beslut i brådskande
ärende" samma dag, dvs den 31:a! Nu far vi verkligen hoppas att den i efterhand

"utsedde"justeraren var närvarande under dessa §§ och att denne verkligen hade
lagt pä minnet vad som sades pä mötet.

Kalixbornas analys av vad som ovan är skärmdumpat stärker inte direkt synen pä,
och förtroende för, oss politiker, vare sig vi är författare till textmassan eller ej! Det
är de facto rent pinsamt! Framtid i Kalix lägger därför vid dagens KF-sammanträde
ett yrkande att Kommunstyrelsen far i uppdrag att ta fram ett informationsdokument sä att dylika pinsamheter inte upprepas. Dokumentet ska syfta till att

upplysa alla som far politiska uppdrag i allmänhet och ledningsuppdrag i synnerhet
hur man leder ett möte, vad som förväntas av vederbörande när man tackar ja till
viktiga uppdrag där det ingår att företräda kommunen och medborgarna. Vi är
medvetna om att informationen finns tillgänglig att "Googla" men i och med detta
beslut kan vi konstatera att information behövs sä att alla agerar pä ett
professionellt sätt."
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Kommunfullmäktige har den 17 juni 2019, § 149, beslutat lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Utredare Thomas Johansson föreslår i tjänsteskrivelse den 26 juni 2019, att
motionen bör avslås. Carl-Otto Gählman, Per-Erik Sångberg och Doris Lilian Kerttu, alla
Framtid i Kalix (FiK) yrkar i motion i fullmäktige 17 Juni 2019 att kommunstyrelsen

uppdras att utarbeta ett "informationsdokument" som ska klargöra vad som åligger den
som leder eller pä annat sätt axlar en särskild funktion i samband med ett fullmäktigeeller nämndsammanträde. Motionen grundar sig på iakttagelser av hur justeringen av

kommunstyrelsens protokoll från den 27 maj 2019 gick till.
Inledningsvis bordet poängteras att motionärerna onekligen har rätt att justeringen av
ifrågavarande protokoll borde ha gatt till pä ett helt annat sätt. Av kommunstyrelsens
reglemente framgår att protokollet ska justeras av ordförande och två ledamöter.

Bestämmelserna rörandejustering förutsätteratt de som utses till Justerare också har
praktiska förutsättningaratt fullfölja uppdragets alla delar, det vill säga att noggrant
notera vad som äger rum under själva sammanträdet och, efter att protokollet

färdigställts, styrka eller reservera sig mot protokollets innehåll. Precis som
motionärerna påpekar var dessa förutsättningar inte på plats när frågan om justering
behandlades av kommunstyrelsen. I syfte att slutgiltigt få till stånd ett justerat protokoll
tvingades kommunstyrelsens vice ordförande, som ledde sammanträdet, att tillgripa en
okonventionell lösning. Den och andra, alternativa lösningar bör till varje pris undvikas i
fortsättningen. Justering är trots allt inte något marginellt kommunalrättsligt moment.
Att, som motionärerna vill, införa ett nytt styrande dokument är dock inte fruktbart. Pä
det här området föreligger ingen brist pä styrande dokument; kommunallagen omfattar
generella bestämmelser om justering som fullmäktige i Kalix preciserat i respektive
nämnds reglemente. Närmare till hands än införandet av ännu ett styrande dokument
ligger diskussionen om personligt ansvar. Samtliga inblandade i nominerings- och

beslutsförfarandet kring justering och andra ordningsfrågor behöver helt enkelt vara
mer alerta och observanta pä det redan befintliga regelverkets innebörd och syfte.
Beslutsunderlag

Motion frän Carl-Otto Gählman (FIK), Per-Erik Sångberg (FIK) och Doris Lilian Kerttu
(FIK) den 12 juni 2019.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 149/19.
Utredare Tomas Johanssons tjänsteskrivelse den 26 juni 2019.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 87/19.
Kommunstyrelsens protokoll § 190/19.

Protokollsutdrag skickas till

Carl Otto Gählman (FIK), Per-Erik Sångberg (FIK) och
Doris Lilian Kerttu
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Motionssvar - begäran om panträtt vid borgensåtaganden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.
Reservation

Samtliga ledamöter i Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna, Mika Räisänen
Kalixpartiet samt Carl Otto Gählman Framtid i Kalix reserverar sig mot beslutet till
förmän för Marianne Sandström (SD) yrkande.
Beskrivning av ärendet

Marianne Sandström (SD) föreslår i motion den 14 juni 2019:
"I mänga sammanhang har Kalix kommun möjlighet att begära panträtt i samband
med ekonomiska åtaganden.
Med anledning av detta yrkar vi pä följande:
- Att Kalix kommun vid borgensåtaganden och läneförbindelser alltid undersöker och

begär panträtt i exempelvis fast egendom för att ekonomiskt säkra sina åtaganden."
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019, § 150, lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Jeanette Larsson, ekonomichef, meddelar i tjänsteskrivelse den 5 augusti 2019, att i

Kalix kommuns författningssamling återfinns de två policys som kommunfullmäktige
beslutat om och som styr det område motionen gäller.
Kalix kommuns Borgenspolicy, antagen av kommunfullmäktige 25 november 2013,
§ 177, behandlar hur kommunen ska hantera säkerheter för kommunens

borgensåtaganden i kapitel 5. Kommunens borgenspolicy innehåller
kommunfullmäktiges nuvarande hållning gällande frågeställarensyrkande om säkerhet
vid borgensåtagande.

Kapitel 4. 3 i Kalix kommuns Finanspolicy, reviderad av kommunfullmäktige den
11 maj 2009, 74, beskriver kommunens långfristiga utlåning. Finanspolicyn reglerar
inte att säkerhet ska begäras vid långfristig utlåning. I praktiken sker dock detta i de

flesta fall, utifrån respektive beslut fattat av kommunfullmäktige om långfristig
utlåning.
Kalix kommuns borgenspolicy behandlar hur kommunen ska hantera säkerheter för

kommunens borgensåtaganden i kapitel 5, där finns att läsa följande (se även bifogat
dokument med Kalix kommuns borgenspolicy):
5. Säkerheter

Vid tecknande av kommunal borgen bör kommunen, om möjligt, kräva säkerhet från
läntagaren/gäldenären för hela eller delar av borgensåtagandet. Säkerhet kan bland
annat utgöras av:

. pantbrev i fast egendom
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. företagsinteckning
. säkerhetsöverlätelse av byggnad pä ofri grund
. solidarisk borgen frän styrelsemedlemmar (personlig, eller annan typ av
underborgen) och/eller
. intäkter frän kommande bidrag.

För det fall säkerhet lämnas i form av pantbrev i fast egendom får ytterligare belåning
i pantsatt fastighet som utgångspunkt inte ske utan kommunens medgivande.

Låntagare ska som ett villkor för att borgen beviljas förbinda sig att hålla de objekt
och de investeringar som borgen lämnas för betryggande försäkrade under den tid
som borgen ska gälla. Kommunen ska fortlöpande hällas underrättad om att
försäkringen gäller.
Läneförbindelser regleras i Kalix kommuns Finanspolicy, antagen av
kommunfullmäktige den l februari 1999 och senast reviderad den 11 maj 2009,
§ 74. I kapitel 4. 3 stär det (se även bifogat dokument med Kalix kommuns
finanspolicy):

4. 3 LÅNGFRISTIGUTLÅNING
Långfristig utlåning far ske till företag, organisationer, stiftelser mm där kommunen är
ägare eller har ett rättsligt bestämmande inflytande eller ett väsentligt intresse.

Utlåning far inte ske till privata företag eller till privatpersoner. Vid långfristig utlåning
skall kreditprövning ske och räntan bör motsvara lägst marknadsräntan pä
motsvarande län för kommunen, dvs vad kommunen själv far betala för sin egen
upplåning, samt skälig riskersättning.
Här regleras därmed inte att säkerhet ska begäras. I praktiken sker dock detta i de

flesta fall, utifrån respektive beslut fattat av kommunfullmäktige om långfristig
utlåning. Ett exempel är kommunfullmäktiges beslut den 4 februari 2013, § 21,
(Dnr 601/12-04) om anläggningslän till Kalix Bandy.
Yrkande

Tommy Nilsson (S): Motionen ska anses besvarad.
Marianne Sandström (SD): Motionen bifalls.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition pä Tommy Nilsson (S) och Marianne (SD) skilda

yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Tommy Nilsson (S)
yrkande.
Beslutsunderlag
Motion frän Marianne Sandström (SD) den 14 juni 2019.
Kommunfullmäktiges protokoll § 150/19.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott § 98/19.
Kommunstyrelsens protokoll § 206/19.
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Protokollsutdrag skickas till
Marianne Sandström (SD)
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Motionssvar - avveckling caféet i kommunhuset
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Reservation

Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmånför
Marianne Sandström SD) yrkande.
Beskrivning av ärendet

Marianne Sandström (SD) föreslår i motion den 14 juni 2019 följande:
"Besparingar måste göras inom hela kommunen och inom flertalet olika verksamheter
för att Kalix kommun ska kunna erhålla en budget i balans. Hitintills har vi inte sett

någon större grad av besparingsinitiativ inom kommunhusets fyra väggar.
Med anledning av detta yrkar vi på följande: Att kafédelen i kommunhuset avvecklas
och ersätts med en kaffemaskin. Driften av densamma kan med fördel skötas av

Folkets Hus kaféet."
Kommunfullmäktige har den 14 juni 2019, § 151 beslutat lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Beredning

Kommundirektör Maria S hlenriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 5 september
2019, att det i förvaltningsbyggnaden arbetar ca 120 personer. Här finns

representanter frän fyra av fem förvaltningar och ett 14-tal verksamheter från
utbildnings-, social och samhällsbyggnads- samt kommunledningsförvaltningen.
Ledningsplatser och sammanträdesrum är lokaliserade här och används för
förvaltningarnas nämndsmöten, arbetsplatsträffar, utbildningar och möten med

interna och externa företrädare. Under en normal arbetsdag utökas antalet personer
som vistas i huset för en längre tid med ytterligare ett hundratal.

De som arbetar i huset har ett kaffeavdrag på 100 kr per månad, gäster betalar. I
ätgärdsprogrammet för en budget i balans (antaget av KF i april 2019) föreslogs en
höjning av avgiften till 150 kr för att fä en större kostnadstäckning. Höjningen

motsvarade en intäkt på ca 120 000 kr. Politiskt ansåg man då att just kaffe var en
viktig trivselfaktor för personalen och att en höjning skulle medföra negativa

konsekvenser för Kalix kommun som en attraktiv arbetsgivare. Förslaget togs bort ur
ätgärdsprogrammet. Priset pä smörgåsarhöjdes i samma beslut för en högre
kostnadstäckningsgrad.
Café Pausen har inte bara som uppgift att tillhandahålla kaffe och enklare tillbehör till
husets anställda och besökare. Det är också en viktig arbetsplats för

arbetsträning/rehabilitering. Ofta är caféet inte bemannat pä eftermiddagarna, vi
undviker att in vikarier vid frånvaro och caféet stänger helt under fyra sommarveckor.
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Vi har under hela våren jobbat med genomlysningar för att effektivisera i
verksamheterna i samtliga förvaltningar och Café Pausen har varit en del av de
områden vi tittat pä. Nackdelarna med en avveckling överväger de fördelar som finns
med att ha ett bemannat café.

De kaffemaskiner som har kapacitet att klara den stora mängden kaffe är dyra att

hyra och likaså serviceavtalen. Maskinerna kräver också daglig skötsel och rengöring
vilket måste tas med i beräkningarna. Väntetiden för bryggning av kopp är betydligt
längre vilket skulle resultera i länga köer såvida man inte köper in flera kaffemaskiner
och dä ökar skötseltiden.

Folkets Hus cafébemanning är alltför slimmad och brottas med egna utmaningar för

att kunna bistå förvaltningsbyggnaden med insatser. Inte heller kan städpersonal ta
pä sig dessa uppgifter utan förstärkning pä personalsidan.
Vi tittade pä möjligheten att husets personal gar över till Kalix Folkets Hus för att fika
men det hade flera nackdelar, bl a sä är lokalerna för små, det skulle kräva en
personalförstärkning och en betydande tidsåtgång för personalen att förflytta sig. Det
är oacceptabelt att utöka fikatiderna.

hlyra/Leasing av tvä kaffemaskiner med tillhörande service överstiger vida de
kapitalkostnader vi har idag för de manuella bryggare som används. Personalens
insats gör att vi kan ha en effektiv kaffehantering och som bonus dessutom erbjuda en

känsla av välkomnande både för husets personal och dess besökare samtidigt som det
erbjuder meningsfulla arbetsuppgifter för den som är i behov av
arbetsträning/rehabiliterande insatser. I en kommun av Kalix kommuns storlek med
drygt 1500 anställda är det en stor vinst att kunna erbjuda kortare och längre
anställningar i caféet.

Beredningen föreslår med hänvisning till ovanstående att motionen avslås.
Yrkande

Tommy Nilsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen avslås.
Marianne Sandström (SD): Bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition pä Tommy Nilsson (S) och Marianne Sandströms (SD)

skilda yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Tommy Nilssons (S)
yrkande.
Beslutsunderlag
Motion frän Marianne Sandström (SD) den 14 juni 2019.
Kommunfullmäktiges protokoll, § 151/19.
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 5 september 2019.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 113/19.
Kommunstyrelsens protokoll § 242/19.
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Protokollsutdrag skickas till
Marianne Sandström (SD)
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Interpellation - Utdrag ur belastningsregistret
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen anses besvarad.
Beskrivning av ärendet

Johnny Braun (M) har den 8 oktober 2019, lämnat följande interpellation till
socialnämndens ordförande Katarina Burman (V):

"Ofta talar Katarina Burman om omsorgen för de äldre då gäller det att det även
sker i handling.

Jag har fatt den information att det inte är en rutin att begära utdrag ur
belastningsregistret vid anställning av personal vid hemtjänsten. Detta gäller även
vikarierande personal.

hlar även fatt information att det funnits någon hemtjänstpersonal som burit
fotboja(!), men det måste väl vara en skröna! .. eller?

Det är otroligt viktigt att brukarna kan känna sig trygga och fä den omsorg de är
värda.

Att införa denna rutin som sker inom skolans värld kan inte vara något större
problem.
Jag ser inte att det behövs någon utredning utan att det införs med det snaraste!"

Socialnämndens ordförande Katarina Burman (V) lämnar följande svar:
"Socialnämnden har inte för avsikt att utan djupare analys samt gemensam direktiv
för kommunens samtliga personal att införa kontroll av alla eller vissa gällande
belastningsregistret.

Socialnämnden utför kontroll av belastningsregister vad gäller de lagstadgade
skyldigheter socialnämnden har.
Dessa är:

IFO:
Kontrollerar ni belastningsregister:

Ja, pä all personal inom barn och unga, de tar ut själv och lämnar in.
Cirkuläret skl 14:20 Ny lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med
barn.
Stöd och omsora:

Lag 2011-01-01 - Riksdagen beslöt om en ny Lag om registerkontroll av personal
som utför insatser ät barn med funktionshinder. Registerkontroll motsvarande

skolans lämplighetsprövning med utdrag ur belastningsregistret.
Vi gör:

Utdrag frän belastningsregistret för alla som planeras att arbeta med barn under 18
år.

Vi beaktar att utsattheten finns för fler än de minderåriga.
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Övrigt:
Hälsa- och sjukvårdsenheten

Kontrollerar ni belastningsregister:

Nej
Aldreomsorqen:

Kontrollerar ni belastningsregister:

Nej
(Vi har gjort det någon gäng utifrån särskilda skäl)
Vid kombinationstjänster där man jobbar bäde i äldreomsorg och ovan nämnda
enheter där lagkrav finns måste kontroller utföras.
Vi har mänga medarbetar inom socialnämnden (ca 800), ska vi kontrollera fler
yrkesgrupper bör man ta ett helhetsgrepp för samtliga medarbetar i hela
kommunen. (Anvisningar eller övergripande direktiv frän Arbetsgivarenheten)."
Efter överläggning med presidiet har fullmäktiges ordförande till fullmäktige
redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser om interpellationer
och tillfrågar fullmäktige, utan föregående överläggning om interpellationen får
ställas och finner att kommunfullmäktige beslutar att interpellationen far ställas.
Beslutsunderlag
Johnny Braun (M) interpellation den 8 oktober 2019.
Svar frän socialnämndens ordförande Katarina Burman (V), 12 november 2019.
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Dnr 2019-00465 103

Fråga - Vem tar befälet -eller hur är kösystemet till de nya
boendena på Furuhedsvägen
Kommunfullmäktiges beslut
Efter inlägg av samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stig Karlsson (S), beslutar
kommunfullmäktige förklara frågan besvarad.
Beskrivning av ärendet

Carl Otto Gählman (FIK), har den 24 oktober 2019, ställt en fråga till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stig Karlsson (S), enligt följande:
"Vid ett möte den 22:a oktober mellan ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden
Stig Karlsson och en av nämndens tjänstepersoner samt Framtid i Kalix Per-Erik
Sängberg och Carl Otto Gählman ställde bada tvä önskemal om att ställa sig i kö
för de nya boendena pä Furuhedsvägen.
Vara skäl för denna ansökan är naturligtvis att fä flytta in i "splitt nya" lägenheter i
en miljö av unika biotoper och några kvarvarande 200-äriga träd. Kan det bli bättre
boendemiljö? Hade huskropparna placerats pä den gamla bandyplanen hade det
inte varit intressant för oss. Men nu!

Döm om var enorma förvåning när vi möttes av oförstående blickar och svävande
svar! Byggherren har ännu vid igångsättandet - som brukligt är - inte hanterat
frågan om vilket kösystem som skall gälla, separat kö till SBN:s bostäder eller
gemensam kö med stiftelsen Kalix-Bo?
Framtid i Kalix fråga är därför självklar - vad är det som gäller?"
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stig Karlsson (S) lämnar följande svar: Dä
inget är klart kommer svar senare.
Efter överläggning med presidiet har fullmäktiges ordförande till fullmäktige
redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser om fråga och
tillfrågar fullmäktige, utan föregående överläggning om frågan får ställas och finner
att kommunfullmäktige beslutar att frågan far ställas.
Beslutsunderlag

Carl Otto Gählman (FIK) fråga den 24 oktober 2019.
Svar frän samhällsbyggnadsnämndensordförande Stig Karlsson (S).

Protokollsutdrag skickas till
Carl Otto Gählman
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Fråga - förtydligande över frågeställningar om möjliga
boendeformer för äldre i Sangis
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar, utan föregåendeöverläggningatt frågan inte får
ställas.

Beskrivning av ärendet

Carl Otto Gählman (FIK), har den 8 november 2019, ställt en fråga till
socialnämndens ordförande Katarina Burman (V), enligt följande:
"Osanningar - mer regel än undantag?
Den 2:a Oktober hade PRO i Sangis anordnat ett möte mellan ledande företrädare
för SM och intresserade sangisbor beträffande möjliga boendeformer för äldre i

byn. Vid mötet menade Du Katharina, trots frågandes förtydligande gällande
frågeställningarna, att det inte fanns någon kö till särskilt boende (SäBo) i
kommunen!

Framtid i Kalix vill genom denna frågeställning upplysa SN:s ordförande
vänsterpartisten Katharina Burman om att detta är rena falsarierna och att FiK i

detta nu erbjuder Katharina Burman möjlighet att kraftigt dementera tidigare
gjorda utsagor i ämnet.

Svar frän socialnämndens ordförande Katarina Burman (V), enligt följande:

"Carl Otto Gählman har i ett brev 2019-11-08 ställt frågan till Socialnämndens
ordförande Katharina Burman, Vänsterpartiet
Frågeställningen är: Osanningar - mer regel än undantag?
Enligt frågeställningen av Carl-Otto Gählman ska Katharina vid ett möte menat att

det inte fanns någon kö till särskilt boende (SäBo) i kommunen.
Katarina Burman (V), socialnämndens ordförande, lämnar följande svar:

"Socialnämndenfattar myndighetsbeslut utifrån den enskildes behov av insatser
främst enligt SoL och LSS lagen.
Socialnämnden fattade 1836 myndighetsbeslut 2018, samt tom 2019-11-11 1445
myndighetsbeslut utifrån ovan nämnda lagrum.

En ansökan inkommer och utreds med Individens behov i centrum (IBIC) med

tillhörande livsområden som grund. Den enskilde får efter utredning ansökan
beviljad, delvis beviljad eller avslag som kan överklagas.

Det innebär att socialnämnden har 2018 och tom 2019-11-11; 3281 fattade
myndighetsbeslut. Dessa är dä gynnande beslut.
Oavsett vilket myndighetsbeslut den enskilde fått beviljat tar det en viss tid innan
verkställan kan göras av den som ska utföra insatsen.
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Utföraren ska luta sig mot evidens baserade metoder och goda förberedelser innan
verkställan och insatsen kan påbörjas.
Den tiden kallas inte för "kö" oavsett vilket myndighetsbeslut som fattats och som
ska verkställas.

Socialnämnden utgår den enskildes behov, följsamhet av lagrum och fattade
myndighetsbeslut och inte köer.

Alla människor i Kalix kommun far den hjälp och insats de har beviljats utifrån
lagomräde som omnämnts ovan.
I det kan alla medborgare i Kalix känna sig trygga."

Efter överläggning med presidiet har fullmäktiges ordförande till fullmäktige

redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser om fråga och
tillfrågar fullmäktige, utan föregående överläggning om frågan får ställas och finner
att kommunfullmäktige beslutar att frågan inte får ställas.
Beslutsunderlag

Carl Otto Gählman (FIK) fråga den 8 november 2019.
Svar frän socialnämndens ordförande Katarina Burman (V) den 21 november 2019.

Protokollsutdrag skickas till
Carl Otto Gählman
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Dnr 2019-00492 103

Fråga - Begrepp i soc-debatten
Vid kommunfullmäktiges överläggningar i ärendet uppstår en akut forcerad

krissituation i kommunen. Av detta skäl har inte kommunfullmäktige tagit ställning
om frågan skall anses som besvarad.
Beskrivning av ärendet

Carl Otto Gählman (FIK), har den 11 november 2019, ställt en fråga till
socialnämndens ordförande Katarina Burman (V), enligt följande:

"Nedanståendefråga till Katharina Burman, Vänsterpartiet, gällande förtydligande
av begrepp och därmed undvikande av begreppsförvirring är ytterst viktig för oss
mindre vetande, främst inom oppositionen;
Begrepp i soc-debatten!
Framtid i Kalix vill pä alla sätt och vis "vara med" i den politiska debatten i Kalix.
Därför är det av yttersta vikt att vi - och alla andra kalixbor också för den delen -

ges möjlighet att veta vad SN-tjänstepersonerna och de valda SN-politikerna lägger
in för betydelse i följande begrepp;

"Gynnande beslut"?
Ar "gynnande beslut" och "kö" detsamma?

"Ej verkställda beslut"?
När blir "gynnande beslut" "ej verkställda beslut"?
När inträder risk för att kommunen drabbas av sanktionsavgift och vem

utfärdar dylik?"
Svar frän socialnämndens ordförande Katarina Burman (V), enligt följande:

"Carl Otto Gählman har i ett brev 2019-11-08 ställt frågan till Socialnämndens
ordförande Katharina Burman, Vänsterpartiet
Frågeställningen är: Osanningar - mer regel än undantag?
Enligt frågeställningen av Carl-Otto Gählman ska Katharina vid ett möte menat att
det inte fanns någon kö till särskilt boende (SäBo) i kommunen.
Katarina Burman (V), socialnämndens ordförande, lämnar följande svar:
"Gynnade beslut?

Ett beslut eller annan åtgärd som fattas av en myndighet och som är ett uttryck av
makt över en medborgare.

Det är endast "utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån,
rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbartförhållande"
som räknas som myndighetsutövning. Annat som myndigheten ägnar sig åt räknas
inte in i myndighetsutövningen, exempelvis avtal eller affärsmässig verksamhet.
Myndighetsutövning kan bestå av bäde gynnande och betungande beslut. Den
enskilde kan inte överklaga ett gynnande beslut, utan endast beslut som formellt
sett gar den sökande emot (det spelar alltså ingen roll om den enskilde upplever
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beslutet som betungande: är det formellt sett gynnande kan det inte överklagas, se
22 § förvaltningslagen).
Socialnämnden fattar myndighetsbeslut utifrån den enskildes behov av insatser
främst enligt SoL och LSS lagen. En ansökan inkommer och utreds med Individens

behov i centrum (IBIC) med tillhörande livsområden som grund. Den enskilde får
efter utredning ansökan beviljad, delvis beviljad eller avslag som kan överklagas.
De myndighetsbeslut som beviljats är då gynnande beslut.
Ar gynnade beslut och kö detsamma?

Nej
Ett myndighetsbeslut kan bestå av bäde gynnande och betungande beslut. Den
enskilde kan inte överklaga ett gynnande beslut, utan endast beslut som formellt

sett gar den sökande emot (det spelar alltså ingen roll om den enskilde upplever
beslutet som betungande: är det formellt sett gynnande kan det inte överklagas, se
22 § förvaltningslagen). Ett myndighetsbeslut kan ej ses som desamma som kö.
Ej verkställda beslut?
Det är beslut som beviljats som ej är verkställda av utförare av insatsen.
När blir gynnade beslut ej verkställda beslut?
När myndighetsbeslut har beviljats och ej än verkställts av utföraren av insatsen
När inträder risk för att kommunen drabbas av sanktionsavgifter och vem
utfärdar dylikt.

IVO kan utfärda en sanktionsavgift efter det att ett myndighetsbeslut beviljats och
ej verkställts av utföraren efter 6 månader."
Efter överläggning med presidiet har fullmäktiges ordförande till fullmäktige

redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser om fråga och
tillfrågar fullmäktige, utan föregåendeöverläggning om frågan får ställas och finner
att kommunfullmäktige beslutar att frågan far ställas.
Ajournering

Kl. 14:45-15:00
Beslutsunderlag

Carl Otto Gählman (FIK) fråga den 11 november 2019.
Svar frän socialnämndens ordförande Katarina Burman (V) den 21 november 2019.

Protokollsutdrag skickas till
Carl Otto Gählman
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Dnr 2019-00493 103

Fråga - Har utbildningsnämnden antagit någon
(anti)drogpolicy?
Kommunfullmäktiges beslut

Efter inlägg av utbildningsnämndens ordförande Sven Nordlund (MP), beslutar
kommunfullmäktige förklara frågan besvarad.
Beskrivning av ärendet

Carl Otto Gählman (FIK), har den 11 november 2019, ställt en fråga till
utbildningsnämndens ordförande Sven Nordlund (MP), enligt följande:
"Drogpolicy? (!)

Även om Du Sven vid KF den 14:e Oktober klart deklarerade att Du tyckte att vi i

Framtid i Kalix inte skall slösa med KF-ledamöternas dyrbara tid så är vi benägna
att trotsa Dina utsagor och därför ställa en fråga till Dig vid dagens sammanträde
rörande eventuell (anti)drogpolicy för Skolnämndens verksamhetsområde.
. Har Utbildningsnämnden antagit någon (anti)drogpolicy för dess
verksamhetsområde?

. Agerar Utbildningsnämnden i enlighet med denna (eventuellt antagna) policy?
An en gäng ber Framtid i Kalix om ursäkt för att vi trotsar Din
rekommendation........"

Svar frän utbildningsnämndens ordförande Sven Nordlund (MP), enligt följande:
'Tack för din fråga om ett väldigt viktigt område. Svar på frågorna - Det finns
övergripande alkohol och drogpolitiska handlingsprogram för hela kommunen och

gymnasieskolan har "Furuhedskolans drogpolicy". Till det kommer allt som gäller
enligt vara statliga styrdokument, där det finns tydliga skrivningar att vi ska arbeta
förbyggande och undervisande med alkohol och droger. - Ja, vi arbetar efter våra
styrdokument."

Efter överläggning med presidiet har fullmäktiges ordförande till fullmäktige

redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser om fråga och
tillfrågar fullmäktige, utan föregåendeöverläggning om frågan får ställas och finner
att kommunfullmäktige beslutar att frågan far ställas.
Beslutsunderlag

Carl Otto Gählman (FIK) fråga den 11 november 2019.
Svar frän utbildningsnämndens ordförande Sven Nordlund (MP).

Protokollsutdrag skickas till
Carl Otto Gählman

1-lusterandes sign

^fv

^-/z

Utdraasbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ?o(84)
Sammanträdesdatum

2019-11-25

KAl.\\

KO.M.MUN

Kommunfullmäktige

§ 235

Dnr 2019-00496 103

Fråga - Kalix Golf
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar, utan föregående överläggning att frågan inte får
ställas.

Beskrivning av ärendet

Carl Otto Gählman (FIK), har den 13 november 2019, ställt en fråga till
kommunalrådet Tommy Nilsson (S), enligt följande:

"Framtid i Kalix fråga till kommunalrådet gäller denna gäng Kalix Golfs åtagande
gentemot kommunen i enlighet med beslut i Kommunfullmäktige i Juni månad;
. hlar bäde kommunen och Kalix Golf under arets säsong fullföljt sina
respektive åtaganden i enlighet med tidigare nämnda KF-beslut? (hlar
föreningen fakturerats löpande, har vederlag influtit som avsett var...... ?)"
Svar den 14 november 2019 frän kommunalrådet Tommy Nilsson (S), enligt
följande: Tack för frågan.

Enligt uppgift har bada parter fullföljt sina åtaganden, till dags datum, enligt avtalet
frän kommunfullmäktige.

Ordförande har tillsammans med presidiet konstaterat att detta är ett tillkännagivet
ärende och ska därför behandlas av kommunfullmäktige.

Efter överläggning med presidiet har fullmäktiges ordförande till fullmäktige

redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser om fråga och
tillfrågar fullmäktige, utan föregåendeöverläggningom frågan får ställas och finner
att kommunfullmäktige beslutar att frågan inte far ställas.
Beslutsunderlag

Carl Otto Gählman (FIK) fråga den 13 november 2019.
Svar frän kommunalrådet Tommy Nilsson (S) den 14 november 2019.

Protokollsutdrag skickas till
Carl Otto Gählman
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Dnr 2019-00497 103

Fråga - 200 bostäder
Kommunfullmäktiges beslut

Efter inlägg av kommunalrådet Tommy Nilsson (S), beslutar kommunfullmäktige
förklara frågan besvarad.
Beskrivning av ärendet

Carl Otto Gählman (FIK), har den 13 november 2019, ställt en fråga till
kommunalrådet Tommy Nilsson (S), enligt följande:
"200 till 20207

Gäller S+Mp+V-trojkansvision fortfarande om 200 nya lägenhetertill år 20207
Under de senaste veckorna verkar den gemensamma synen på detta, för en
kommun med Kalix behov, stora antal bostäder ha krackelerat och många i
kommunen vet nu också att det inte gar att bygga pä en näst intill obefintlig
marknad - om man inte vill göra enorma nedskrivningar redan "dag l"!

Som Framtid i Kalix ser det finns nu två scenarier;
. Skriva till Regeringen för att försöka forma den att ta bort denna
"inskränkande" nedskrivningsregel.
. Acceptera att regeln finns och att agera därefter.
Eller vad säger kommunalrådet?"

Svärden 14 november 2019 frän kommunalrådet Tommy Nilsson (S), enligt
följande: Tack för frägan/frägorna!

S, V och Mp arbetar för att utveckla kommunen för att klara framtidens utmaning
med kompetensförsörjning. En viktig del i denna kompetensförsörjningsutmaning
är att bygga nya bostäder för att bli en attraktivare ort att bo i och att flytta till. Vi
måste även bygga nya lägenheter som passar den äldre befolkningens behov samt

fä igång flyttkedjorna för att ge unga människor möjlighet att få tillgång till sitt
första boende till en rimlig hyra.
S, V och Mp arbetar fortsatt vidare med att bygga bostäder men p g a

överklagningar av byggande och planer kommer vi tyvärr inte nå 200 lägenheter
till 2020.

Nedskrivningsproblematiken har vi bl a lyft med SKL när de var till Kalix i augusti
2019 för en hearing om bostadsbyggandet utmaningar i en kommun som Kalix.
Denna hearing har utmynnat i en rapport som presenterades vid ett seminarium i
veckan. Titta gärna pä detta, se länk nedan;
Klicka här för att komma direkt till sändningen.

Senast 2019-11-13 framfördejag nedskrivningsproblematiken och problemen med
finansiering för privatpersoner vid byggande av villor till riksdagsman Fredrik Lundh
Sammeli, som skulle träffa statsminister Stefan Löven och civilminister Lena Micko.

Efter överläggning med presidiet har fullmäktiges ordförande till fullmäktige

redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser om' fråga och
tillfrågar fullmäktige, utan föregående överläggning om frågan får ställas och finner
att kommunfullmäktige beslutar att frågan far ställas.
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Beslutsunderlag

Carl Otto Gählman (FIK) fråga den 13 november 2019.
Svar frän kommunalrådet Tommy Nilsson (S) den 14 november 2019.

Protokollsutdrag skickas till
Carl Otto Gählman
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Dnr 2019-00498 103

Fråga - hjärtstarter till kommunens Sabo Ängsgården Sangis
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar, utan föregåendeöverläggningatt frågan inte får
ställas.
Reservation

Samtliga ledamöter i Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna
reserverar sig mot beslutet.
Carl Otto Gählman, Framtid i Kalix reserverar sig mot beslutet enligt följande:

"FiK gör reservation gällande att det inte på detta sätt neka möjligheten att ställa
fråga. Det måste med andra ord finnas bäring i agerandet och det gör det inte i
detta fall. Ordförande har i och med detta gravt överträtt lagstiftarens intentioner

dä hon godtyckligt nekat FiK möjligheten att ställa relevant politisk fråga."
Beskrivning av ärendet

Carl Otto Gählman (FIK), har den 13 november 2019, ställt en fråga till
kommunalrådet Tommy Nilsson (S), enligt följande:

"Förutom att vänsterpartisten Katharina Burman svarar för hela nämndens räkning

sä ställer det avgivna svaret de facto mänga begrepp på ända då;
Svarandena föreslåratt Framtid i Kalix skall placera hjärtstartern på lämplig,
anvisad plats vid det SÄrskildaBoendet, inte j! (vid förrådet? Vid
.

motorvärmarstolparna? Vid infarten?)
Framtid i Kalix är intresserad av att skänka en hjärtstarter till ett SäBo som
saknar sådan, inte att administrera tillsyn.....
.

Eller - som vi i Framtid i Kalix resonerar - Har Du förstått Framtid i Kalix

erbjudande?"
Efter överläggning med presidiet har fullmäktiges ordförande till fullmäktige

redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser om fråga och
tillfrågar fullmäktige, utan föregående överläggning om frågan får ställas och finner
att kommunfullmäktige beslutar att frågan inte far ställas.
Yrkande

Carl Otto Gählman (FIK): Votering begärs.
Propositionsordning

Kommunfullmäktige beslutar godkänna följande propositionsordning:
JA-röst: Frågan ska fä ställas.
NEJ-röst: Frågan far inte ställas.
Omröstningsresultat
Med 10 JA-röster, 25 NEJ-röster och 4 som avstår frän att rösta beslutar
kommunfullmäktige att frågan inte far ställas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-25
KAIJX KOMMUN

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

Carl Otto Gählman (FIK) fråga den 13 november 2019.

Protokollsutdrag skickas till
Carl Otto Gählman
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Dnr 2019-00501 103

Fråga - rätten att överklagande kommunala beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Efter inlägg av kommunalrådet Tommy Nilsson (S), beslutar kommunfullmäktige
förklara frågan besvarad.
Beskrivning av ärendet

Carl Otto Gählman (FIK), har den 13 november 2019, ställt en fråga till
kommunalrådet Tommy Nilsson (S), enligt följande:
"Kommunledningens fullskaliga "krig" mot överprövning
Kommunalrådet Tommy Nilsson missar inte en chans att beklaga sig över de som

låter överpröva kommunala beslut. I enlighet med Sveriges Rikes Lag så har
Riksdagen gett alla medborgare rätt att begära att kommunala beslut överprövas
av högre instans.
Framtid i Kalix överklagade är 2017 Kommunfullmäktiges beslut att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att bygga hyreshus pä fastigheten Thor 4
(numera ändrad fastighetsbeteckning). Var överklagan byggde pä att det inte fanns
- eller finns - stöd i nämndens reglemente att bygga och förvalta bostäder.
Kommunalrådet klagar pä att det kostar pengar och försenar byggandet trots att
det finns möjlighet att verkställa ett överklagat beslut. Kommunen valde dock att
inte göra detta.
Nu har vi fatt rätt av revisorerna som i November 2018 uppmanade
Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden att tillse att SBN:s reglemente

kompletteras med bygguppdraget. Framtid i Kalix är tyvärr inte förvånade över att
inget har hänt fast det har gatt nästan ett är sedan revisorernas påpekande - och
tvä är sedan Framtid i Kalix överklagan.
Framtid i Kalix har därför följande frågeställning till kommunalrådet;
. Varför accepterar inte Du rätten att överklaga kommunala beslut?
. Vilka överklaganden är acceptabla i Din värld?
. Du klagar jämt pä att överklaganden kostar pengar? Far man överklaga om
det inte kostar kommunen pengar eller försenar verkställigheten? Har du ett
bra tips pä hur det kan gä till?"
Svar frän kommunalrådet Tommy Nilsson (S), enligt följande: Tack för
frägan/frägorna!
Jag respekterar rätten att överklaga men du missbrukar tyvärr denna viktiga rätt

och detta har jag sagt tidigare. Statistiken talar sitt tydliga språk! Du och ditt parti

har från 2014 till 2019 överklagat 35 st ärenden och endast fått ett rätt. Detta
tyder pä ett missbrukande av överklagningsrätten som saknar motstycke i Kalix
kommuns historia. Alla överklagningar kostar pengar att besvara men det kan även
leda till förseningar och fördyringar, som i fallet med bostadsbyggandet på Tor 8
(4). Fördröjningen av bygget av gav 2, 1 mkr kostnadsökning som tyvärr de
framtida hyresgästerna far betala i slutändan.
Förvaltningsrätten avslog din överklagan, med att bostadsbyggande ligger inom
den kommunala kompetensen och att kommunfullmäktige kunde ge
samhällsbyggnadsnämnden det uppdraget.
Mitt rad är att använda sunt förnuft vad det gäller överklaganden.
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Vad är viktigast Carl-Otto, utveckling av kommunen eller överklagningar?
Efter överläggning med presidiet har fullmäktiges ordförande till fullmäktige

redovisat sin uppfattning med anledning av KL bestämmelser om fråga och
tillfrågar fullmäktige, utan föregående överläggning om frågan får ställas och finner
att kommunfullmäktige beslutar att frågan far ställas.
Beslutsunderlag

Carl Otto Gählman (FIK) fråga den 13 november 2019.
Svar frän kommunalrådet Tommy Nilsson (S).
Protokollsutdrag skickas till
Carl Otto Gählman
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Dnr 2019-00515 103

Motion - förbättrad information till medborgarna om egen
kompostering samt försök med större komposteringsplats
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till samhällsbyggnadsnämndenför
beredning.
Beskrivning av ärendet

Inga-Lis Samuelsson (C) och Stefan Granström (C) föreslår i motion den 20 november
2019 följande:
"Miljöengagemanget bland Kalix kommuns invånare är ganska bra, där vi ser

att Kalix kommun har brister om information till medborgarna gällande
kompostering i egen regi, samt om kommunens syn pä egen kompostering.
Här finns en stor förbättringspotential som skulle gynna alla; enskilda
invånare, kommunen samt miljön.
Umeä kommuns information kan här vara en god vägledning för Kalix
kommun över hur man informerar om egen kompostering.
Centerpartiet i Kalix föreslår:
- Att Kalix kommun utreder möjligheten att egenkompostera.
- Att egenkompostering har anmälningsplikt men inga avgifter.
- Att undersöka möjlighet att ha en större komposteringstunna i
yttermomräden.
- Att komposten frän tunnan kan användas av byborna för eget bruk."
Beslutsunderlag

Motion frän Inga-Lis Samuelsson (C) och Stefan Granström (C) den 20 november
2019.

Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Dnr 2019-00509 103

Motion - inrättande av äldreombudsman
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till socialnämnden för beredning.
Beskrivning av ärendet

Susanne Darengren (SD), Kristina Karlsson (SD) och Bertil Sandström (SD) föreslår
i motion inkommen den 21 november 2019 följande:
"Kalix kommun finns mänga äldre i behov av olika stöd och insatser.

Äldreombudsmannens roll som neutral stödperson innebär att enskilda vårdtagare
men även anhöriga har möjlighet att samtala och reflektera över upplevelser från
äldreomsorgen.

Aldreombudsmannens uppgift är att vägleda allmänheten kring frågor som rör
äldres situation men även att värna om äldres situation i samhället. Till

äldreombudsmannens uppgift hör också att bistå kommunens förvaltningar i frågor
som rör äldre.

Man ska som orolig anhörig pä annan ort ha möjlighet att komma i kontakt med
äldreombudsmannen om behov finns.

Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige att besluta
att:
- Utreda möjligheterna att inrätta en äldreombudsman som komplement till
befintlig verksamhet i Kalix Kommun."
Beslutsunderlag
Motion frän Susanne Darengren (SD), Kristina Karlsson (SD) och Bertil Sandström
(SD) inkommen den 21 november 2019.

Protokollsutdrag skickas till
Socialnämnden
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Dnr 2019-00517 103

Motion - orienteringstavla
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till samhällsbyggnadsnämnden för
beredning.
Beskrivning av ärendet
Kristina Karlsson (SD) föreslår i motion den 24 november 2019 följande:
"Vi i värt vackra Kalix är i behov av en orienteringstavla sä vara besökare hittar till
olika ställen i samhället. Till exempel var allmän toalett finns, parkeringar för
husvagn/husbil, hjärtstartare, men även andra nödvändiga o upplysande saker.
Har fatt frågan om avsaknaden av detta. Ar inte bara människor i vara
grannkommuner som saknar den utan även vara gäster frän när o fjärran.
Det skulle gynna hela samhället.
Sä en orienteringstavla pä bra lämpligplats i centrala Kalix."
Beslutsunderlag
Motion frän Kristina Karlsson (SD) den 24 november 2019.

Protokollsutdrag skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Motion - uppgiftskontroll

Dnr 2019-00518 103

av körkort vid ställning åt Kalix

kommun
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till socialnämnden för beredning.
Beskrivning av ärendet
Kristina Karlsson (SD) föreslår i motion den 24 november 2019 följande:
"När man blir anställd i Kalix Kommuns äldreomsorg sä skall man inneha körkort.
Det är lätt att säga att man innehar ett körkort dä man skriver på
anställningsavtalet.
Frågan är vem som kontrollerar att man verkligen har ett körkort, framförallt att
det är ett giltigt körkort.

Fatt kännedom att det i annan kommun i länet har förekommit att en person kört
utan giltigt körkort. Skrämmande kan tyckas. Hur fungerar det i Kalix?
Tycker att det är av stor vikt att man ser över detta."
Beslutsunderlag
Motion frän Kristina Karlsson (SD) den 24 november 2019.

Protokollsutdrag skickas till
Socialnämnden
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Dnr 2019-00516 103

Motion - delegering inom äldreomsorgen
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till socialnämnden för beredning.
Beskrivning av ärendet

Kristina Karlsson (SD) föreslår i motion den 24 november 2019 följande:
"Det är av stor vikt att vara äldre som bor hemma och har hemtjänst, men även de
som bor pä olika slags boende i var kommun och har mediciner som skall ges görs
pä rätt sätt.

De skall känna sig trygga sä det inte blir fel i hanteringen av medicin.

Det har framkommit att det är en del fel och brister just inom detta område. Det
ges fel mediciner, det ges till fel personer.
Sådant far absolut inte förekomma.

En delegering skall inte bara ges, utan att den som skall utföra och ge medicinen
skall veta vad det är för slags medicin och ge den pä rätt sätt.

Ett förslag är att de som arbetar under semestertid tappar sin delegering efter

anställningen går ut. Det finns de som inte har utbildning men får ge medicin ändå.
Borde finnas tillfällig delegering som används till exempel under just
semestertider."

Beslutsunderlag
Motion frän Kristina Karlsson (SD) den 24 november 2019.

Protokollsutdrag skickas till
Socialnämnden
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Dnr 2019-00454 103

Redovisning av motioner under beredning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av redovisningen av motioner under beredning.
Beskrivning av ärendet
Nedanstående motioner föreligger:

l
2019-00089
Motion - Ett tryggare Kalix (kf 170619, § 122, skickad till sbn)
2

2019-00090

Motion - parkområde och skatepark vid Nystadsomrädet (kf 171127, § 201, skickad

till sbn)
3

2018-00356

Motion - Utomhusmiljö bostadsområdena Skolgatan och Vitvattensvägen (kf

180618, § 123, skickad till sbn)
4

2018-00432

Motion - trafiksäker miljö ur ett barnperspektiv (kf 181015, § 152, skickad till sbn)

5

2018-00572

Motion - LOV i begränsad omfattning och tid (kf 181126, § 238, skickad till soc)
6
2018-00581
Motion - Upprätta gemensamma handlingsplaner för elevfränvaro och kränkande
handlingar mot personal (kf 181126, § 240, skickad till utb)

7

2019-00039

Motion - trafiksäkerhet vid SportCity i fyrvägskorsningen (kf 190203, § 42, skickad

till sbn)
8

2019-00051

Motion - Drift och underhäll av enskilda vägar - hela Kalix ska leva (kf 190204,
§ 46, skickad till sbn)
9
2019-00052
Motion - Underlätta centralt bostadsbyggande (kf 190204, § 47, skickad till sbn)

10

2019-00199

Motion - justering av felparkeringsavgifter (kf 190415, § 90, skickad till sbn)
11
2019-00202
Motion - inventarieregister (kf 190415, § 91, skickad till sbn)
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12

2019-00300

Motion - utegym pä Manhemsskolans skolgård (kf 190617, § 144, skickad till fok)

13

2019-00302

Motion - säkra upp trafiken pä Manhemsskolan (kf 190617, § 146, skickad till sbn)

14

2019-00303

Motion - träningslägenheter med boendestöd samt behandlingsinsatser mot
missbruk/psykiatri (kf 190617, § 147, skickad till soc)

15

2019-00332

Motion - använd kommunens vaktmästare till att sköta socialnämndens bilar (kf

191014, § 192, skickad till sbn)
16
2019-00442
Motion - namnändring frän Kalix Folkets hus till Östra Norrbottens kultur- och
konferenscenter (kf 191014, § 193, skickad till fok)
17

2019-00444

Motion - kompetensförsörjning i Kalix kommun (kf 191014, § 194, skickad till ks)
18
2019-00450
Motion - Miljövänlig energi Motion -(kf 191014, § 195, skickad till sbn)

Protokollsutdrag skickas till
Samtliga nämnder
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Dnr 2019-00436 10

Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandet och beslutar lägga det till
handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Nedanstående meddelanden föreligger:
l
Dnr 2019-00299
Socialnämndens protokoll den 24 september 2019, § 103, redovisning av ej
verkställda Beslut per den 30 juni 2019.

Protokollsutdrag skickas till
Socialnämnden
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NARVAROFORTECKNINGOCH VOTERINGSLISTA

Kommunfullmäktigesledamöteroch ersättare2018-10-15
Namn

Närvarande

2022-10-14

Omröstning

Ja

1 Susanne Andersson (S)

1

1

2 Magnus Mörtling (S)

1

1

3 Irma Spårman (M)

1

4 Tommy Nilsson (S)

1

1

5 Jan Nilsson (S)

kf 191124, §224
Övrigt

Nej Avst

1

1

1

Lennarth Nyman (S)
16 Sven Nordlund (MP)

1

1

7 Katarina Burman (V)

1

1

8 Ellinor Söderlund (S)

1

1

19 Viktoria Vikström (S)

1

1

10 Anna-Lena Larsson (S)

1

1

11 Stig Karlsson (S)

1

1

12 Maria Nilsson (MP)

1

1

13 Lauri Korpela (V)

1

1

14 Linda Frohm (M)

1

1

15 Jimmy Väyrynen (M)

1

1

16Catarina Nordin (M)

1

1

17 Sandra Bergström (M)

1

1

18 Linus Häggström (M)

1

1

19 Mats Andersson (M)

1

1

20 Johnny Braun (M)

1

1

21 Sara Cave (M)

1

1

22 Camilla Engström Degerlund (S)

1

1

123 Reinhold Andefors (S)

1

1

124 Ulrika Rönnqvist Paavola (S)

1

1

1

1

1

1

Jan Johansson(M)

Britt-lnger Nordström (S)

Erling Lundh(S)
125 Adam Dahlberg (S)

Erik Söderlund (S)
26 Carina Strand (V)

[ 27 Carl Otto Gählman (FIK)

1

1

w:data/nämnd/tjrapp/kfupprop

'}'

Namn

Närvarande

Omröstning

Ja

Nej Avst

28 Mika Räisänen (KXP)

1

29 Marianne Sandström (SD)

1

1

30 Kristina Karlsson (SD)

1

1

31 Susanne Darengren (SD)

1

1

32 Rickard Mohss (L)

1

1

33 Solveig Ingelund (L)

1

1

34 Kurt-Ake Andersson (C)

1

1

35 Stefan Granström (C)

1

1

36 Inga-LisSamuelsson (C)

1

1

37 Anette Wernersson (S)

1

1

38 Joakim Paavola (S)

1

1

39 Bertil Sundqvist (S)

1

1

W Maud Lundbäck(S)

1

1

^1 Thomas Hasselborg (S)

1

1

JA-röst: 22
NEJ-röst: 19

1

Övrigt

NARVAROFORTECKNINGOCH VOTERINGSLISTA
2022-10-14 l <f 1911-25,

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 2018-10-15
Namn

Närvarande

Omröstning

Ja

Övrigt

Nej Avst

1 Susanne Andersson (S)

1

1

2 Magnus Mörtling (S)

1

1

3 Irma Sperman (M)

1

1

4 Tommy Nilsson (S)

1

1

1

§237

1

Lennarth Nyman (S)
[6 Sven Nordlund (MP)

1

1

7 Katarina Burman (V)

1

1

18 Ellinor Söderlund (S)

1

1

9 Viktoria Vikström (S)

1

1

10 Anna-Lena Larsson (S)

1

1

11 Stig Karlsson (S)

1

1

12 Maria Nilsson (MP)

1

1

13 Lauri Korpela(V)

1

1

1

1

15 Jimmy Väyrynen(M)

1

1

16Catarina Nordin (M)

1

1

17 Sandra Bergström (M)

1

1

18 Linus Häggström (M)

1

1

19 Mats Andersson (M)

1

1

20 Johnny Braun (M)

1

1

Birgitta Evling (M)

121 Sara Cave (M)
99 d.

1

1

1

1

23 Reinhold Andefors (S)

1

1

94 l llrll/-1 Dnnn<-l»iot D-. -IIX

1

1

1

1

1

1

Britt-lnger Nordström (S)

Erling Lundh
25 Adam Dahlberg (S)

Erik Söderlund(S)
126 Carina Strand (V)
27 Carl Otto Gählman (FIK)

1

1

w:data/nämnd/tjrapp/kfupprop

C/y

Namn

Närvarande

Omröstning
Ja Nej Avst

Övrigt

28 Mika Räisänen(KXP)
29 Marianne Sandström (SD)

1

1

30 Kristina Karlsson (SD)

1

1

31 Susanne Darengren (SD)

1

1

32 Rickard Mohss (L)

1

1

34 Kurt-ÅkeAndersson(C)

1

1

35 Stefan Granström (C)

1

1

36 Inga-Lis Samuelsson (C)

1

1

37 Anette Wernersson (S)

1

1

38 Joakim Paavola (S)

1

1

39 Bertil Sundqvist (S)

1

40 Maud Lundbäck (S)

1

1

^1 Thomas Hasselborg (S)

1

1

33 Tomas Johsund (L)

1

JA-röst: 10

NEJ-röst:25
Avstår:4

.
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