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 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sessionssalen, tisdag 31 mars 2020, kl 15.30-17:00 

Beslutande Tommy Nilsson (S), ordf  
Katarina Burman (V) 
Sven Nordlund (MP) 
Maud Lundbäck (S) 
Jimmy Väyrynen (M) 
Anders Nordqvist (M) 
Henrik Eriksson (C) 
Rickard Mohss (L) 
Britt-Marie Wikström (S) ers Jan Nilsson (S) 
Martin Östling (MP) ers Anna-Lena Larsson (S) 
Kjell Norrbin (S) ers Reinhold Andefors (S) 
Linus Häggström (M) ers Catarina Nordin (M) 
Kristina Karlsson (SD) ers Susanne Darengren 
(SD) 
 
 

Närvarande ersättare 
Mika Räisänen (KXP) 
Tomas Johsund (L) 
Linda Frohm (M) 

  
Övriga närvarande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Kruukka Olsson, nämndsekreterare  
Helena Landström, nämndsekreterare 
Maria S Henriksson, kommundirektör 
Jeanette Larsson, ekonomichef 
Birgitta Larsson, näringslivschef, § 1 
Patrik Fallström, säkerhetschef, § 7 
 
 
 
 
 

 

Justerare Britt-Marie Wikström (S) och Linus Häggström (M) 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, tisdagen den 31 mars 2020 
 
Underskrifter 
Sekreterare 

 Paragrafer 
§ 1-7  

 Helena Landström 
 

 

Ordförande   
 Tommy Nilsson  

Justerare 

 
 
Britt-Marie Wikström              Linus Häggström 

 

   
 
 
 
 

  
TILLKÄNNAGIVANDE 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Krisledningsnämnd 

Sammanträdesdatum 2020-03-31 
Datum då anslaget sätts 
upp 2020-03-31 Datum då anslaget tas ned 2020-04-22  

Förvaringsplats för 
protokollet Stab kansli 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 

 
 
 
 
 

 

 Helena Landström 
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§ 1    
 
Information 
 
Vid dagens sammanträde lämnas följande information: 
 

- Näringslivschef Birgitta M Larsson informerar om företagarnas situation 
och åtgärder som görs med anledning av Covid-19. 

 
Informationen föranleder inte till särskilt beslut.      
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§ 2    
 
Upprop 
 
Ordförande Tommy Nilsson (S) förrättar upprop inför dagens sammanträde.    
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§ 3 
   
Val av justerare 
 
Att justera dagens protokoll valdes Britt-Marie Wikström (S) och Linus Häggström (M).
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§ 4 
   
Godkännande av ärendelista 
 
Krisledningsnämndens beslut 
Krisledningsnämnden beslutar godkänna ärendelistan till dagens sammanträde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Krisledningsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

6(10) 
Sammanträdesdatum 

2020-03-31 
 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 5   Dnr 2020-00163 
 
Tilläggsbudget med anledning av Covid-19  
 
Krisledningsnämndens beslut 
Krisledningsnämnden beslutar om en tilläggsbudget för år 2020 uppgående till  
12 miljoner kronor för stödåtgärder till småföretag och medborgare för åtgärder 
med syfte att minska negativa konsekvenser orsakade av Covid-19.  
 
Varje åtgärd ska beslutas av Krisledningsnämnden.  
 
Utgiftstaket ökas med 12 mkr i Kalix kommuns totala budget. Medel från 
resultatutjämningsreserven ianspråktas om åtgärder inom detta beslut och 
uppgående till maximalt totalt 12 mkr år 2020 genomförs, samtidigt som 
kommunen redovisar ett minusresultat per 2020-12-31 och förändringen av årets 
underliggande skatteunderlag på samma gång understiger det 10-åriga 
genomsnittet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Jeanette Larsson, meddelar i tjänsteskrivelse den 31 mars 2020, att 
den 25 mars 2020 fattade ordföranden i krisledningsnämnden beslut om att 
aktivera krisledningsnämnden (2020-00157).  
 
Förslag till beslut om en tilläggsbudget på 10 miljoner för stödåtgärder till 
småföretag samt 2 miljoner till medborgare för åtgärder med syfte att minska 
negativa konsekvenser orsakade av Covid-19 är väckt till krisledningsnämnden 
genom en skrivelse daterad 27 mars 2020 undertecknad av: 
 
Tommy Nilsson och Jan Nilsson Socialdemokraterna 
Katarina Burman Vänsterpartiet 
Sven Nordlund Miljöpartiet 
Jimmy Väyrynen Moderaterna 
Richard Mohss Liberalerna 
Inga-Lis Samuelsson Centerpartiet 
Susanne Darengren Sverigedemokraterna 
Mika Räsänen Kalixpartiet 
(Carl-Otto Gählman Framtid i Kalix) 
 
Enligt 2 kap 4 § (Lag 2006:544) får Krisledningsnämnden fatta beslut om att 
överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen 
eller regionen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordi-
nära händelsens art och omfattning.  
Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande fullmäktigesam-
manträde enligt 2 kap 5 §. Fullmäktige beslutar om omfattningen av redovis-
ningen och formerna för denna.  
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Kommunallagens 5 kap 1 § stipulerar fullmäktiges uppgifter där beslut om bud-
get, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor är en av dessa.  
 
Om fullmäktige beslutar om en utgift under löpande budgetår ska beslutet också 
innefatta en anvisning om hur utgiften ska finansieras enligt kommunallagens  
11 kap § 15. 
 
Den 17 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige (2019-00014) om Kalix kom-
muns budget för år 2020 som innebar ett utgiftstak på 99,7 % utifrån skatteun-
derlagsprognosen som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade i 
februari år 2019. Att använda februariprognosen tillhör normal rutin i Kalix kom-
muns budgetprocess.   
 
Skatteunderlagsprognosen har sedan dess förbättrats i och med politiska beslut 
på regeringsnivå gällande bland annat kostnadsutjämningen och besked om nya 
välfärdsmiljarder till kommunsektorn. I februari 2020 innebar SKR’s skatteun-
derlagsprognos, tillsammans med en prognos utifrån de politiska beskeden om de 
nya välfärdsmiljarderna, att utdelade budgetramar uppgick till 98,1 % av det pro-
gnostiserade skatteintäkterna, utjämningen och generella statsbidragen.  
 
Med anledning av coronaviruset gjorde Sveriges Kommuner och Regioner en extra 
bedömning av utvecklingen av skatteunderlaget den 20 mars 2020. SKR bedömer 
då att skatteunderlagets tillväxt för 2020 kan landa på 1,5 procent istället för  
2,4 procent. Prognososäkerheten är mycket stor i nuläget men SKR skriver att allt 
talar för att produktion och sysselsättning i Sverige, åtminstone tillfälligtvis, kom-
mer att drabbas hårt av pandemin. Det skulle innebära en betydande nedrevide-
ring med nästan en procentenhet jämfört med den skatteunderlagsprognos som 
SKR publicerade i februari. En grov beräkning av denna effekt för Kalix kommun 
innebär cirka -7,2 mkr i lägre skatteintäkter. Med denna parameter inkluderad i 
prognosen utgör budgetramarna utdelade av kommunfullmäktige i juni 2019 ett 
utgiftstak på 98,7 %. Med detta finns det ett prognostiserat, om än i detta läge 
högst osäkert, överskott på 13,7 mkr som utgångsläge.  
 
Osäkerheten gällande finansnettots utveckling är därtill mycket stor, det finns en 
betydande värdenedgång (mer än 10 %) gällande kommunens värdepappersinne-
hav i nuläget, vilken kommer att ha en negativ resultatpåverkan vid slutet på året 
om läget då är detsamma. 
 
Ovan beskrivna faktorer för kommunens totala prognostiserade resultat behand-
las politiskt när helårsprognosen per april rapporteras till kommunstyrelsen i maj 
och kommunfullmäktige i juni. 
 
Den första månadsrapporteringen har genomförts per februari, där nämnderna 
rapporterar sin helårsprognos till kommunstyrelsen. Där finns ett rapporterat un-
derskott på totalt 7,3 mkr som minskar det totala prognostiserade överskottet. 
Vid denna tjänsteskrivelses framställan finns inte någon uppdaterad prognos för 
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hur mars månads pågående pandemi påverkat och beräknas påverka de kommu-
nala verksamheterna ekonomiskt. Den första prognosrapporten som inkluderar 
pandemins framfart är nämndernas månadsrapport per mars, som behandlas i 
kommunstyrelsen den 27 april 2020. 
 
Utifrån osäkerheten i ovan prognoser behöver ett beslut om tilläggsbudget kom-
pletteras med ett beslut om nyttjande av resultatutjämningsreserven.  Övriga be-
slutade faktorer för att nyttja reserven behöver samtidigt uppfyllas vid ett ian-
språktagande. Dessa innebär att uttag ur reserven får göras när 1) förändringen 
av årets underliggande skatteunderlag understiger det 10-åriga genomsnittet och 
att 2) balanskravsresultatet är negativt. Reserven får då användas för att nå upp 
till ett nollresultat eller så långt som reserven räcker dock får högst 70 % av re-
serven nyttjas ett enskilt år. Dessa riktlinjer för resultatutjämningsreserven är be-
slutade av kommunfullmäktige den 27 november 2017 (2017-00938). 
 
Förslaget till beslut om 12 mkr i tilläggsbudget har inte föregåtts av en övergri-
pande konsekvensanalys. Kommande förslag till beslut om åtgärder inom denna 
tilläggsbudget bör kompletteras med en konsekvensanalys utifrån det då aktuella 
ekonomiska läget, jämställdhet, samt varje enskild åtgärds laglighet och lämplig-
het såsom kommunal angelägenhet. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Ekonomienheten 
Samtliga nämnder 
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§ 6   Dnr 2020-00164 
 
Gåva till kommunens anställda med anledning av Covid-19 
 
Krisledningsnämndens beslut 
Krisledningsnämnden beslutar ge Kalix kommuns anställda ett presentkort på  
300 kr för att använda i det lokala näringslivet under april och maj 2020 för inköp 
av varor eller köp av tjänst. 
  

• Gäller även timvikarier. 
• Presentkortet får endast användas till företag som verkar och har sin 

verksamhet inom kommunen.  
• Får inte nyttjas för inköp av matvaror från matvarubutiker.  
• Uppskattad kostnad 630 000 kr tas från tilläggsbudget. 
• Ekonomienheten får i uppdrag att administrera presentkorten. 

 
Beskrivning av ärendet 
Coronaviruset sprider kris ute i samhället med minskad efterfrågan för bl a hotell, 
restauranger, detaljhandel samt övriga tjänster.  
 
Kommunens personal är och kommer att bli hårt belastad inom bl a vården och 
omsorgen på grund av coronaviruset men även av sjukdom bland personal.  
För att ge en liten gest till vår hårt arbetande personal så vill vi ge samtliga 
anställda ett personligt presentkort på 300 kr för att kunna nyttja i det lokala 
näringslivet. Detta kommer även att bidra till att det lokala näringslivet får 
intäkter för att klara av denna svåra tid.  
 
Presentkortet får endast användas till företag som verkar och har sin verksamhet 
inom kommunen. Får inte nyttjas för inköp av matvaror från matvarubutiker. 
Uppskattad kostnad 630 000 kr tas från tilläggsbudget.  
 
Tommy Nilsson och Jan Nilsson Socialdemokraterna 
Katarina Burman Vänsterpartiet 
Sven Nordlund Miljöpartiet 
Jimmy Väyrynen Moderaterna 
Richard Mohss Liberalerna 
Inga-Lis Samuelsson Centerpartiet 
Susanne Darengren Sverigedemokraterna 
Mika Räisänen Kalixpartiet 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Ekonomienheten 
Samtliga nämnder 
Stab Info 
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§ 7 
 
Information och diskussion 
 
Patrik Fallström, säkerhetschef informerar om krisledningsstabens arbete. 
 
Ordförande Tommy Nilsson (S) tar upp diskussionen med ledamöterna om 
ytterligare åtgärder för att lindra Coronaviruset påverkan på näringslivet och 
kommun. 
 
Diskussion förs om eventuell minskning av antalet ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige. 


