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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, måndagen den 17 oktober 2022 kl 09:00-13:25 

Beslutande Bertil Sundqvist (S) tjgör för  
Ulla Granström (S) 
kommunfullmäktiges  
ålderspresident, §§ 130–133 
Mikael Engren (S) 
Susanne Andersson (S) 
Viktoria Wikström (S) 
Magnus Mörtling (S) 
Maud Lundbäck (S) 
Erling Lundh (S) 
Anna Johansson (S) 
Nicklas Johansson (S) 
Lars Bergström (S) 
Åse Classon (S) 
Marianne Rönnquist (S) 
Bertil Sundqvist (S), §§ 
134–153 
Anette Wernersson (S) 
Linda Frohm (M), §§130–136 
Sandra Bergström (M) 
Linus Häggström (M) 
Sara Cave (M) 
Irma Spårman (M) 

Mats Andersson (M) 
Ellinor Rönnkvist (M) 
Katarina Burman (V) 
Carina Strand (V) 
Stefan Granström (C) 
Rickard Mohss (L) 
Carl Otto Gählman (FIK) 
Kristina Karlsson (SD) 
Robert Sandström (SD) 
Jan Ove Andersson (SD) 
Gunnar Isaksson (SD) 
Oscar Pekka tjgör för  
Ulla Granström, §§ 134–153 
Mona Sundqvist (S) tjgör för  
Hans Grahn (S) 
Torgny Olofsson (S) tjgör för 
Håkan Nyman (S)  
Rose-Marie Henriksson (S)  
tjgör för Veronica  
Utterström (S) 
Maria Nilsson (MP) tjgör för 
Sven Nordlund (MP) 

Inga-Lis Samuelsson (C) tjgör för  
Ann-Sofie Esperi (C) 
Tomas Johsund (L) tjgör för  
Carina Sundström (L) 
Jan Johansson (M) tjgör för Jimmy  
Väyrynen (M) 
Mikael Sandberg (M) tjgör för  
Linda Frohm (M), §§ 137–151 
 
Närvarande ersättare 
Tomas Vennström (S) 
Lena Lindman Sjöberg (S) 
Stig Karlsson (S), §§ 
§§ 130-143, 145-153 
Monica Sidén (S) 
Mikael Sandberg (M), §§ 130–136 
Birgitta Evling (M), §§ 130–151 
Gerd Strand (V) 
Bertil Sandström (SD) 
Doris Lilian Kerttu (FIK) 
Johanna Söderman (FIK)                                     
 

  
   

    
   

   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
    

                                       
 
 
 
 

 
  
Övriga närvarande 
 
 
 
Ajournering 

Maria Kruukka Olsson, nämndsekreterare             Jeanette Larsson, ekonomichef 
Jenni Yli, ledningsresurs                           Folke Spegel, valnämndens vice ordförande 
Maria S Henriksson, kommundirektör                   Aron Karlsson, samhällsplanerare, § 144 
 
§ 133, kl 09:40-09:45, § 144, kl 11:10-11:20 

Justerare Viktoria Wikström (S) och Sandra Bergström (M) 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden 
 Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 130–153 
 Maria Kruukka-Olsson  

 Ordförande 

  

 Bertil Sundqvist §§ 130–133)      Magnus Mörtling §§ 134–153  

 Justerare 

(digital just)                     (digital just)  

 Viktoria Wikström (digital just)   Sandra Bergström (digital just)  
 
 TILLKÄNNAGIVANDE 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-10-17 

Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  

Förvaringsplats för protokollet Stab kansli 
 

Underskrift 
  

 Maria Kruukka-Olsson (digital just)  
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§ 133 Dnr 2022-00484 102  
Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i 
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§ 134 Dnr 2022-00485 102  
Val av kommunfullmäktiges valberedning t o m den 14 oktober 2026 ................. 8 

§ 135 Dnr 2022-00486 102  
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§ 136 Dnr 2022-00589 102  
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§ 137 Dnr 2022-00420 00  
Prövning av ansvarsfrihet Regionala Kollektivtrafikmyndigheten för 
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§ 138 Dnr 2022-00167 00  
Upprättande av kontaktvägar för privatpersoner som vill hjälpa till 
med bostäder för flyktingar (ledamots initiativrätt) ............................................. 12 

§ 139 Dnr 2022-00459  
Sammanträdesplan 2023 - kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott, utvecklingsutskott, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige ........................................................................................... 16 

§ 140 Dnr 2022-00483 00  
Upphävande av beslut - stjärnenhet för inflyttning, arbete och 
integration ......................................................................................................... 17 

§ 141 Dnr 2022-00522 04  
Delårsrapport kommunen (inkl. målredovisning) ............................................... 20 

§ 142 Dnr 2021-00503 00  
Arvoden och ersättningar för förtroendevalda ................................................... 21 

§ 143 Dnr 2022-00480 00  
Tillägg till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden ...................................... 23 

§ 144 Dnr 2022-00481 00  
Detaljplan för del av Rågholmen, Vånafjärden 1:14 .......................................... 24 

§ 145 Dnr 2021-00490  
Motionssvar - skatepark .................................................................................... 27 

§ 146 Dnr 2021-00570 103  
Motionssvar - införande av kansli(er) ................................................................ 30 
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§ 147 Dnr 2021-00569 103  
Motionssvar - Planer för KIAB? ......................................................................... 33 

§ 148 Dnr 2021-00543 103  
Motionssvar - Extraordinära intäkter och riktade statsbidrag ............................. 37 

§ 149 Dnr 2021-00386 103  
Motionssvar - ordning och reda med Teamsmöten ........................................... 40 

§ 150 Dnr 2022-00407 103  
Motionssvar - Gårdssyn av fastigheter i kommunen .......................................... 43 

§ 151 Dnr 2022-00467 103  
Motion - planberedskap i Morjärvsområdet ....................................................... 45 

§ 152 Dnr 2022-00595 103  
Motion - ekonomisk rådgivning .......................................................................... 47 

§ 153 Dnr 2022-00454  
Meddelanden kf 221017 .................................................................................... 48 
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§ 130   

Upprop 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bertil Sundqvist (S), kommunfullmäktiges ålderspresident förrättar upprop för 
dagens sammanträde. 
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§ 131   

Val av justerare 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse Viktoria Wikström (S) och Sandra Bergström (M) 
som justerare av dagens protokoll.      
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§ 132   

Godkännande av tillkännagivande 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna tillkännagivandet med följande tillägg: 
 
6 B Avsägelse politiskt uppdrag – ledamot (L) kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige förklarar sig därefter lagligen kallade. 
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§ 133 Dnr 2022-00484 102 

Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice 
ordförande i kommunfullmäktige t o m den 14 oktober 2026 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse Magnus Mörtling (S) som ordförande, Maud 
Lundbäck (S) som förste vice ordförande och Linus Häggström (M) som andre vice 
ordförande i kommunfullmäktige till och med den 14 oktober 2026.  
 
Förslag 
Susanne Andersson (S): Maud Lundbäck (S) 
Linda Frohm (M): Linus Häggström (M) 
 
Röstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. Justerarna Viktoria 
Wikström (S) och Sandra Bergström (M) utses till rösträknare. De röstande avger 
efter upprop sina valsedlar i en valurna. Rösträknarna prickar av de röstande. 
 
Antalet avgivna röster är 37. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i 
två grupper och räknas. Med 20 röster för Maud Lundbäck (S) och 17 röster för Linus 
Häggström (M) beslutar kommunfullmäktige enligt Susanne Anderssons (S) förslag. 
 
Ajournering 
Kl 09:40-09:45 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Magnus Mörtling 
Maud Lundbäck 
Linus Häggström 
Arbetsgivarenheten 
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§ 134 Dnr 2022-00485 102 

Val av kommunfullmäktiges valberedning t o m den 14 oktober 
2026  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse följande personer till ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning för tiden till och med den 14 oktober 2026. 
 
Ledamöter 
Stig Karlsson (S) 
Susanne Andersson (S) 
Maria Nilsson (MP) 
Birgitta Evling (M) 
Doris Lilian Kerttu (FIK) 
Robert Fredriksson (C) 
Kristina Karlsson (SD) 
Solveig Ingelund (L) 
Katarina Burman (V) 
Mikael Engren (S) 
 
Ersättare 
Maud Lundbäck (S) 
Viktoria Wikström (S) 
Johanna Söderman (FIK) 
Carina Strand (V) 
Sven Nordlund (MP) 
Inga-Lis Samuelsson (C) 
Rickard Mohss (L) 
Irma Spårman (M) 
Robert Sandström (SD) 
Jan Johansson (M) 
 
Ordförande 
Stig Karlsson (S) 
 
Vice ordförande 
Birgitta Evling (M) 
 
Beskrivning av ärendet 
Enligt den arbetsordning som gäller för kommunfullmäktige ska fullmäktige utse en 
valberedning, som består av 10 ledamöter och lika många ersättare. Valet ska gälla 
hela den nya mandatperioden. Fullmäktige ska samtidigt utse en ordförande och en 
vice ordförande i valberedningen. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga valda 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 135 Dnr 2022-00486 102 

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 2022 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lägga länsstyrelsens protokoll den 21 september 2022 
från slutlig rösträkning och mandatfördelning av 2022 års kommunfullmäktigeval till 
handlingarna.  
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§ 136 Dnr 2022-00589 102 

Avsägelse politiskt uppdrag - ledamot (L) 
kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Carina Sundström (L), befrielse från 
förtroendeuppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carina Sundström (L), har den 10 oktober 2022, begärt befrielse från politiskt  
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Länsstyrelsen 
Carina Sundström 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 137 Dnr 2022-00420 00 

Prövning av ansvarsfrihet Regionala 
Kollektivtrafikmyndigheten för 2021 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja direktionen samt de enskilda ledamöterna 
ansvarsfrihet för år 2021. Kommunfullmäktige delar revisorernas bedömning att 
direktionens handlande sammantaget talar för att ansvarsfrihet ska beviljas. 
 
Reservation 
Carl Otto Gählman (FIK) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten ska bedriva verksamheten enligt lagen om 
kollektivtrafik (SFS 2010:1056) och enligt fastställd förbundsordning, 
samverkansavtal och reglemente, samt lagar och föreskrifter som i övrigt gäller för 
verksamheten. Direktionen ska leda verksamheten och följa de frågor som kan 
inverka på förbundets utveckling och ekonomiska ställning. 
 
Kommunalförbundet i Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet (RKM), har i 
missiv, lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år 2021.  
 
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Ärendet kräver inte nämndberedning utan skickas direkt till kommunfullmäktige. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de 
enskilda ledamöterna för år 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse från 2021 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) 
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§ 138 Dnr 2022-00167 00 

Upprättande av kontaktvägar för privatpersoner som 
vill hjälpa till med bostäder för flyktingar (ledamots 
initiativrätt) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inte upprätta kontaktvägar i kommunal regi för 
privatpersoner som vill hjälpa till med bostäder. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Marja S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 28 juni 2022,  
att Rickard Mohss (L) har den 15 mars 2022, initierat följande ärende till kommun-
styrelsen: "Liberalerna vacker härmed fråga angående kriget i Ukraina och de 
människor som flyr därifrån.  
 
Migrationsverket beräknar, i dagsläget, att ca 200 000 flyktingar förväntas komma till 
Sverige under de närmaste månaderna. Alla kommuner, regioner och myndigheter 
måste nu förbereda sig på att kunna ta emot många människor på kort tid. Vår 
kommun har redan påbörjat inventering av bostäder, utbildning m. m., det är 
berömvärt och något vi i alla partier stöder till fullo. Många privatpersoner verkar 
också vilja ställa upp med inte minst boenden för de som kommer. Men här är 
Migrationsverket tydliga: flyktingar kan inte via Migrationsverket hänvisas till privata 
boenden. OM privatpersoner ändå tar emot flyktingar måste det anmälas till 
socialtjänsten i respektive kommun och få godkännande därifrån. Liberalerna önskar 
därför: Att kommunen upprättar kontaktvägar för privatpersoner som vill hjälpa till 
med bostäder. Uppgifterna kan sparas och sedan tas fram om behovet uppstår, och 
det blir möjligt för människor att upplåta delar av sina hem för flyktingar från 
Ukraina."  
 
Kommunfullmäktige beslutade ge socialnämnden i uppdrag, att utreda frågan om att 
upprätta kontaktvägar för privatpersoner som vill hjälpa till med bostäder för 
flyktingar.  
 
Socialnämnden har berett frågan gällande att upprätta kontaktvägar för 
privatpersoner som vill hjälpa till med bostäder till flyktingar. Socialnämnden ansvarar 
för individ- och familjeomsorg enligt socialtjänstlagen, vilket innefattar nödbistånd till 
de flyktingar som helt saknar möjlighet att tillgodose grundläggande behov.  
 
Socialnämnden tycker det är ett bra initiativ men att socialnämndens ansvar, och 
kompetensområde, inte inbegriper bostad- och fastighetsfrågor. Socialnämnden anser 
att denna fråga, om den ska utredas vidare, bör hänvisas till andra aktörer och att 
det är viktigt att kvalitetssäkra boendena så att dessa håller tillräcklig hög nivå. 
Socialnämnden har inte kompetens eller resurser att kvalitetssäkra privata bostäder. 
 
Kommunstyrelsens beredning  
Kommunstyrelsen delar socialnämndens uppfattning att kartläggning av privata 
bostäder inte i det här läget ska genomföras av socialnämnden och att det krävs 
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särskild kompetens för detta men vill förtydliga att nämnden fortfarande helt ansvarar 
för flyktingmottagning och integration. Alla de krav som ställs på kommunen i 
samband med ny lagstiftning för bosättning och massflyktsdirektivet är en uppgift för 
socialnämnden att genomföra och i den mån resurser saknas tillskapa dessa. Just nu 
biträder Kommunstyrelsen socialnämnden då situationen varit akut genom att 
säkerhetsenheten kartlagt boenden och iordningställer Sjöbovillan. Dock ska alltid 
ansvaret ligga på den förvaltning som under normala omständigheter ska sköta 
uppdraget.  
 
Sedan socialnämndens beredning har ny lagstiftning trätt i kraft den 1 juli gällande 
kommunens ansvar för bosättning av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet.  
 
Regeringsuppdraget: Jämn fördelning mellan kommuner för boenden för 
skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet 
 

 
 
Kraven på bostäderna är höga och anges i Tillsynsvägledning om hälsoskydd i 
asylboenden. Tillsynsvägledningen om asylboenden utgör ett hjälpmedel för miljö- 
och hälsoskyddsnämnderna i deras tillsyn enligt miljöbalken (1998:808).  
 
Den ska användas av Migrationsverket, leverantörer av boenden, fastighetsägare och 
andra intresserande. Vägledningen är i första hand avsedd att tillämpas för 
asylboenden där asylsökande bor under en längre tid, det vill säga i flera månader 
och upp till år. Vägledningen tar upp relevant miljölagstiftning och 
inomhusmiljöfaktorer som till exempel städning, ventilation, buller, smittskydd och 
hygien. l vägledningen framgår exempel på vad som kan ingå i verksamhetsutövarens 
egenkontroll enligt miljöbalken och vad som kan kontrolleras vid tillsyn. l texten finns 
hänvisningar till Folkhälsomyndighetens allmänna råd inom relevanta områden.  
 
Kalix kommun har idag ett kommuntal för flyktingmottagande av 55 personer under 
2022. Denna siffra inkluderar flyktingar enligt massflyktsdirektivet, asylsökande och 
ensamkommande barn, idag (27 juni 2022) finns ett 70-tal i kommunen. 
 
I dag förbereds Sjöbovillan för mottagande av ett 50-tal flyktingar där avsikten är att 
dessa ska kunna bo en längre tid, upp till ett par år, enligt Migrationsverkets krav. 
Fördelen är att det är fina lokaler med rum för 4 personer med egen dusch och 
toalett. 
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l byn finns affär och tillgång till kommunikationer. Nackdelen är att vi inte kan 
erbjuda självhushåll, i stället tillhandahålls mat via kommunens kostenhet och 
frukostmat levereras av lokal ICA-handlare. Kommunen ansvarar endast för själva 
boendet och matleveranser. Migrationsverket har ansvar för kommunplacering och de 
enskilda flyktingarnas försörjning, samhällsinformation osv. Barnen har rätt till 
förskola/skola (inte skolplikt) men vuxna har inte rätt till SFI.  
 
Ersättningsnivåerna från Migrationsverket till kommunerna är låga.  
 
Kommunstyrelsens beredningsförslag  
Beredningen föreslår att Kalix kommun inte går vidare för att kartlägga privata 
bostäder. Det saknas resurser så väl under socialnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden som under kommunstyrelsen för att kunna kartlägga och 
säkerställa att de krav som ställs är uppfyllda. Inte heller ser vi behov av att använda 
oss av bostäder hos privatpersoner för att klara bosättningen enligt de nya direktiven. 
Idag finns reservplaner, dels i det egna bolaget KIAB och i Kalixbo, som med mindre 
anpassningar kan tillhandahålla ytterligare bostäder, dels finns privata hyresvärdar 
som i mindre omfattning kan erbjuda boende.  
 
De kommuner som använder sig av bostäder från privatpersoner, nyttjar frivilliga 
organisationer som hanterar detta. l Kalix saknas den typen av organisationer som 
har personella resurser och ekonomi för att klara av att säkerställa boenden av den 
kvalitet som efterfrågas. Det är inte heller en optimal lösning att placera flyktingar 
långvarigt i bostäder hos privatpersoner då det ofta uppstår friktion efter en tid.  
 
l ett annat läge, där kommunens ansvar för flyktingmottagning blir avsevärt större än 
nu, och ersättningsnivåerna medger det, kan en sådan kartläggning vara nödvändig 
men inte idag. De resurser vi har behöver användas för att klara bosättning och 
mottagning enligt nuvarande lagstiftning.  
 
Kartläggning av tillgängliga bostäder enligt Migrationsverkets kravspecifikation 
genomförs efter behov enligt beslutade kommuntal och upphandling sker i enlighet 
med Lagen om offentlig upphandling i den mån kommunens/koncernens egna lokaler 
inte är tillräckliga. 
 
Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott rekommendera kommunstyrelsen 
föreslå, att kommunfullmäktige beslutar att inte upprätta kontaktvägar i kommunal 
regi för privatpersoner som vill hjälpa till med bostäder. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 156/22. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 59/22. 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 28 juni 2022. 
Socialnämndens protokoll § 109/22.  
Kommunfullmäktiges protokoll, § 82/22. 
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Kommunstyrelsens protokoll § 64/22.    
Nämndsintitiativ från Rickard Mohss (L). 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Rickard Mohss (L) 
Socialnämnden 
Kommundirektör Maria S Henriksson 
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§ 139 Dnr 2022-00459  

Sammanträdesplan 2023 - kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott, utvecklingsutskott, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna de i sammanträdesplanen redovisade 
tiderna för kommunfullmäktiges sammanträden för år 2023.  
 
Kommunfullmäktige i april blir ett tvådagarssammanträde. Ta bort ordet ”ev” i 
förslag till sammanträdesplan.  
 
Beskrivning av ärendet 
Stab kansli meddelar i tjänsteskrivelse den 26 augusti 2022, att enligt 5 kap 12 § 
kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträde med 
fullmäktige ska hållas. Enligt 5 § i arbetsordningen för fullmäktige ska ordinarie 
sammanträde hållas enligt av fullmäktige godkänd sammanträdesplan. Av 
reglementet framgår att styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden.  
 
Förslaget för sammanträdesplanen har tagits fram i samråd med ekonomienheten 
med hänsyn till Kalix kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska rapporter i 
enlighet med kommunallagen.  
 
Enligt § 10 i arbetsordningen för fullmäktige kan kommunfullmäktige besluta att 
förlänga tiden för sammanträde om kommunfullmäktige inte hinner slutföra ett 
sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen.  
 
Kommunfullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår.  
 
I förslaget till sammanträdesplan för 2023 har det redan i detta förslag lagts in 
datum för en eventuell förlängning av kommunfullmäktiges sammanträden i april 
samt november om kommunfullmäktige bestämmer ha en fortsatt 
sammanträdesdag för att behandla de ärenden som återstår.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 176/22. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 71/22. 
Stab kanslis tjänsteskrivelse den 26 augusti 2023. 
Bilaga 1. Stab kanslis förslag till sammanträdesplan 2023.    
 
Protokollsutdrag skickas till  
Samtliga nämnder 
Stab kansli 
Stab Info 
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§ 140 Dnr 2022-00483 00 

Upphävande av beslut - stjärnenhet för inflyttning, 
arbete och integration 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att resurser tillställs socialnämnden/ flyktingenheten 
för att kunna arbeta med Massflyktsdirektivet utifrån de behov som uppstår 
gällande myndighetsutövning och fortsatt utveckling av integrationsarbetet samt 
arbetsmarknadsinsatser med 600 tkr fr o m år 2023. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 30 augusti 2022, 
att kommunstyrelsen beslutade 23 maj 2022 att inrätta en Stjärnenhet för inflyttning, 
arbete och integration. Medel anslogs för år 2022 med 800 tkr från kommun-
styrelsens utvecklingsmedel, ansvar/vht 110000/00312. Vidare gavs uppdrag till 
budgetberedningen att inarbeta 1,4 mkr fr o m år 2023. 
 
Flyktingmottagningen i enlighet med Massflyktsdirektivet (MFD) har inte utvecklats 
som förväntat. Allt färre flyktingar från Ukraina kommer till Sverige och de 
flyktingar som anvisas till Kalix kommun visar en stor rörlighet. Den jobbmatchning 
som pågår visar på flera svårigheter kopplat till språkkunskaper och kompetenskrav 
hos privata företag och offentlig verksamhet. 
 
Ersättningar och rättigheter för ukrainska flyktingar enligt MFD bygger på att de 
förväntas återvända till sitt hemland inom 1-3 år.  
 
Ny lagstiftning innebär att kommunerna tar över Migrationsverkets ansvar för 
bosättning enligt MFD. De tidiga siffrorna pekade på ett kommuntal för Kalix 
kommun på ca 170 flyktingar under första halvåret, verkligheten visar på ett 
beslutat kommuntal på 55 personer för hela året.  
 
Hittills har 35 personer anvisats till Kalix Kommun, av dessa valde 30 att komma. 
Av dessa är ca 16-20 personer kvar i kommunen varav hälften är barn.  
 
Förutsättningarna och behovet av att starta upp en Stjärnenhet har förändrats så 
drastiskt att beredningen föreslår att beslutet om att inrätta en Stjärnenhet för 
inflyttning, arbete och integration upphävs och att resurserna i stället styrs för att 
stärka den nämnd som berörs för att klara den uppkomna situationen. 
 
Säkerhetsenheten har tillsammans med fastighetsavdelningen under våren och 
sommaren arbetat med att förbereda mottagande av flyktingar från Ukraina enligt 
MFD och den nya lagen om ansvar för bosättning. 
 
Vi bedömer att vi just nu kan tillgodose anvisade platser med Sjöbovillan men om 
flyktingströmmen ökar kan vi behöva ett 20 tal platser till.  
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Ev kan Sjöbovillan i framtiden behöva fungera som ett kommunalt transitboende 
där målet är egna lägenheter. 
 
Kommunstyrelsen (säkerhetsenheten) har biträtt socialnämnden under den akuta 
fasen med att praktiskt lösa boende- och matfrågan med allt vad det inneburit och 
när vi nu är inne i en mer förvaltande fas är det dags att återföra 
flyktingmottagning enligt MFS till den nämnd och verksamhet som ansvarar för 
flyktingmottagning. 
 
Säkerhetsenheten kommer att bidra med kunskapsöverföring av nuvarande 
arrangemang och den förvaltningsövergripande arbetsgruppen som ska säkerställa 
boendeplatser ska fortsätta att arbeta med frågan tillsammans. 
 
De frågor som särskilt behöver lösas av socialnämnden/flyktingmottagningen 
innebär en sådan belastning att resurser behöver tillskapas, dels i form av utökade 
resurser för myndighetsutövning, dels administrativa resurser för 
flyktingmottagningen.  
 
De statliga schablonersättningar som tillskjuts täcker i princip endast direkta 
kostnader för den enskildes boende och uppehälle. 
 
Ansökan har gjorts av socialnämnden till länsstyrelsen om § 37 medel för 
anställande av två integrationsguider vilket beviljats och anställning pågår.  
 
Säkerhetsenheten har ingen möjlighet att bygga upp en ny organisation för att 
hantera flyktingar enligt MFD, det är inte ett effektivt hanterande. 
 
En överflyttning till flyktingmottagningen kommer att medföra behov av att 
förstärka bemanningen för att klara de nya åtagandena enligt MFD. Utrymmet 
utifrån de schablonersättningar Kalix kommun får är inte stora. Boende och mat 
slukar största delen av ersättningen. Därför är det extra viktigt att inte bygga upp 
parallella strukturer utan stärka befintliga. 
 
Inget av de scenarios som Migrationsverket presenterade har uppfyllts och därmed 
behövs inte funktionen Stjärnenheten på det sätt vi beskrev i våras. Resurserna 
behövs men behoven behöver tillgodoses på annat sätt.  
 
Kalix kommun kan genom socialnämndens flyktingmottagning/ 
arbetsmarknadsenhet klara av att samordna myndigheter, näringsliv, civilsamhälle 
och de egna verksamheterna i sitt geografiska område för att skapa förutsättningar 
för kompetensförsörjning samtidigt som det skapas förutsättningar för ett bra liv för 
flyktingar och andra som vill bo och arbeta i Kalix. 
 
Beredning och förslag till beslut 
Beredningen föreslår att Kalix kommun upphäver beslutet om att inrätta en 
Stjärnenhet för Inflyttning, Integration och Arbete under kommunstyrelsen. De 
medel som reserverats för Stjärnenheten föreslås användas enligt nedan. 
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Beredningen föreslår att kommunstyrelsen tillställs medel för att arbeta med 
inflyttningsservice med 800 tkr fr o m 2023. Förslag till organisation och innehåll 
presenteras kommunstyrelsens arbets- och personalutskott för dialog den 21 
november och för beslut i kommunstyrelsen den 5 december 2022. 
 
Beredningen föreslår att resurser tillställs socialnämnden/flyktingenheten för att 
kunna arbeta med Massflyktsdirektivet utifrån de behovs som uppstår gällande 
myndighetsutövning och fortsatt utveckling av integrationsarbetet med 
utgångspunkt i flyktingguider samt arbetsmarknadsinsatser med 600 tkr fr o m år 
2023. Socialnämnden ska utreda behov och säkerställa resurser för att arbetet ska 
kunna utvecklas då det kommer att vara en viktig del för att klara framtidens 
kompetensförsörjning. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 177/22. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 72/22. 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 30 augusti 2022. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialnämnden 
Kommundirektör Maria S Henriksson 
Ekonomienheten 
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§ 141 Dnr 2022-00522 04 

Delårsrapport kommunen (inkl. målredovisning)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta delårsrapporten för perioden 
1 januari – 31 augusti 2022. 
 
Sammanfattning 
Delårsrapport 2022. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 26 september 2022, 
att kommunallagen 11 kap 16 § fastställer att minst en delårsrapport per år skall 
upprättas. Kommunfullmäktige beslutade den 9 februari 2015, § 38, att övergå från 
att göra två delårsrapporter per år till att årligen genomföra en delårsrapport per den 
sista augusti samt en helårsprognos per den sista april. 
 
Delårsrapporten ska, enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning 13 kap, 
innehålla periodens resultat- och balansräkning samt en förenklad förvaltnings-
berättelse. Jämförelsetal i form av resultaträkningens delposter per föregående års 
motsvarande period samt helår ska finnas med tillsammans med prognos för 
resultatet för räkenskapsåret samt budget för innevarande räkenskapsår. För varje 
post eller delpost i balansräkningen i en delårsrapport ska belopp för motsvarande 
post för närmast föregående räkenskapsårs utgång redovisas.  
 
Drift- och investeringsredovisning, resultat- och prognoskommentarer samt 
uppföljning av styrelsens och nämndernas mål kompletterar Kalix kommuns 
delårsrapport. De kommunala bolagens resultat för perioden samt helårsprognos 
finns bifogade.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 174/22. 
Bilaga delårsrapport 2022 kommunstyrelsen. 
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 26 september 2022. 
Utbildningsnämndens delårsrapport, § 72/22. 
Jävsnämndens delårsrapport, § 28/22. 
Samhällsbyggnadsnämndens delårsrapport, § 112/22. 
Socialnämndens delårsrapport, § 141/22. 
Fritids- och kulturnämndens delårsrapport, § 65/22. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Ekonomienheten 
Samtliga nämnder 
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§ 142 Dnr 2021-00503 00 

Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till ”Ekonomiska ersättningar för 
förtroendevalda, allmänna bestämmelser”, i enlighet med bilaga 1. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 22 augusti 2022, 
att kommunfullmäktige beslutade den 7 februari 2022, § 23, att anta nytt förslag till 
”Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda, allmänna bestämmelser”. 
 
Kommunfullmäktige beslutade därefter ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
”Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda, allmänna bestämmelser”, revideras till 
kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2022.  
 
Förslaget omfattar följande förändringar: 
- Arvodet för KSO höjs från 80 % till 90 % av inkomstbasbeloppet (IB) x 12. 
- Arvodet för ordförande i socialnämnd, utbildningsnämnd, samhällsbyggnadsnämnd 

och för vice ordförande i kommunstyrelsen, höjs från 40 % till 45 % av IB x 12.  
- Arvodet för ordförande i fritids- och kulturnämnden höjs från årsarvodet  

16 % av IB till 25 % av IB x 12.  
- Årsarvodet för valnämndens ordförande höjs från 22,5 % till 23 % av IB.  
- Sammanträdesarvode ska utgå med 0,6 % av IB per timme (400 kr år 2021) för 

första timmen och därefter 0,22 % av IB per timme (150 kr år 2021).  
- Beredskapsersättningen i socialnämnden höjs till 1 600 kr/vecka.  
- Årsarvodet för förste vice ordförande i kommunfullmäktige höjs från 4 % till 10 % 

av IB och för andre vice ordförande i kommunfullmäktige från 4 % till 5 % av IB.  
- Årsarvode för ordförande i kommunala bolag höjs från 80 % till 90 % av IB.  
- Övriga arvoden är oförändrade. 
 
I Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda, allmänna bestämmelser införs 
följande:  
- Månadsarvoderade med arvode 45 % av inkomstbasbeloppet (IB) eller mer äger 

inte rätt till förlorad arbetsförtjänst för kommunala uppdrag, inte heller arvode 
inom sitt nämndområde.  

- Till månadsarvoderade med arvode 45 % (IB) eller mer med tjänsterum, utbetalas 
inte reseersättning mellan bostad och arbetsplats.  

- Månadsarvoderade med arvode 45 % (IB) eller mer har rätt till semesterledighet i 
samma omfattning som anställda i kommunen utan att arvodet reduceras.  

- Begränsningen att arvode för sammanträde m.m. ska vara maximerat till 1,6 % 
av inkomstbasbelopp/dag oavsett antal sammanträden/dag tas bort. 

- Ersättning utgår för inkomstbortfall till verifierat belopp, dock max 10 % av ett 
inkomstbasbelopp. 

- Partigruppsarvode ska inte avräknas vid heldagsammanträde.  
- Arvode för partigruppmöte kan ges inför varje sammanträde med nämnd eller 

styrelse. 
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Förändringarna beslutades gälla fr o m den 1 januari 2023 och kommunfullmäktige 
uppdrog till budgetberedningen att särskilt anslå medel med ca 900 tkr fr o m år 
2023. 
 
I bilagan har tillkommande text blå färg, röd text föreslås tas bort. Bilagan följer det 
beslut som fattades av kommunfullmäktige i februari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 175/22. 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 22 augusti 2022. 
Bilaga till kommunfullmäktiges beslut. 
Nu gällande riktlinjer. 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, § 23/22. 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, § 14/22. 
Bilaga Antagna bestämmelser. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 249/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 219/21. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 92/21. 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 19 oktober 2021. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommundirektör Maria S Henriksson 
Författningssamlingen 
Arbetsgivarenheten 
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§ 143 Dnr 2022-00480 00 

Tillägg till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta följande tillägg till samhällsbyggnadsnämndens 
reglemente; 
 
§ 1 Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter att det även innefattar lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter. 
 
Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 23 augusti 2022, § 94, 
att ett tillägg i samhällsbyggnadsnämndens reglemente § 1 samhällsbyggnads-
nämnden uppgifter bör kompletteras med, lag om tobaksfria nikotinprodukter. 
 
Riksdagen har 21 juni 2022 beslutat om en ny lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukterprodukter. Lagstiftningen innebär bland annat att detalj-
handlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria 
nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Produkterna kommer bara att få säljas 
till den som fyllt 18 år. Syftet med den nya lagen är att skydda, framför allt 
barn och unga, mot beroendeframkallande produkter. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för handläggning och tillsyn av ärenden 
som gäller tobaksförsäljning samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare. De 
nya reglerna om anmälningsplikt för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 
samt tillsynen över denna försäljning har sin motsvarighet i lag om tobak och 
liknande produkter. 
 
Kommunen ska, med anledning av den nya lagen om tobaksfria nikotin-
produkter, ta emot och administrera anmälningar om försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter. Vidare ska kommunen utöva tillsynen över att reglerna följs. 
För att samhällsbyggnadsnämnden ska kunna handlägga anmälningar om 
försäljningen och bedriva tillsyn över denna försäljning, behöver tillägg till 
nämndens reglemente göras. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 178/22. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 94/22. 
Tjänsteskrivelse daterad 27 juli 2022. 
Förslag reglemente.      
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 

Kommunfullmäktiges protokoll 22-10-17
(Signerat, SHA-256 20DBE48EB12F1A458D1788D5A750630B2F81A70379016E6BA0D29326FAE45AC5)

Sida 23 av 50



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(49) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-17 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 144 Dnr 2022-00481 00 

Detaljplan för del av Rågholmen, Vånafjärden 1:14 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta planförslaget samt att strandskyddet upphävs inom 
områden markerade a1 samt a2 i plankartan. 
 
Jäv 
Stig Karlsson (S) anmäler jäv och deltar ej i handläggning och beslut i ärendet.  
 
Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 23 augusti 2022, § 101, att Kalix kommun 
har med anledning av ökad efterfrågan behov att skapa nya områden för fritids-
bostäder. Kommunstyrelsen har därför initierat planprocessen. Rågholmen är i 
kommunens översiktliga planering utpekat som LIS-område, landsbygdsutveckling i 
strandnära läge. 
 
Ett planförslag var utställt för samråd under tiden 21 november till 16 december 2019 
och har funnits tillgängligt på kommunförvaltningen och på kommunens hemsida. 
Utökat planförfarande har tillämpats, vilket innebär att underrättelse om planförslaget 
kungjorts i ortstidningar. Samrådsredogörelse upprättades 16 januari 2020. Kommunen 
beslutade med anledning av resultatet efter genomfört samråd att flytta planområdet 
närmare byn Vånafjärden. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 8 december 2020 att det nya planförslaget 
kunde ställas ut för nytt samråd. Planförslaget har under tiden från  
14 december 2020 till 18 januari 2021 funnits tillgängligt för samråd på kom-
munförvaltningen och på kommunens hemsida samt kungjorts i ortstidningar. 
Samrådsredogörelse upprättades 19 mars 2021 och godkändes av samhälls-
byggnadsnämnden 30 mars 2021. Planförslaget bearbetades något med anledning av 
inkomna synpunkter från samrådet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 28 september 2021, § 152, att planförslaget 
kunde ställas ut för granskning. Planförslaget har under tiden från 
12 november till 10 december 2021 funnits tillgängligt på kommunförvaltningen 
och på kommunens hemsida. 
 
Granskningsutlåtande upprättades 27 januari 2022. Ett flertal av de synpunkter som 
lämnats in mot planförslaget under samrådstiden kvarstår. Huvudsakligen handlar 
synpunkterna om att området bör lämnas orört och önskas bevaras på grund av natur- 
och friluftsvärden. Fastighetsägare till ett av närmast intilliggande fritidshus har också 
lämnat in yttrande mot planförslaget då de bland annat anser att deras fastighet 
påverkas på ett negativt sätt. Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande önskat 
tydligare redovisning och motivering avseende bland annat strandskyddet. En 
namninsamling, Rädda Rågholmen, har också lämnats in under granskningen. 
 
Planförslaget har reviderats något med anledning av de synpunkter som kommit in 
under granskningstiden.  
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De som haft synpunkter på planförslaget under granskningen har delgivits kommunens 
granskningsutlåtande som anger vilka ändringar som gjorts till antagningshandlingarna. 
Ärendet har föredragits vid samhällsbyggnadsnämndens beredningsmöte 1 februari 
2022 och planförslaget antogs av samma nämnd § 101 15 februari 2022. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut överklagades av ägarna till fastigheten Vånafjärden 
1:29, två privatpersoner samt Naturskyddsföreningen. Efter rättidsprövning 
överlämnades ärendet till Mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt för vidare 
handläggning. 
 
Mark- och miljödomstolen (MMD), Umeå tingsrätt beslutade genom domslut  
28 juni 2022 att upphäva samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detalj-planen 
eftersom ägarna till Vånafjärden 1:29 anfört att detaljplanen är av stort principiellt 
intresse för allmänheten och eftersom kommunen har tillämpat ett utökat 
planförfarande skulle kommunfullmäktige ha fattat beslutet att anta detaljplanen, inte 
byggnadsnämnden. 
 
MMD anser att vid sådana förhållanden (utökat planförfarande) är detaljplanen också i 
normalfallet av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, i den mening som 
avses i 5 kap. 27 § PBL. I målet har det inte gjorts gällande eller i övrigt framkommit 
att kommunfullmäktige har antagit ett detaljplaneprogram som ger den antagna 
detaljplanen ett tydligt stöd. Det har inte heller fram-kommit några andra liknande 
omständigheter som skulle kunna tala för att planen inte är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt. Det har därmed inte varit tillåtet att uppdra åt 
byggnadsnämnden att anta detalj-planen. Beslutet strider därför mot en rättsregel 
såsom avses i 13 kap. 17 § PBL och beslutet ska därför upphävas. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer dock att planen varken är av principiell 
beskaffenhet eller av annan större vikt och att beslutet inte strider mot en rättsregel 
såsom avses i 13 kap 17 § PBL. 
 
Ärendet har handlagts enligt utökat förfarande då samhällsbyggnadsnämnden gjort 
bedömningen att planen kan vara av intresse för allmänheten vid upp-hävande av 
strandskydd, men inte på ett betydande sätt som avses i 5 kap 7 § plan- och 
bygglagen, PBL. 
 
Kommunfullmäktige har som tillägg till kommuntäckande översiktsplanen antagit 
kommunens LIS-plan 2017 där Rågholmen pekats ut som LIS-område för nya bostäder. 
Den har under planprocessen funnits tillgänglig för samråd och granskning där 
allmänheten fått möjlighet att lämna synpunkter. Läns-styrelsen hade inga synpunkter i 
sitt granskningsyttrande att Rågholmen pekats ut som LIS-område i planen.  
 
LIS- planen överlämnades tillsammans med samtliga handlingar i ärendet till Mark- och 
miljödomstolen (MMD) i samband med överklagan.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att detaljplanen har ett tydligt stöd i LIS-planen 
och att lokaliseringsfrågan är avgjord i kommunfullmäktige. 
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Enligt prop. 2016:17:151 s.40-43 kan undantagsvis även en detaljplan som omfattas 
av kriterierna för det utökade förfarandet vara av sådan karaktär att planen inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Så kan vara fallet om detaljplanen 
har ett tydligt stöd i ett detaljplaneprogram som kommunfullmäktige har antagit. Det 
kan vidare vara fråga om att detaljplanen i någon begränsad del inte är förenlig med 
översiktsplanen, men att detaljplanens allmänna inriktning ändå har ett tydligt stöd i 
översiktsplanen. Varken Boverkets vägledning eller i regeringens proposition i stycket 
ovan anger att en detaljplan måste ha ett tydligt stöd i just ett detaljplaneprogram för 
att kunna delegeras. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att ett tillägg till en 
översiktsplan som antagits av kommunfullmäktige borde ha samma verkan. 
 
Frågan om kommunen ska överklaga MMD:s beslut har diskuterats vid möte med 
kommunledningen 1 juli 2022 där det framkom att säkrast är att detaljplanen antas av 
fullmäktige för att eliminera frågan. En överklagan till mark och miljööverdomstolen, 
Svea hovrätt, skulle innebära en alltför utdragen process med osäkert utfall. 
Kommunen avstår därmed att överklaga. 
 
MMD:s beslut har därmed vunnit laga kraft 19 juli 2022. 
 
Ajournering 
Kl 11:10-11:20 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 179/22. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 101/22.  
Tjänsteskrivelse den 7 juli 2022. 
Antagandehandlingar. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 145 Dnr 2021-00490  

Motionssvar - skatepark 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.  
 
Reservation 
Mikael Sandberg (M), Jan Johansson (M), Sandra Bergström (M), Linus Häggström (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) och Gunnar Isaksson (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Rickard Mohss (L) yrkande. 
 
Beskrivning av ärendet 
Tomas Johsund (L) föreslår i motion den 18 oktober 2021 följande:  
”Kalix har en mångfald av möjligheter för dem som vill röra sig och idrotta. Här 
finns fantastiska skidspår för elitåkare, likväl som för motionärer, vi har ishall, 
bandybana, simhall och utomhusbad, ridhus och en liten välbesök skidbacke. Alla 
ungdomar vill dock inte alltid syssla med de sportaktiviteter som erbjuds vid 
kommunens anläggningar. Många är intresserade av skaterelaterade sporter. 
Sporten ökar i hela världen och finns nu även på det officiella OS-programmet.  
 
Vid en titt ut över de orter i Sverige som har skateparker så kan man ofta se en 
sprudlande aktivitet av människor, både killar och tjejer. Vi vet också att det är 
viktigt att våra ungdomar är ute och rör på sig, stillasittandet och skärmtittandet 
har haft negativa effekter på folkhälsan. 
 
Vi vill gärna att en ev skatepark i Kalix skall vara centralt placerad. Därför föreslår 
vi att man skulle kunna anlägga en sådan på strandängarna, där det redan 
förekommer många andra aktiviteter om somrarna. Vi tror inte att det skulle bli så 
dyrt att anlägga och underhålla en skatepark med ramper. 
  
Liberalerna föreslår alltså: -att kommunen utreder möjligheten att anlägga en 
skatepark vid strandängarna." 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 oktober 2021, § 216, att lämna motionen 
till fritids- och kulturnämnden för beredning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Fritids- och kulturnämnden meddelar i protokoll den 12 maj 2022, § 52, att en 
grupp ungdomar i åldern 15-18 år ansökte 2010 om Fria pengar från fritids- och 
kulturförvaltningen för att bygga en skate/BMX-ramp i Kalix. Syftet från 
ungdomarna var att bygga en ny och fräsch ramp som alla kunde få ta del av och 
samtidigt få människor att intressera sig för streetkulturen. 
 
En skate/BMX-park byggdes på Furuvallen med bl.a. dessa Fria-pengar och stort 
ideellt arbete av ungdomarna. Parken har varit populär och nyttjats spontant av 
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många barn och unga sommartid, kanske den största spontananläggningen för 
sommarbruk.  
 
Sedan sommaren 2015 har ramper successivt tagits bort p.g.a. stort 
underhållsbehov.  
 
Inför budgetprocessen 2018 äskar fritids- och kulturnämnden medel till en 
skatepark.  
 
Den 19 juni 2017, § 92, beslutar kommunfullmäktige om investeringsmedel 2018 
till fritids- och kulturnämnden på 12 100 tkr, varav 5 miljoner som riktade medel 
till en skatepark.  
 
Den 26 november 2018 § 200 beslutar kommunfullmäktige med anledning av 
utredningen av kommande investeringsbehov i idrottsanläggningar, avvakta med 
uppförande av skateparken samt återföra återstoden av tilldelade medel om  
5 mkr till investeringsbudget 2018. 
 
Sedan dess har fritids- och kulturnämnden årligen äskat medel till en skate-
/aktivitetspark inför varje budgetprocess. 
 
Fritids- och kulturnämnden har även 2022-03-23 § 31 i nämndens 
prioriteringsunderlag inför budget 2023 återigen lyft önskemål om 
investeringsmedel för en centralt belägen skate-, betong-, och aktivitetspark som 
ska vara tillgänglig för alla typer av hjul på samma yta. 
 
En park av det här slaget fångar upp de som inte tillhör en idrott/aktivitet med 
givna tider, spontan idrott/aktivitet. Bänkar och en yta även för mindre barn gör 
det möjligt att någon vuxen följer med ett yngre barn och kan då sitta och umgås 
med andra vuxna. Det ger utrymme för en bredare målgrupp.  
 
En park för fler aktiviteter bedöms positiv ur ett jämställdhetsperspektiv. 
 
Vad gäller den i motionen föreslagna placeringen på Strandängarna gjordes 2018 
bedömningen att markförhållandena inte är lämpliga. Behov av förstärkningar och 
pålningar skulle fördyra bygget avsevärt. I stället föreslogs då en placering i 
anslutning till Furuvallen.  
 
Förslag till beslut 
Med hänvisning till ovanstående föreslår beredningen fritids- och kulturnämnden 
rekommendera kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad. 
 
Arbetsutskottet föreslår 26 april 2022 § 46 fritids- och kulturnämnden besluta 
rekommendera kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad.  
 
Yrkande 
Åsa Classon (S): Motionen avslås 
Rickard Mohss (L): Motionen bifalls 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Åse Classons (S) och Rickard Mohss (L) skilda 
yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Åse Classons (S) 
yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 157/22. 
Fritids- och kulturnämndens protokoll, § 52/22.  
Kommunfullmäktiges protokoll, § 216/21. 
Motion från Tomas Johsund (L) den 18 oktober 2021.  
 
Protokollsutdrag skickas till 
Tomas Johsund (L) 
Fritids- och kulturnämnden 
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§ 146 Dnr 2021-00570 103 

Motionssvar - införande av kansli(er) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) 
föreslår i motion den 28 november 2021 följande: 
 
”Med av kommunalrådet Tommy Nilsson avgivet svar på Framtid i Kalix interpellation 
i färskt minne om förändrat namn på Kommunkansliet /kommunstyrelsens kansli så 
lämnar undertecknade motion enligt nedan vid fullmäktigemötet den 29:e November 
2021. Tommy skriver att man ändrat benämningen för kansliet och att detta beror på 
att man förr hanterade all inkommande post till kommunen. Nu är kansliet en stab 
inom kommunledningen och ansvarar för beredningen av ärenden till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Motion: Inrätta kanslier för utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, 
socialnämnden samt fritid- och kulturnämnden i analogi med det inrättade kansliet för 
Kommunstyrelsen. På annat sätt går det inte att göra det begripligt och logiskt för 
medborgarna. Funktionen ska med andra ord finnas i alla nämnder.” 
 
Kommunfullmäktige har den 29 november 2021, § 275, beslutar lämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 28 juni 2022, att 
i Kalix kommun så har de olika förvaltningarna mandat att själva organisera sin 
administration för att möta såväl medborgare, politiker och medarbetares behov. Det 
är endast kommunstyrelsen som i sin organisation inrättat en stab med olika 
funktioner: Stab-IT, Stab-Info, Stab-Upphandling samt Stab-Kansli.   
 
Stab-Kansli arbetar organisatoriskt under kommunstyrelsen och ansvarar för 
kommunstyrelsens, kommunstyrelsens arbets- och personalutskott, 
utvecklingsutskott samt kommunfullmäktiges ärendehantering. 
 
Stab Kanslis uppdrag är:  
• Nämndadministration 
• Handläggning av förvaltningsrättsliga frågor  
• Registrering och utlämnande av handling  
• Arkivmyndighet  
• Utredningar och ärendehandläggning  
• Personuppgiftsombud  
• Borgerlig vigsel  
• Valadministration  
• Analogt och digitalt säkerhetsskyddsarbete 
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Nämndernas uppdrag har beslutats av kommunfullmäktige och regleras i nämndens 
reglemente. Varje nämnd har en tjänstemannaorganisation/ förvaltning vars uppdrag 
och ansvar regleras i en delegationsordning.  
 
För medborgaren är det ibland svårt att veta var ett ärende hanteras och därför har 
Kalix kommun en gemensam ingång för den som inte vet vilken tjänsteperson, 
nämnd eller förvaltning man behöver komma i kontakt med. Där tar receptionens 
medarbetare emot e-post och telefonsamtal för att snabbt och effektivt förmedla 
kontakt mellan medborgare och ansvarig tjänsteperson, nämnd eller enskild 
förtroendevald. Dessutom finns flertalet chefers och specialistkompetensers 
kontaktuppgifter tillgängliga för direktkontakt. 
 
På hemsidan hittas nedanstående information:  
Kontakta Kalix kommun 
 
Via de här sidorna hittar du Kalix kommuns kontaktuppgifter samt 
telefonnummer och e-postadresser till oss som jobbar vid Kalix kommun, till 
våra politiker och särskilt viktiga samhällsfunktioner. 
 
Postadress  
Kalix kommun 
952 81 Kalix 
 
Besöksadress 
Nygatan 4 
952 33 Kalix 
 
Kommunens växel 
0923-650 00 tar dig till kommunens växel. 
 
E-post 
Du är alltid välkommen att skicka e-post, ringa eller skriva till kommunens 
tjänstemän och politiker på. Du når oss lättast på kommun@kalix.se. 
 
Kontakta en tjänsteman 
Du hittar e-postadresser till enstaka tjänstemän här på hemsidan under de olika 
verksamheternas sidor. Vill du träffa en tjänsteman personligen kan det vara bra att 
beställa tid för att du säkert ska veta att han eller hon är inne. 
 
Kontakta en politiker 
Vill du kontakta en politiker direkt i en viss fråga? Du kan komma i kontakt med alla 
Kalix kommuns förtroendevalda politiker via förtroendemannaregistret.  
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Motionärernas förslag att inrätta kanslier för samtliga förvaltningar är inte rimliga, 
effektiva åtgärder för att göra det begripligt och logiskt för medborgarna. Begreppet 
kansli är inte definierat i medborgarnas medvetenhet på ett sådant sätt. 

 
Beredningen bedömer att medborgarna har goda möjligheter att komma i kontakt 
med förvaltningarna genom de e-postadresser som nämnderna/förvaltningarna har 
idag eller genom den gemensamma ingången. Som politiker i Kalix kommun finns i 
allmänhet en god kunskap om kommunens organisation och därmed var man vänder 
sig med frågor eller annan kommunikation i sitt uppdrag. Det finns därför inte heller 
av den anledningen orsak att bygga upp kanslifunktioner. 
 
Nedan visas e-postadresser till nämnderna/förvaltningarna. Posten tas om hand av 
nämndssekreterare/registrator. 
  
Socialnämnden - Kontakt 
E-post: socialnamnden@kalix.se 
Utbildningsnämnden - Kontakt 
E-post: utbildningsnamnden@kalix.se 
Fritids- och kulturnämnden - Kontakt 
E-post: foknamnden@kalix.se 
Kommunstyrelsen – Kontakt 
E-post: kommunstyrelsen@kalix.se  
Samhällsbyggnadsnämnden - Kontakt 
E-post: Samhallsbyggnadsnamnden@kalix.se  
 
Förslag till beslut 
Beredningen rekommenderar, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 158/22. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 60/22. 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 28 juni 2022.  
Kommunfullmäktiges protokoll, § 275/21 
Motion från Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman 
(FIK) den 28 november 2021. 
 
 
     
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK). 
Kommundirektör Maria S Henriksson 
 
 

Kommunfullmäktiges protokoll 22-10-17
(Signerat, SHA-256 20DBE48EB12F1A458D1788D5A750630B2F81A70379016E6BA0D29326FAE45AC5)

Sida 32 av 50

mailto:socialnamnden@kalix.se
mailto:utbildningsnamnden@kalix.se
mailto:foknamnden@kalix.se
mailto:kommunstyrelsen@kalix.se
mailto:Samhallsbyggnadsnamnden@kalix.se


 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
33(49) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-17 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 147 Dnr 2021-00569 103 

Motionssvar - Planer för KIAB? 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) 
föreslår i motion den 25 november 2021 följande: 
 
"Elektropolis - en gång KIAB-s "skyltfönster" vad gäller framåtsträvande företag! 
Det är väl så ännu - men varför tar man inte vara på fastighetens möjligheter. 
Sedan 7-8 år tillbaka står ca 1 650 m² utan hyresgäst(er). Det beror - troligen - på 
att del av golvet på 660 m² är ett så kallat "installationsgolv". Installationsgolv är 
golv med data- och elinstallationer i "kanaler" under golvet i fråga. Över dessa 
installationszoner har lagts ett "övergolv" på 30 mm. Det innebär att det endast är 
möjligt att förhyra lokalen till "lätt" industri eller kontor.  
 
Det är heller inte bara golvkonstruktionen som varit ett stort eller begränsande 
problem. Det finns ett stort antal (punkt)utsug anpassade för elektronikindustri i 
lokalen - även det ett stort begränsande problem. Sitter där de sitter sedan 7-8 år. 
Om man inte funnit hyresgäst på så lång tid - ja, då måste man tänka till och 
tänka om. Hur kan vi förändra lokalen för att passa vad som efterfrågas nu?  
 
Uppgiven förhyrningskostnad på 607 kr/m² gällde för förra hyresgästen. Ett 
problem som nu dyker upp är att priset anges till det varande för 7-8 år sedan!!!! 
 
Förlorade hyresintäkter i hyresnivå 2013/14 (607 kr/m2)  1. 000. 000 
SEK/år 
Förlorade hyresintäkter i dagens hyresnivå (800kr/m2):  1. 300. 000 
SEK/år  
 
Framtid i Kalix motion lyder därför som följer;  

• Kommunfullmäktige ger i uppdrag till KIAB att återkomma med vilka planer 
bolaget har för att förbereda Kalix inför de omfattande investeringar och 
därmed lokalbehov som nu genomförs i Norrbotten”. 

 
Kommunfullmäktige har den 29 november 2021, § 274, beslutar lämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 28 juni 2022, 
att kommuner kan bilda företag, till vilka de kan överlåta kommunala 
angelägenheter. Förutsättningar och styrning skiljer sig för olika företagsformer.  
 
Aktiebolag och stiftelser är dominerande företagsformer i kommuner och regioner.  
 
Företagen är  

• egna juridiska personer  

Kommunfullmäktiges protokoll 22-10-17
(Signerat, SHA-256 20DBE48EB12F1A458D1788D5A750630B2F81A70379016E6BA0D29326FAE45AC5)

Sida 33 av 50



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
34(49) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-17 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

• reglerade av olika lagstiftning, främst aktiebolagslagen och stiftelselagen.  
 
Företagen bestämmer om sig själva, men kommunen eller regionen som ägare ska 
genom olika instrument styra och kontrollera. 
 
Ägarens styrning  
I helägda företag - direkt eller indirekt - ska fullmäktige i kommunen eller regionen  

• fastställa ändamålet med verksamheten och se till att ändamålet och de 
kommunala befogenheterna anges i bolagsordningen (motsvarande)  

• utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekmannarevisor/revisor  
• se till att fullmäktige får ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet 

fattas   
• se till att företaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas 

över till privata utförare.  
 
Ägarens styrdokument  
Ägarens styrdokument är främst bolagsordning och ägardirektiv i aktiebolag och 
stiftelseförordnande eller stiftelseurkund i stiftelser.  
 
KIAB, Bolagsordningen  
KIAB:s bolagsordning reglerar hur insyn och samråd ska ske med Kalix kommun.  
 
§19 Insyn/samråd  
 
I frågor rörande tillsättning av verkställande direktör skall samråd ske med Kalix 
kommun. Vid frågor som har en väsentlig ekonomisk påverkan, väsentliga 
utvidgningar, inskränkningar eller ändrad inriktning av verksamheten ska samråd 
ske med Kalix kommun.  
 
Vidare ska bolaget samråda med Kalix kommun innan planer och åtgärder vidtas 
som ekonomiskt kan påverka ägarna direkt eller indirekt, eller på annat sätt 
förutsätter ekonomiskt engagemang från majoritetsägarens sida.  
 
Kommunfullmäktige i Kalix kommun ska regelbundet informeras om bolagets 
skötsel. För detta ändamål skall revisionsberättelse och verksamhetsberättelse 
årligen anmälas som särskilt ärende till kommunfullmäktige.  
 
KIAB, Ägardirektiv  
 
7. Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är a v principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
/[^ bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. 
En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en 
sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet 
huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med Kalix Kommun. 
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
Kommunstyrelsen har en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över kommunala bolag, 
enligt 6 kap. 9 § KL. Det innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje 
kommunalt aktiebolag ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet.  
 
Kommunstyrelsen ska även bedöma om verksamheten har utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen bedömer att så inte är 
fallet, ska styrelsen lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. För att 
främja kommunstyrelsens möjlighet att fullgöra den förstärkta uppsiktsplikten ska 
bolaget årligen i samband med årsrapporteringen redogöra för hur de följer 
ägardirektiv och andra bolagshandlingar.  
 
Verksamheten som bedrivs i form av aktiebolag sammanställs även med 
kommunens bokslut och koncernredovisningen ingår i årsredovisningen. Därutöver 
anses den löpande uppsikten utgöra tillräcklig information för att styrelsen ska 
kunna ta ställning till om bolagens verksamhet varit förenlig med det kommunala 
ändamålet under föregående år. Uppsiktsplikten är hela kommunstyrelsens ansvar.  
 
Uppsikten ska ske genom information till kommunstyrelsen två gånger per år, med 
möjlighet för ledamöter och ersättare att ställa frågor. Ordföranden i 
bolagsstyrelserna och VD för KIAB och Stiftelsen Kalixbo kallas till mötet. 
Utgångspunkten är att följa upp hur uppdraget enligt 
reglemente/bolagsordning/ägardirektiv verkställs.  
 
Bolagets ansvarar för att redovisa utifrån följande områden:  
-Kortsiktig och långsiktig ekonomisk utveckling  
- Planering såsom budget/verksamhetsplan och resultat såsom årsredovisning och 
verksamhetsberättelse  
- Verksamhetens kvalitet  
- Uppföljning av intern kontrollplan eller motsvarande arbete med riskbedömning 
och åtgärder  
– Aktuell lagstiftning och hur ledamöterna håller sig ajour med utvecklingen 
 - Redovisning av beslut fattade i bolaget  
- Behov av förändringar av bolagsordning och/eller ägardirektiv. 
 
Själva grundförutsättningen för att bilda bolag är att överlåta en kommunal 
angelägenhet till det kommunala bolaget att förvalta. 
 
Företagen bestämmer om sig själva och kommunen som ägare ska genom olika 
instrument styra och kontrollera. Detta görs tydligt i bolagsordning och 
ägardirektiv. 
 
Med hänvisning till ovanstående redovisning av på vilket sätt styrning och kontroll 
sker av KIAB ser beredningen inte behov av att kommunfullmäktige ger i uppdrag 
till KIAB att återkomma med vilka planer bolaget har för att förbereda Kalix inför 
de omfattande investeringar och därmed lokalbehov som nu genomförs i 
Norrbotten. 
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Förslag till beslut 
Beredningen föreslår, att kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 
rekommenderar kommunstyrelsen föreslå, att kommunfullmäktige beslutar avslå 
motionen.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 159/22. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 61/22. 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 28 juni 2022. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 274/21. 
Motion från Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna 
Söderman (FIK) den 25 november 2021. 
      
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) 
Kommundirektör Maria S Henriksson 
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§ 148 Dnr 2021-00543 103 

Motionssvar - Extraordinära intäkter och riktade 
statsbidrag 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) 
föreslår i motion den 16 november 2021 följande: 
 
”Framtid i Kalix - partiet som står för det politiska nytänkandet - lägger härmed en 
motion gällande extraordinära intäkter och riktade statsbidrag.  
 
Extraordinära intäkter har intill tillkännagivandet av denna motion inte 
särredovisats, varken i budget eller budgetuppföljning. Detta har gjort att det är 
helt omöjligt att - i vart fall för oppositionen - följa upp budgetefterlevnaden.  
 
Ett par av våra nämnder/förvaltningar är väldigt duktiga på att söka externa medel 
- förutom de medel som kommer kommunen tillgodo genom riktade statsbidrag. 
Men - dylika medel får inte döljas i den gängse budgetberedningen/-uppföljningen.  
 
Framtid i Kalix motion lyder därför som följer;  
 
● Från och med verksamhetsåret 2022 separeras inom Socialnämndens och 
Utbildningsnämndens verksamheter extraordinära intäkter och riktade statsbidrag i 
både budget och budgetuppföljning.” 
 
Kommunfullmäktige har den 29 november 2021, § 273, beslutar lämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 29 juli 2022, att 
ekonomienheten meddelar att kommunen följer kommunallagens 11 kap i fråga om 
ekonomisk uppföljning i form av ett delårsbokslut och ett helårsbokslut, 
årsredovisningen. Dessa rapporter behandlas av kommunfullmäktige.  
 
Rådet för kommunal redovisnings, RKR, rekommendation R11 om Extraordinära 
och jämförelsestörande poster tillämpas vid redovisning av extraordinära intäkter. I 
begreppet Extraordinär post ingår extraordinära intäkter såväl som extraordinära 
kostnader. 
 
Extraordinära intäkter redovisas i resultaträkningen under rubriken Extraordinära 
poster. (Extraordinära kostnader redovisas även där). Om det finns några 
extraordinära intäkter ska det framgå av not till resultaträkningen vad som avses 
och till vilket belopp.  
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Inga extraordinära intäkter finns i årsbokslut 2021 eftersom det inte funnits några 
poster som skulle redovisats som extraordinära intäkter enligt den klassificering 
som finns i Rekommendation R11. 
 
Som komplement till detta har fullmäktige beslutat om nedan följande finansiella 
mål med bärighet på God ekonomisk hushållning i budgetdokumentet (senast dnr 
2022-00196):  
 
”En grundläggande förutsättning för en gynnsam utveckling av ekonomin är att 
verksamhets- och ekonomistyrning är tydlig så att nämnder, styrelser och 
förvaltningar håller sina tilldelade budgetar. Ett viktigt instrument för information 
om verksamhetsutvecklingen är kontinuerlig prognosrapportering gällande det 
ekonomiska utfallet till kommunstyrelsen. I rapporteringen är det viktigt att iaktta 
god prognossäkerhet med låg avvikelse för att ge de styrande tillförlitliga underlag 
till beslut. Detta sammantaget ger goda förutsättningar för kommunstyrelsen att 
utöva sin uppsiktsplikt. 
 

• Uppföljningen av nämndernas driftföljsamhet samt avvikelse mot 
budgeterat resultat genomförs vid sex (6) tillfällen under året (per 
februari, april, juni, augusti, oktober och december) Dessa 
uppföljningar redovisas till närmast efterföljande 
kommunstyrelsesammanträde. Vid större oförutsedda händelser ska 
förvaltningen och nämnden rapportera tätare till kommunstyrelsen. 

• Prognossäkerheten ska vara god, högst 1 % avvikelse” 
 
Månadsrapportering i enlighet med ovan sker därmed från nämnderna till 
Kommunstyrelsen samt att nämnderna behandlar egna ekonomiska 
uppföljningar. 
 
Utbildningsnämnden får med jämna mellanrum en genomgång av de riktade 
statsbidrag som nämnden beviljas genom en presentation av en sammanställning 
som finns i bidragsmodulen i Stratsys. Modulen uppdateras allteftersom bidragen 
söks och beslut (beviljas, delvis beviljas eller avslag) kommer. 
 
Bidragen tas med i budget i den omfattning bidragen förväntas att beviljas och 
vilka som är kända (trots att de vid det tillfället inte är sökbara ännu) då 
internbudget fastställs av utbildningsnämnden. Detta innebär att för en stor del av 
bidragen finns en planering klar i budget dvs var och hur de planeras att användas 
enligt respektive bidragets villkor. Myndigheterna tar bidragsbesluten läsårsvis, 
terminsvis eller kalenderårsvis. Den del av bidraget som inte blir godkänt efter 
redovisning ska återbetalas. I nämndens månadsrapportering till Kommunstyrelsen 
redovisas sökta och beviljade statsbidrag, inklusive budgeterade, tom 
redovisningsperioden. 
 
Socialnämndens månadsrapport tar upp statsbidrag när storlek eller betydelse på 
annat sätt motiverar det. Nämnden får däremot en detaljerad redovisning av sökta 
och erhållna statsbidrag efter årsbokslutet och varje statsbidragsansökan beslutas 
dessutom av nämnden. Där redovisas belopp – om det är känt – samt syfte och 
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vad medlen kan användas till. Under året brukar socialnämndens 
kvalitetsutvecklare redovisa det arbete som utförs med beviljade bidrag. 
Socialnämnden har hittills haft färre riktade statsbidrag än utbildningsnämnden och 
har sällan budgeterat dem då belopp oftast inte är kända vid budgetläggning, samt 
att kännedom om att bidrag överhuvudtaget beviljas oftast kommer sent på 
innevarande år i de fall bidragen är prestationsbaserade. De flesta bidrag ska 
återbetalas om de inte används.  
 
Sammanfattningsvis är bedömningen att extraordinära intäkter redovisas om/när 
de uppstår i enlighet med kommunala redovisningslagen och RKR’s anvisningar. 
Riktade statsbidrag rapporteras i månadsrapporteringen från nämnd till 
kommunstyrelsens samt vidare till kommunfullmäktige i boksluten som utförs per 
augusti och december i tillräcklig omfattning. Gällande redovisning av intäkter finns 
också en rekommendation från RKR, R2 Intäkter, som styr hur kommunens 
intäkter redovisas. Generellt finns en pågående diskussion där bland annat 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, lyfter att riktade statsbidrag inte är 
fördelaktiga när det gäller att skapa långsiktighet i kommunernas arbete med att 
åstadkomma välfärd (se exempelvis blogginlägg av Annika Wallenskog 10 juni 
2022). Detta betyder att det finns en svårighet med att implementera riktade 
statsbidrag i budgetarbetet. Alternativet är generella statsbidrag och att statlig 
styrning sker på annat sätt. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 160/22. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 62/22. 
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 29 juli 2022. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 273/21. 
Motion från Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna 
Söderman (FIK) den 16 november 2021. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) 
Ekonomichef Jeanette Larsson 
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§ 149 Dnr 2021-00386 103 

Motionssvar - ordning och reda med Teamsmöten 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) 
föreslår i motion den 28 juni 2021 följande:  
 
”Ledamöter som försvinner under förhandlingar, ledamöter som inte återkommer, 
ledamöter med dåliga uppkopplingar…. Möten i Teams kan vara bra under vissa 
förhållanden och i vissa fall! Men när det gäller beslutande församlingar uppfyller de 
inte kraven. I vart fall kräver de oerhört mycket av mötesledaren/ordförande som har 
att - utöver att leda mötet - tillse att samtliga ledamöter är med i förhandlingarna hela 
tiden!  
 
Framtid i Kalix motion blir därför som följer; Upphör omedelbart med Teamsmöten i de 
politiska församlingarna. De möteskriterier som FHM ställt upp är med råge uppfyllda. 
De facto har det inte under hela pandemin varit några som helst restriktioner för 
politiska församlingar!” 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 juni 2021, § 170, att lämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Maria S Henriksson, kommundirektör meddelar i tjänsteskrivelse den15 augusti 2022, 
att motionärernas förslag aktualiserar kommunallagens (KL) bestämmelser om 
distansdeltagande. Av 5 kap. 16 § KL framgår att ledamöter i fullmäktige får delta på 
distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- 
och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra och delta på lika villkor (motsvarande bestämmelse för 
distansdeltagande i nämnderna återfinns i 6 kap. 24 § KL). Av lagens förarbete 
framgår att ljud- och bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet. Om bild- 
eller ljudkvaliteten sviktar måste sammanträdet avbrytas tills att en ny fullgod 
förbindelse har upprättats. Skulle en ledamot eller tjänstgörande ersättare på grund av 
tekniska problem hänvisas till ett deltagande över telefon så kvalificerar sig hen inte 
längre som formellt närvarande vid sammanträdet.  
 
Inom ramen för ett deltagande på lika villkor behöver dessutom krav relaterade till 
sekretess och slutna omröstningar vara uppfyllda (Kastberg, 2021, s 82). Vidare 
aktualiserar motionärernas förslag dataskyddsförordningens (GDPR) bestämmelser om 
personuppgiftsbehandling. Av artikel 32 GDPR framgår exempelvis att den 
personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för 
att säkerställa fysiska personers rättigheter och friheter. Detta kan medföra att 
överföringen av personuppgifter rörande närvarande ledamöter och tjänstgörande 
ersättare behöver krypteras. Därutöver framgår det exempelvis av artikel 44 att 
överföring av personuppgifter till tredjeland (utanför EU/EES) generellt sett bara får 
ske till länder och organisationer med, som det heter, adekvat skyddsnivå.  
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Motionärernas förslag rörande sammanträden över Microsoft Teams har stöd i ovan 
refererade bestämmelser. Beträffande KL poängterar lagstiftaren att distansdeltagande 
i första hand ska uppfattas som ett komplement till fysiska sammanträden snarare än 
som en standardlösning. Vid de tillfällen som distansdeltagande ska tillämpas måste en 
rad rigorösa procedurrelaterade villkor på förhand vara uppfyllda. Exempel härpå är 
möjligheten att begära och få ordet av ordförande, göra sig muntligt hörd bland 
samtliga närvarande samt att kunna delta i öppna eller slutna omröstningar. Moment 
av detta slag riskerar att påverkas negativt av undermåliga digitala plattformar och av 
slumpmässiga teknikproblem längs hela kedjan av deltagare. 
 
I värsta fall kan detta leda till att viktiga beslut upphävs och behöver tas om som följd 
av laglighetsprövningar. Förvaltningsrätten i Luleå dom i mål 2620-20 rörande 
samtliga beslut vid ett fullmäktigesammanträde i Luleå illustrerar detta i fråga om 
Microsoft Teams. Angående GDPR kan bara de digitala plattformar som är följsamma 
mot bestämmelserna om integritetsskydd komma på fråga för användning. En mycket 
viktig faktor är hur datatrafiken från digitala sammanträden färdas. Noteras bör i detta 
fall att en grupp statliga myndigheter relativt nyligt bedömt att datatrafiken för 
amerikanska Microsoft Teams inte färdas på ett sätt som är förenligt med GDPR. Dessa 
nyttjar idag Skype men inte heller denna plattform uppfyller de krav som ställs enligt 
KL och GDPR. Möjligen kan saken komma i ett annat läge beroende på juridiska och 
politiska processer på området. Sammanfattningsvis uppställer KL och GDPR relativt 
höga krav på formerna för distansdeltagande i kommunalt beslutsfattande. 
Erfarenheterna så här långt pekar på att Mircosoft Teams har svårt att motsvara dessa 
krav.  
 
Politiker har tidigare framfört önskemål att kunna få delta på distans och under 
pandemin blev det en nödvändighet att kunna begränsa antalet fysiska mötesdeltagare 
för att motverka ökad smittspridning. För att kunna säkerställa att demokratin inte 
riskeras gjordes en förenklad riskbedömning för att kunna erbjuda deltagande på 
distans genom Teams. Där vägde demokratiaspekten tyngre än de eventuella 
nackdelar som tekniken medförde. Kalix kommun löste demokratifrågan i 
Kommunfullmäktige under pandemin med att tillfälligt minska antalet ledamöter. 
Övriga ledamöter hade möjlighet att följa webbsändningen för allmänheten. Inga 
ärenden av sekretesskaraktär kan behandlas i dessa öppna nät dock är det tämligen 
sällsynt förekommande i kommunfullmäktige. 
 
Problemet som alltid kvarstår är att den enskilde ledamoten behöver ha ett stabilt nät 
och en väl fungerande utrustning i sitt hem vilket idag måste ses som ett krav för att 
kunna fullfölja sina plikter som förtroendevald. Skatteverket definierar detta som en 
”personlig levnadsomkostnad” och ersätts inte av kommunen. 
 
Idag finns säkrare, krypterade, lösningar för deltagande på distans och Kalix kommun 
utreder möjligheten och behovet av att utveckla detta vidare.  
 
Beredningen föreslår kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att besluta anse motionen 
besvarad. 
 

Kommunfullmäktiges protokoll 22-10-17
(Signerat, SHA-256 20DBE48EB12F1A458D1788D5A750630B2F81A70379016E6BA0D29326FAE45AC5)

Sida 41 av 50



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
42(49) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-17 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 161/22. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 63/22. 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 15 augusti 2022. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 170/21. 
Motion från Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman 
(FIK) den 28 juni 2021.      
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) 
Kommundirektör Maria S Henriksson 
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§ 150 Dnr 2022-00407 103 

Motionssvar - Gårdssyn av fastigheter i kommunen 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kristina Karlsson (SD), föreslår i motion den 9 juni 2022, följande: 
”- Att kommun inför gårdssyn i centralorten samt i kringliggande byar. 
- Att det blir återkommande gårdssyn t ex vart annat år som den genomförs 
runtom i kommunen.” 
 
Kommunfullmäktige har den 13 juni 2022, § 121, beslutat lämna motionen för 
beredning till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 23 augusti 2022, § 97, att 
ärenden om ovårdade fastigheter och tomter är ofta långdragna och det finns 
ofta en komplex problematik. Nämnden kan ge föreläggande med vite och 
utdömande av vite, men om det inte finns ekonomiska medel för 
fastighetsägaren, så kommer man ingen vart. Enligt viteslagen ska vitet 
fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens 
ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå 
honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet. Nämnden kan även 
med hjälp av kronofogden begära uppstädning på den felandes bekostnad, men 
om det inte finns några ekonomiska medel kommer det att belasta 
uppdragsgivaren, nämnden. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har i budgetprocessen äskat om personella 
resurserför att mer aktivt kunna arbeta med tillsynsfrågor, utan positivt utfall. 
Tillsyn sker i dag när klagomål kommer in, enligt upprättad tillsynsplan. I 
tillsynsplanens behovsutredning för plan- och bygglagen 2022-2024, redovisas 
ett underskott på 1 600 timmar, trots att tillsynsaktiviteter är hårt 
nedprioriterade. 
 
Om nämnden ska göra återkommande gårdssyn i centralorten samt i 
kringliggande byar, behöver nämndens budget ökas både för personella resurser 
samt för att möjliggöra uppstädning på den felandes bekostnad, där det krävs. 
 
Nämndens förslag är att avslå motionen då både personella och ekonomiska 
resurser saknas. 
 
Jämställdhetsanalys 
Beslutet berör både män och kvinnor. 
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Ingen individbaserad statistik finns som är relevant. Det finns inga analyserade 
skillnader mellan könen. 
 
Yrkande 
Rose-Marie Henriksson (S): Avslag till motionen. 
Kristina Karlsson (SD): Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på Rose-Marie Henrikssons (S) och Kristina 
Karlssons (SD) yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Rose-
Marie Henrikssons (S) yrkande. 
 
Votering begärs. Kommunfullmäktige beslutar bifalla följande voteringsordning: 
 
Votering 
JA-röst: Bifall till avslagsyrkande 
NEJ-röst: Bifall till bifallsyrkande 
 
Omröstningsresultat 
Med 22 JA-röster och 15 NEJ-röster finner ordförande att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Rose-Marie Henrikssons (S) yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 180/22. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 97/22 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 121/22. 
Motion från Kristina Karlsson den 9 juni 2022. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kristina Karlsson 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 151 Dnr 2022-00467 103 

Motion - planberedskap i Morjärvsområdet 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Beskrivning av ärendet 
Inga-Lis Samuelsson (C) och Stefan Granström (C) föreslår i motion den  
24 augusti 2022 följande: 
 
”Från olika håll görs ansträngningar för att få till stånd en järnvägsstation i 
Morjärv. En sådan är av betydelse inte bara för Morjärv med omnejd utan också 
för hela Kalix kommun, samt även Överkalix. Av erfarenhet vet man att tillgång 
till järnvägstransporter på sikt drar till sig utveckling med boende och näringsliv, 
förutom att det redan nu behövs ett tillskott av resande 
för att trygga persontrafik på banan. En annan viktig aspekt är att 
järnvägstransporter är ett miljövänligare alternativ än landsvägstransporter. 
Vi måste blicka framåt. En järnvägsstation för både person- och godstrafik 
motiverar ett arbete med planberedskap för Morjärv med omnejd, först och 
främst med en fördjupad översiktsplan. De planerade industrisatsningarna i 
Norrbotten, inte minst H2 Green Steel i Boden med planerad byggstart redan i 
slutet av 2025, gör att det är bråttom. Även om etableringen blir senare så 
behöver en planering komma i gång då det tar flera år att få planer på plats. 
Arbetet i kommunens förvaltningar måste ske i samarbete med boende, företag 
och andra intressenter i Morjärv vilket också tar tid. 
 
Centerpartiet Kalix tror på Morjärv med angränsande byar då Morjärv är en 
knutpunkt vid E 10, älven och järnvägen vilket ger ypperliga tillfällen för 
arbetspendling. Med ett ökat boende i området följer också möjligheter till lokal 
sysselsättning i omsorg av unga och gamla liksom bättre underlag för affären 
och annan service. Dessutom öppnas nya möjligheter till företagande, inte minst 
inom besöksnäringen. 
 
Centerpartiet Kalix betonar värdet av en fördjupad översiktsplan för att 
involvera hela Morjärvsområdet. Kalix behöver en utveckling av bebyggelse för 
boende inte bara i centralorten. Morjärv har med sitt strategiska läge unika 
möjligheter till attraktiva boenden längs Kalixälven och andra vattendrag. Men 
det behöver också pekas ut var förskola och skola skall finnas, övrig 
samhällsnyttig servicefunktion, skyddsvärda områden, en trafiksäker 
infrastruktur osv. Allt för att kunna tas i bruk då behovet finns. 
 
Ett arbete med en fördjupad översiktsplan kan följas av detaljplaner och 
planutredningar där det ligger nära till hands att anta att en detaljplan för 
stationsområdet kommer att vara prioriterad. 
 
Vi vill i sammanhanget också påminna om vår tidigare inlämnade motion om 
inventering av ”tomma hus”. 
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Sammanfattningsvis. Det räcker inte med att fokusera endast på 
öppnandet av järnvägsförbindelser. Ett öppnande måste förenas med en 
planberedskap vilket är ett arbete som brådskar. 
 
Centerpartiet i Kalix föreslår 
- att Kalix kommun påbörjar planarbeten för hela Morjärvsområdet med i 
första handen fördjupad översiktsplan. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Inga-Lis Samuelsson (C) och Stefan Granström (C) den 24 augusti 2022.  
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Kommunstyrelsen 
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§ 152 Dnr 2022-00595 103 

Motion - ekonomisk rådgivning  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till socialnämnden för beredning.  
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (GIK) 
föreslår i motion den 17 oktober 2022 följande: 
 
Vintern kommer att bli kall! I och för sig inte så häpnadsväckande! Men den 
kommer att bli extra kall för många personer pga att den enskildes och familjernas 
ekonomi kommer att försämras och bli hårt ansatt under kommande år. Höga 
drivmedelspriser, försämrade reseavdrag, höjda räntor, höga elpriser, förmodligen 
kraftigt höjda hyror, kraftigt höjda matpriser etc, etc gör att kommunen kommer 
att få ta emot många förfrågningar rörande privatekonomisk utsatthet. 
Kommunens budget- och skuldrådgivning har för närvarande telefontid tre dagar i 
veckan under en timme. Framtid i Kalix anser att detta är alldeles för lite och 
föreslår att telefontiden kraftigt utökas för att möta det eventuella behov på grund 
av de många kriser som vi bevittnar just nu. Det skulle innebära att mångas 
frustration och oro i viss mån kan motverkas då kommunens budget- och 
skuldrådgivare kan vägleda och hänvisa skuldsatta i rätt riktning. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna 
Söderman (GIK) den 17 oktober 2022.  
 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Socialnämnden 
 
 

Kommunfullmäktiges protokoll 22-10-17
(Signerat, SHA-256 20DBE48EB12F1A458D1788D5A750630B2F81A70379016E6BA0D29326FAE45AC5)

Sida 47 av 50



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
48(49) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-17 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 153 Dnr 2022-00454  

Meddelanden kf 221017 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena och beslutar lägga 
dem till handlingarna.  

 
 Beskrivning av ärendet  
 Nedanstående meddelanden föreligger:  

 
 . 1   Dnr 2021-00300 

Förvaltningsrättens dom den 13 december 2021, i mål nr 887–21. 
Laglighetsprövning enligt KL (2017:725) över kommunfullmäktiges beslut den 
12 april 2021, § 99, Hantering av kommunala småbåtshamnar. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet. Kammarrätten i Sundsvall meddelar den 26 januari 2022, 
inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. 
Kammarrätten meddelar den 3 mars 2022, att ärendet har överklagats till Högsta 
förvaltningsdomstolen. Högsta Förvaltningsdomstolen meddelar den 21 juni 2022 
inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. 
 

 . 2   Dnr 2020-00291 
Kammarrättens beslut 24 november 2021, mål nr 429–21, gällande attestering av 
arvode och ersättning till förtroendevald, överklagan av kommunfullmäktiges 
beslut den 14 april 2020. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. 
Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. Högsta Förvaltningsdomstolen 
meddelar den 21 juni 2022 inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står 
därmed fast. Högsta Förvaltningsdomstolen meddelar den 21 juni 2022 inte 
prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. 
 

 . 3   Dnr 2020-00366 
Kammarrättens beslut 24 november 2021, mål nr 430–21, budget och kostpolitiskt 
program, överklagan av kommunfullmäktiges beslut den 14 april 2020. 
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står 
därför fast. Högsta Förvaltningsdomstolen meddelar den 21 juni 2022 inte 
prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. 
 
4   Dnr 2022-00443 
Förvaltningsrättens beslut den 1 juli 2022, i mål nr 1161–22. Laglighetsprövning 
enligt KL (2017:725) över kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2022, § 89, Ny 
taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Förvaltningsrätten avvisar 
överklagandet.  
 
5   Dnr 2022-00462 
Luleå kommun har den 22 augusti 2022, meddelat att översiktsplanen (Program till 
Vision 2040) har vunnit laga kraft.  
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6   Dnr 2021-00538 
Kommunstyrelsen meddelar i protokoll den 29 augusti 2022, att ärendet 
Uppföljning av plan för kontroll och uppföljning av privata utförare har 
redovisats och har lagts med godkännande till handlingarna.  
 
7   Dnr 2019-00223 
Fritids- och kulturnämnden meddelar i protokoll den 22 september 2022, att i 
enlighet med fritids- och kulturnämndens delegationsordning 1.1 uppdra till 
förvaltningschefen att genomföra upphandling av avtal för genomförande av 
Sommarfest i Kalix för perioden 2023–2025. Upphandlingsunderlaget utgår från 
redovisade bärande principer. Delegerat till ordförande att godkänna 
upphandlingsunderlaget innan utskick.  
 
8   Dnr 2022-00341 
Socialnämndens protokoll den 29 september 2022, § 154, redovisning av ej 
verkställda beslut kvartal 2 2022.  
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Följande parter har signerat detta dokument

Bertil SundqvistNamn: 
2022-10-20 10:17Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
20DBE48EB12F1A458D1788D5A750630B2F81A70379016E6BA0D29326FAE45AC5

Magnus MörtlingNamn: 
2022-10-22 08:18Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
20DBE48EB12F1A458D1788D5A750630B2F81A70379016E6BA0D29326FAE45AC5

Viktoria WikströmNamn: 
2022-10-23 12:15Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
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Sandra BergströmNamn: 
2022-10-24 22:43Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
20DBE48EB12F1A458D1788D5A750630B2F81A70379016E6BA0D29326FAE45AC5

Maria Kruukka OlssonNamn: 
2022-10-25 07:36Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
20DBE48EB12F1A458D1788D5A750630B2F81A70379016E6BA0D29326FAE45AC5
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Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Sessionssalen, måndagen den 17 oktober 2022 kl 09:00-13:25 


Beslutande Bertil Sundqvist (S) tjgör för  
Ulla Granström (S) 
kommunfullmäktiges  
ålderspresident, §§ 130–133 
Mikael Engren (S) 
Susanne Andersson (S) 
Viktoria Wikström (S) 
Magnus Mörtling (S) 
Maud Lundbäck (S) 
Erling Lundh (S) 
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Katarina Burman (V) 
Carina Strand (V) 
Stefan Granström (C) 
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Carl Otto Gählman (FIK) 
Kristina Karlsson (SD) 
Robert Sandström (SD) 
Jan Ove Andersson (SD) 
Gunnar Isaksson (SD) 
Oscar Pekka tjgör för  
Ulla Granström, §§ 134–153 
Mona Sundqvist (S) tjgör för  
Hans Grahn (S) 
Torgny Olofsson (S) tjgör för 
Håkan Nyman (S)  
Rose-Marie Henriksson (S)  
tjgör för Veronica  
Utterström (S) 
Maria Nilsson (MP) tjgör för 
Sven Nordlund (MP) 


Inga-Lis Samuelsson (C) tjgör för  
Ann-Sofie Esperi (C) 
Tomas Johsund (L) tjgör för  
Carina Sundström (L) 
Jan Johansson (M) tjgör för Jimmy  
Väyrynen (M) 
Mikael Sandberg (M) tjgör för  
Linda Frohm (M), §§ 137–151 
 
Närvarande ersättare 
Tomas Vennström (S) 
Lena Lindman Sjöberg (S) 
Stig Karlsson (S), §§ 
§§ 130-143, 145-153 
Monica Sidén (S) 
Mikael Sandberg (M), §§ 130–136 
Birgitta Evling (M), §§ 130–151 
Gerd Strand (V) 
Bertil Sandström (SD) 
Doris Lilian Kerttu (FIK) 
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Övriga närvarande 
 
 
 
Ajournering 


Maria Kruukka Olsson, nämndsekreterare             Jeanette Larsson, ekonomichef 
Jenni Yli, ledningsresurs                           Folke Spegel, valnämndens vice ordförande 
Maria S Henriksson, kommundirektör                   Aron Karlsson, samhällsplanerare, § 144 
 
§ 133, kl 09:40-09:45, § 144, kl 11:10-11:20 


Justerare Viktoria Wikström (S) och Sandra Bergström (M) 


Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden 
 Underskrifter 


 Sekreterare 


 


Paragrafer §§ 130–153 
 Maria Kruukka-Olsson  


 Ordförande 


  


 Bertil Sundqvist §§ 130–133)      Magnus Mörtling §§ 134–153  


 Justerare 


(digital just)                     (digital just)  


 Viktoria Wikström (digital just)   Sandra Bergström (digital just)  
 
 TILLKÄNNAGIVANDE 


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Organ Kommunfullmäktige 


Sammanträdesdatum 2022-10-17 


Datum då anslaget sätts upp  Datum då anslaget tas ned  


Förvaringsplats för protokollet Stab kansli 
 


Underskrift 
  


 Maria Kruukka-Olsson (digital just)  
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§ 130   


Upprop 
Kommunfullmäktiges beslut 
Bertil Sundqvist (S), kommunfullmäktiges ålderspresident förrättar upprop för 
dagens sammanträde. 
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§ 131   


Val av justerare 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse Viktoria Wikström (S) och Sandra Bergström (M) 
som justerare av dagens protokoll.      
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§ 132   


Godkännande av tillkännagivande 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna tillkännagivandet med följande tillägg: 
 
6 B Avsägelse politiskt uppdrag – ledamot (L) kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige förklarar sig därefter lagligen kallade. 
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§ 133 Dnr 2022-00484 102 


Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice 
ordförande i kommunfullmäktige t o m den 14 oktober 2026 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse Magnus Mörtling (S) som ordförande, Maud 
Lundbäck (S) som förste vice ordförande och Linus Häggström (M) som andre vice 
ordförande i kommunfullmäktige till och med den 14 oktober 2026.  
 
Förslag 
Susanne Andersson (S): Maud Lundbäck (S) 
Linda Frohm (M): Linus Häggström (M) 
 
Röstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. Justerarna Viktoria 
Wikström (S) och Sandra Bergström (M) utses till rösträknare. De röstande avger 
efter upprop sina valsedlar i en valurna. Rösträknarna prickar av de röstande. 
 
Antalet avgivna röster är 37. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i 
två grupper och räknas. Med 20 röster för Maud Lundbäck (S) och 17 röster för Linus 
Häggström (M) beslutar kommunfullmäktige enligt Susanne Anderssons (S) förslag. 
 
Ajournering 
Kl 09:40-09:45 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Magnus Mörtling 
Maud Lundbäck 
Linus Häggström 
Arbetsgivarenheten 
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§ 134 Dnr 2022-00485 102 


Val av kommunfullmäktiges valberedning t o m den 14 oktober 
2026  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utse följande personer till ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktiges valberedning för tiden till och med den 14 oktober 2026. 
 
Ledamöter 
Stig Karlsson (S) 
Susanne Andersson (S) 
Maria Nilsson (MP) 
Birgitta Evling (M) 
Doris Lilian Kerttu (FIK) 
Robert Fredriksson (C) 
Kristina Karlsson (SD) 
Solveig Ingelund (L) 
Katarina Burman (V) 
Mikael Engren (S) 
 
Ersättare 
Maud Lundbäck (S) 
Viktoria Wikström (S) 
Johanna Söderman (FIK) 
Carina Strand (V) 
Sven Nordlund (MP) 
Inga-Lis Samuelsson (C) 
Rickard Mohss (L) 
Irma Spårman (M) 
Robert Sandström (SD) 
Jan Johansson (M) 
 
Ordförande 
Stig Karlsson (S) 
 
Vice ordförande 
Birgitta Evling (M) 
 
Beskrivning av ärendet 
Enligt den arbetsordning som gäller för kommunfullmäktige ska fullmäktige utse en 
valberedning, som består av 10 ledamöter och lika många ersättare. Valet ska gälla 
hela den nya mandatperioden. Fullmäktige ska samtidigt utse en ordförande och en 
vice ordförande i valberedningen. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samtliga valda 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 135 Dnr 2022-00486 102 


Slutlig rösträkning och mandatfördelning 2022 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lägga länsstyrelsens protokoll den 21 september 2022 
från slutlig rösträkning och mandatfördelning av 2022 års kommunfullmäktigeval till 
handlingarna.  
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§ 136 Dnr 2022-00589 102 


Avsägelse politiskt uppdrag - ledamot (L) 
kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Carina Sundström (L), befrielse från 
förtroendeuppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carina Sundström (L), har den 10 oktober 2022, begärt befrielse från politiskt  
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Länsstyrelsen 
Carina Sundström 
Arbetsgivarenheten 
Förtroendemannaregistret 
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§ 137 Dnr 2022-00420 00 


Prövning av ansvarsfrihet Regionala 
Kollektivtrafikmyndigheten för 2021 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja direktionen samt de enskilda ledamöterna 
ansvarsfrihet för år 2021. Kommunfullmäktige delar revisorernas bedömning att 
direktionens handlande sammantaget talar för att ansvarsfrihet ska beviljas. 
 
Reservation 
Carl Otto Gählman (FIK) reserverar sig mot beslutet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten ska bedriva verksamheten enligt lagen om 
kollektivtrafik (SFS 2010:1056) och enligt fastställd förbundsordning, 
samverkansavtal och reglemente, samt lagar och föreskrifter som i övrigt gäller för 
verksamheten. Direktionen ska leda verksamheten och följa de frågor som kan 
inverka på förbundets utveckling och ekonomiska ställning. 
 
Kommunalförbundet i Norrbottens läns Kollektivtrafikmyndighet (RKM), har i 
missiv, lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år 2021.  
 
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Ärendet kräver inte nämndberedning utan skickas direkt till kommunfullmäktige. 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de 
enskilda ledamöterna för år 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse från 2021 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) 
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§ 138 Dnr 2022-00167 00 


Upprättande av kontaktvägar för privatpersoner som 
vill hjälpa till med bostäder för flyktingar (ledamots 
initiativrätt) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inte upprätta kontaktvägar i kommunal regi för 
privatpersoner som vill hjälpa till med bostäder. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Marja S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 28 juni 2022,  
att Rickard Mohss (L) har den 15 mars 2022, initierat följande ärende till kommun-
styrelsen: "Liberalerna vacker härmed fråga angående kriget i Ukraina och de 
människor som flyr därifrån.  
 
Migrationsverket beräknar, i dagsläget, att ca 200 000 flyktingar förväntas komma till 
Sverige under de närmaste månaderna. Alla kommuner, regioner och myndigheter 
måste nu förbereda sig på att kunna ta emot många människor på kort tid. Vår 
kommun har redan påbörjat inventering av bostäder, utbildning m. m., det är 
berömvärt och något vi i alla partier stöder till fullo. Många privatpersoner verkar 
också vilja ställa upp med inte minst boenden för de som kommer. Men här är 
Migrationsverket tydliga: flyktingar kan inte via Migrationsverket hänvisas till privata 
boenden. OM privatpersoner ändå tar emot flyktingar måste det anmälas till 
socialtjänsten i respektive kommun och få godkännande därifrån. Liberalerna önskar 
därför: Att kommunen upprättar kontaktvägar för privatpersoner som vill hjälpa till 
med bostäder. Uppgifterna kan sparas och sedan tas fram om behovet uppstår, och 
det blir möjligt för människor att upplåta delar av sina hem för flyktingar från 
Ukraina."  
 
Kommunfullmäktige beslutade ge socialnämnden i uppdrag, att utreda frågan om att 
upprätta kontaktvägar för privatpersoner som vill hjälpa till med bostäder för 
flyktingar.  
 
Socialnämnden har berett frågan gällande att upprätta kontaktvägar för 
privatpersoner som vill hjälpa till med bostäder till flyktingar. Socialnämnden ansvarar 
för individ- och familjeomsorg enligt socialtjänstlagen, vilket innefattar nödbistånd till 
de flyktingar som helt saknar möjlighet att tillgodose grundläggande behov.  
 
Socialnämnden tycker det är ett bra initiativ men att socialnämndens ansvar, och 
kompetensområde, inte inbegriper bostad- och fastighetsfrågor. Socialnämnden anser 
att denna fråga, om den ska utredas vidare, bör hänvisas till andra aktörer och att 
det är viktigt att kvalitetssäkra boendena så att dessa håller tillräcklig hög nivå. 
Socialnämnden har inte kompetens eller resurser att kvalitetssäkra privata bostäder. 
 
Kommunstyrelsens beredning  
Kommunstyrelsen delar socialnämndens uppfattning att kartläggning av privata 
bostäder inte i det här läget ska genomföras av socialnämnden och att det krävs 
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särskild kompetens för detta men vill förtydliga att nämnden fortfarande helt ansvarar 
för flyktingmottagning och integration. Alla de krav som ställs på kommunen i 
samband med ny lagstiftning för bosättning och massflyktsdirektivet är en uppgift för 
socialnämnden att genomföra och i den mån resurser saknas tillskapa dessa. Just nu 
biträder Kommunstyrelsen socialnämnden då situationen varit akut genom att 
säkerhetsenheten kartlagt boenden och iordningställer Sjöbovillan. Dock ska alltid 
ansvaret ligga på den förvaltning som under normala omständigheter ska sköta 
uppdraget.  
 
Sedan socialnämndens beredning har ny lagstiftning trätt i kraft den 1 juli gällande 
kommunens ansvar för bosättning av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet.  
 
Regeringsuppdraget: Jämn fördelning mellan kommuner för boenden för 
skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet 
 


 
 
Kraven på bostäderna är höga och anges i Tillsynsvägledning om hälsoskydd i 
asylboenden. Tillsynsvägledningen om asylboenden utgör ett hjälpmedel för miljö- 
och hälsoskyddsnämnderna i deras tillsyn enligt miljöbalken (1998:808).  
 
Den ska användas av Migrationsverket, leverantörer av boenden, fastighetsägare och 
andra intresserande. Vägledningen är i första hand avsedd att tillämpas för 
asylboenden där asylsökande bor under en längre tid, det vill säga i flera månader 
och upp till år. Vägledningen tar upp relevant miljölagstiftning och 
inomhusmiljöfaktorer som till exempel städning, ventilation, buller, smittskydd och 
hygien. l vägledningen framgår exempel på vad som kan ingå i verksamhetsutövarens 
egenkontroll enligt miljöbalken och vad som kan kontrolleras vid tillsyn. l texten finns 
hänvisningar till Folkhälsomyndighetens allmänna råd inom relevanta områden.  
 
Kalix kommun har idag ett kommuntal för flyktingmottagande av 55 personer under 
2022. Denna siffra inkluderar flyktingar enligt massflyktsdirektivet, asylsökande och 
ensamkommande barn, idag (27 juni 2022) finns ett 70-tal i kommunen. 
 
I dag förbereds Sjöbovillan för mottagande av ett 50-tal flyktingar där avsikten är att 
dessa ska kunna bo en längre tid, upp till ett par år, enligt Migrationsverkets krav. 
Fördelen är att det är fina lokaler med rum för 4 personer med egen dusch och 
toalett. 
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l byn finns affär och tillgång till kommunikationer. Nackdelen är att vi inte kan 
erbjuda självhushåll, i stället tillhandahålls mat via kommunens kostenhet och 
frukostmat levereras av lokal ICA-handlare. Kommunen ansvarar endast för själva 
boendet och matleveranser. Migrationsverket har ansvar för kommunplacering och de 
enskilda flyktingarnas försörjning, samhällsinformation osv. Barnen har rätt till 
förskola/skola (inte skolplikt) men vuxna har inte rätt till SFI.  
 
Ersättningsnivåerna från Migrationsverket till kommunerna är låga.  
 
Kommunstyrelsens beredningsförslag  
Beredningen föreslår att Kalix kommun inte går vidare för att kartlägga privata 
bostäder. Det saknas resurser så väl under socialnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden som under kommunstyrelsen för att kunna kartlägga och 
säkerställa att de krav som ställs är uppfyllda. Inte heller ser vi behov av att använda 
oss av bostäder hos privatpersoner för att klara bosättningen enligt de nya direktiven. 
Idag finns reservplaner, dels i det egna bolaget KIAB och i Kalixbo, som med mindre 
anpassningar kan tillhandahålla ytterligare bostäder, dels finns privata hyresvärdar 
som i mindre omfattning kan erbjuda boende.  
 
De kommuner som använder sig av bostäder från privatpersoner, nyttjar frivilliga 
organisationer som hanterar detta. l Kalix saknas den typen av organisationer som 
har personella resurser och ekonomi för att klara av att säkerställa boenden av den 
kvalitet som efterfrågas. Det är inte heller en optimal lösning att placera flyktingar 
långvarigt i bostäder hos privatpersoner då det ofta uppstår friktion efter en tid.  
 
l ett annat läge, där kommunens ansvar för flyktingmottagning blir avsevärt större än 
nu, och ersättningsnivåerna medger det, kan en sådan kartläggning vara nödvändig 
men inte idag. De resurser vi har behöver användas för att klara bosättning och 
mottagning enligt nuvarande lagstiftning.  
 
Kartläggning av tillgängliga bostäder enligt Migrationsverkets kravspecifikation 
genomförs efter behov enligt beslutade kommuntal och upphandling sker i enlighet 
med Lagen om offentlig upphandling i den mån kommunens/koncernens egna lokaler 
inte är tillräckliga. 
 
Förslag till beslut:  
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott rekommendera kommunstyrelsen 
föreslå, att kommunfullmäktige beslutar att inte upprätta kontaktvägar i kommunal 
regi för privatpersoner som vill hjälpa till med bostäder. 
 
Jämställdhetsanalys 
Ärendet föranleder ingen jämställdhetsanalys. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 156/22. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 59/22. 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 28 juni 2022. 
Socialnämndens protokoll § 109/22.  
Kommunfullmäktiges protokoll, § 82/22. 
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Kommunstyrelsens protokoll § 64/22.    
Nämndsintitiativ från Rickard Mohss (L). 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Rickard Mohss (L) 
Socialnämnden 
Kommundirektör Maria S Henriksson 
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§ 139 Dnr 2022-00459  


Sammanträdesplan 2023 - kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott, utvecklingsutskott, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna de i sammanträdesplanen redovisade 
tiderna för kommunfullmäktiges sammanträden för år 2023.  
 
Kommunfullmäktige i april blir ett tvådagarssammanträde. Ta bort ordet ”ev” i 
förslag till sammanträdesplan.  
 
Beskrivning av ärendet 
Stab kansli meddelar i tjänsteskrivelse den 26 augusti 2022, att enligt 5 kap 12 § 
kommunallagen bestämmer kommunfullmäktige när ordinarie sammanträde med 
fullmäktige ska hållas. Enligt 5 § i arbetsordningen för fullmäktige ska ordinarie 
sammanträde hållas enligt av fullmäktige godkänd sammanträdesplan. Av 
reglementet framgår att styrelsen bestämmer dag och tid för sina sammanträden.  
 
Förslaget för sammanträdesplanen har tagits fram i samråd med ekonomienheten 
med hänsyn till Kalix kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska rapporter i 
enlighet med kommunallagen.  
 
Enligt § 10 i arbetsordningen för fullmäktige kan kommunfullmäktige besluta att 
förlänga tiden för sammanträde om kommunfullmäktige inte hinner slutföra ett 
sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen.  
 
Kommunfullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och hålla fortsatt 
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår.  
 
I förslaget till sammanträdesplan för 2023 har det redan i detta förslag lagts in 
datum för en eventuell förlängning av kommunfullmäktiges sammanträden i april 
samt november om kommunfullmäktige bestämmer ha en fortsatt 
sammanträdesdag för att behandla de ärenden som återstår.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 176/22. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 71/22. 
Stab kanslis tjänsteskrivelse den 26 augusti 2023. 
Bilaga 1. Stab kanslis förslag till sammanträdesplan 2023.    
 
Protokollsutdrag skickas till  
Samtliga nämnder 
Stab kansli 
Stab Info 
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§ 140 Dnr 2022-00483 00 


Upphävande av beslut - stjärnenhet för inflyttning, 
arbete och integration 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att resurser tillställs socialnämnden/ flyktingenheten 
för att kunna arbeta med Massflyktsdirektivet utifrån de behov som uppstår 
gällande myndighetsutövning och fortsatt utveckling av integrationsarbetet samt 
arbetsmarknadsinsatser med 600 tkr fr o m år 2023. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 30 augusti 2022, 
att kommunstyrelsen beslutade 23 maj 2022 att inrätta en Stjärnenhet för inflyttning, 
arbete och integration. Medel anslogs för år 2022 med 800 tkr från kommun-
styrelsens utvecklingsmedel, ansvar/vht 110000/00312. Vidare gavs uppdrag till 
budgetberedningen att inarbeta 1,4 mkr fr o m år 2023. 
 
Flyktingmottagningen i enlighet med Massflyktsdirektivet (MFD) har inte utvecklats 
som förväntat. Allt färre flyktingar från Ukraina kommer till Sverige och de 
flyktingar som anvisas till Kalix kommun visar en stor rörlighet. Den jobbmatchning 
som pågår visar på flera svårigheter kopplat till språkkunskaper och kompetenskrav 
hos privata företag och offentlig verksamhet. 
 
Ersättningar och rättigheter för ukrainska flyktingar enligt MFD bygger på att de 
förväntas återvända till sitt hemland inom 1-3 år.  
 
Ny lagstiftning innebär att kommunerna tar över Migrationsverkets ansvar för 
bosättning enligt MFD. De tidiga siffrorna pekade på ett kommuntal för Kalix 
kommun på ca 170 flyktingar under första halvåret, verkligheten visar på ett 
beslutat kommuntal på 55 personer för hela året.  
 
Hittills har 35 personer anvisats till Kalix Kommun, av dessa valde 30 att komma. 
Av dessa är ca 16-20 personer kvar i kommunen varav hälften är barn.  
 
Förutsättningarna och behovet av att starta upp en Stjärnenhet har förändrats så 
drastiskt att beredningen föreslår att beslutet om att inrätta en Stjärnenhet för 
inflyttning, arbete och integration upphävs och att resurserna i stället styrs för att 
stärka den nämnd som berörs för att klara den uppkomna situationen. 
 
Säkerhetsenheten har tillsammans med fastighetsavdelningen under våren och 
sommaren arbetat med att förbereda mottagande av flyktingar från Ukraina enligt 
MFD och den nya lagen om ansvar för bosättning. 
 
Vi bedömer att vi just nu kan tillgodose anvisade platser med Sjöbovillan men om 
flyktingströmmen ökar kan vi behöva ett 20 tal platser till.  
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Ev kan Sjöbovillan i framtiden behöva fungera som ett kommunalt transitboende 
där målet är egna lägenheter. 
 
Kommunstyrelsen (säkerhetsenheten) har biträtt socialnämnden under den akuta 
fasen med att praktiskt lösa boende- och matfrågan med allt vad det inneburit och 
när vi nu är inne i en mer förvaltande fas är det dags att återföra 
flyktingmottagning enligt MFS till den nämnd och verksamhet som ansvarar för 
flyktingmottagning. 
 
Säkerhetsenheten kommer att bidra med kunskapsöverföring av nuvarande 
arrangemang och den förvaltningsövergripande arbetsgruppen som ska säkerställa 
boendeplatser ska fortsätta att arbeta med frågan tillsammans. 
 
De frågor som särskilt behöver lösas av socialnämnden/flyktingmottagningen 
innebär en sådan belastning att resurser behöver tillskapas, dels i form av utökade 
resurser för myndighetsutövning, dels administrativa resurser för 
flyktingmottagningen.  
 
De statliga schablonersättningar som tillskjuts täcker i princip endast direkta 
kostnader för den enskildes boende och uppehälle. 
 
Ansökan har gjorts av socialnämnden till länsstyrelsen om § 37 medel för 
anställande av två integrationsguider vilket beviljats och anställning pågår.  
 
Säkerhetsenheten har ingen möjlighet att bygga upp en ny organisation för att 
hantera flyktingar enligt MFD, det är inte ett effektivt hanterande. 
 
En överflyttning till flyktingmottagningen kommer att medföra behov av att 
förstärka bemanningen för att klara de nya åtagandena enligt MFD. Utrymmet 
utifrån de schablonersättningar Kalix kommun får är inte stora. Boende och mat 
slukar största delen av ersättningen. Därför är det extra viktigt att inte bygga upp 
parallella strukturer utan stärka befintliga. 
 
Inget av de scenarios som Migrationsverket presenterade har uppfyllts och därmed 
behövs inte funktionen Stjärnenheten på det sätt vi beskrev i våras. Resurserna 
behövs men behoven behöver tillgodoses på annat sätt.  
 
Kalix kommun kan genom socialnämndens flyktingmottagning/ 
arbetsmarknadsenhet klara av att samordna myndigheter, näringsliv, civilsamhälle 
och de egna verksamheterna i sitt geografiska område för att skapa förutsättningar 
för kompetensförsörjning samtidigt som det skapas förutsättningar för ett bra liv för 
flyktingar och andra som vill bo och arbeta i Kalix. 
 
Beredning och förslag till beslut 
Beredningen föreslår att Kalix kommun upphäver beslutet om att inrätta en 
Stjärnenhet för Inflyttning, Integration och Arbete under kommunstyrelsen. De 
medel som reserverats för Stjärnenheten föreslås användas enligt nedan. 
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Beredningen föreslår att kommunstyrelsen tillställs medel för att arbeta med 
inflyttningsservice med 800 tkr fr o m 2023. Förslag till organisation och innehåll 
presenteras kommunstyrelsens arbets- och personalutskott för dialog den 21 
november och för beslut i kommunstyrelsen den 5 december 2022. 
 
Beredningen föreslår att resurser tillställs socialnämnden/flyktingenheten för att 
kunna arbeta med Massflyktsdirektivet utifrån de behovs som uppstår gällande 
myndighetsutövning och fortsatt utveckling av integrationsarbetet med 
utgångspunkt i flyktingguider samt arbetsmarknadsinsatser med 600 tkr fr o m år 
2023. Socialnämnden ska utreda behov och säkerställa resurser för att arbetet ska 
kunna utvecklas då det kommer att vara en viktig del för att klara framtidens 
kompetensförsörjning. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 177/22. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 72/22. 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 30 augusti 2022. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Socialnämnden 
Kommundirektör Maria S Henriksson 
Ekonomienheten 
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§ 141 Dnr 2022-00522 04 


Delårsrapport kommunen (inkl. målredovisning)  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta delårsrapporten för perioden 
1 januari – 31 augusti 2022. 
 
Sammanfattning 
Delårsrapport 2022. 
 
Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 26 september 2022, 
att kommunallagen 11 kap 16 § fastställer att minst en delårsrapport per år skall 
upprättas. Kommunfullmäktige beslutade den 9 februari 2015, § 38, att övergå från 
att göra två delårsrapporter per år till att årligen genomföra en delårsrapport per den 
sista augusti samt en helårsprognos per den sista april. 
 
Delårsrapporten ska, enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning 13 kap, 
innehålla periodens resultat- och balansräkning samt en förenklad förvaltnings-
berättelse. Jämförelsetal i form av resultaträkningens delposter per föregående års 
motsvarande period samt helår ska finnas med tillsammans med prognos för 
resultatet för räkenskapsåret samt budget för innevarande räkenskapsår. För varje 
post eller delpost i balansräkningen i en delårsrapport ska belopp för motsvarande 
post för närmast föregående räkenskapsårs utgång redovisas.  
 
Drift- och investeringsredovisning, resultat- och prognoskommentarer samt 
uppföljning av styrelsens och nämndernas mål kompletterar Kalix kommuns 
delårsrapport. De kommunala bolagens resultat för perioden samt helårsprognos 
finns bifogade.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 174/22. 
Bilaga delårsrapport 2022 kommunstyrelsen. 
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 26 september 2022. 
Utbildningsnämndens delårsrapport, § 72/22. 
Jävsnämndens delårsrapport, § 28/22. 
Samhällsbyggnadsnämndens delårsrapport, § 112/22. 
Socialnämndens delårsrapport, § 141/22. 
Fritids- och kulturnämndens delårsrapport, § 65/22. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Ekonomienheten 
Samtliga nämnder 
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§ 142 Dnr 2021-00503 00 


Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till ”Ekonomiska ersättningar för 
förtroendevalda, allmänna bestämmelser”, i enlighet med bilaga 1. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 22 augusti 2022, 
att kommunfullmäktige beslutade den 7 februari 2022, § 23, att anta nytt förslag till 
”Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda, allmänna bestämmelser”. 
 
Kommunfullmäktige beslutade därefter ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
”Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda, allmänna bestämmelser”, revideras till 
kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2022.  
 
Förslaget omfattar följande förändringar: 
- Arvodet för KSO höjs från 80 % till 90 % av inkomstbasbeloppet (IB) x 12. 
- Arvodet för ordförande i socialnämnd, utbildningsnämnd, samhällsbyggnadsnämnd 


och för vice ordförande i kommunstyrelsen, höjs från 40 % till 45 % av IB x 12.  
- Arvodet för ordförande i fritids- och kulturnämnden höjs från årsarvodet  


16 % av IB till 25 % av IB x 12.  
- Årsarvodet för valnämndens ordförande höjs från 22,5 % till 23 % av IB.  
- Sammanträdesarvode ska utgå med 0,6 % av IB per timme (400 kr år 2021) för 


första timmen och därefter 0,22 % av IB per timme (150 kr år 2021).  
- Beredskapsersättningen i socialnämnden höjs till 1 600 kr/vecka.  
- Årsarvodet för förste vice ordförande i kommunfullmäktige höjs från 4 % till 10 % 


av IB och för andre vice ordförande i kommunfullmäktige från 4 % till 5 % av IB.  
- Årsarvode för ordförande i kommunala bolag höjs från 80 % till 90 % av IB.  
- Övriga arvoden är oförändrade. 
 
I Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda, allmänna bestämmelser införs 
följande:  
- Månadsarvoderade med arvode 45 % av inkomstbasbeloppet (IB) eller mer äger 


inte rätt till förlorad arbetsförtjänst för kommunala uppdrag, inte heller arvode 
inom sitt nämndområde.  


- Till månadsarvoderade med arvode 45 % (IB) eller mer med tjänsterum, utbetalas 
inte reseersättning mellan bostad och arbetsplats.  


- Månadsarvoderade med arvode 45 % (IB) eller mer har rätt till semesterledighet i 
samma omfattning som anställda i kommunen utan att arvodet reduceras.  


- Begränsningen att arvode för sammanträde m.m. ska vara maximerat till 1,6 % 
av inkomstbasbelopp/dag oavsett antal sammanträden/dag tas bort. 


- Ersättning utgår för inkomstbortfall till verifierat belopp, dock max 10 % av ett 
inkomstbasbelopp. 


- Partigruppsarvode ska inte avräknas vid heldagsammanträde.  
- Arvode för partigruppmöte kan ges inför varje sammanträde med nämnd eller 


styrelse. 
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Förändringarna beslutades gälla fr o m den 1 januari 2023 och kommunfullmäktige 
uppdrog till budgetberedningen att särskilt anslå medel med ca 900 tkr fr o m år 
2023. 
 
I bilagan har tillkommande text blå färg, röd text föreslås tas bort. Bilagan följer det 
beslut som fattades av kommunfullmäktige i februari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 175/22. 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 22 augusti 2022. 
Bilaga till kommunfullmäktiges beslut. 
Nu gällande riktlinjer. 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, § 23/22. 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, § 14/22. 
Bilaga Antagna bestämmelser. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 249/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 219/21. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 92/21. 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 19 oktober 2021. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kommundirektör Maria S Henriksson 
Författningssamlingen 
Arbetsgivarenheten 
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§ 143 Dnr 2022-00480 00 


Tillägg till reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta följande tillägg till samhällsbyggnadsnämndens 
reglemente; 
 
§ 1 Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter att det även innefattar lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter. 
 
Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 23 augusti 2022, § 94, 
att ett tillägg i samhällsbyggnadsnämndens reglemente § 1 samhällsbyggnads-
nämnden uppgifter bör kompletteras med, lag om tobaksfria nikotinprodukter. 
 
Riksdagen har 21 juni 2022 beslutat om en ny lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukterprodukter. Lagstiftningen innebär bland annat att detalj-
handlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria 
nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Produkterna kommer bara att få säljas 
till den som fyllt 18 år. Syftet med den nya lagen är att skydda, framför allt 
barn och unga, mot beroendeframkallande produkter. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för handläggning och tillsyn av ärenden 
som gäller tobaksförsäljning samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare. De 
nya reglerna om anmälningsplikt för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 
samt tillsynen över denna försäljning har sin motsvarighet i lag om tobak och 
liknande produkter. 
 
Kommunen ska, med anledning av den nya lagen om tobaksfria nikotin-
produkter, ta emot och administrera anmälningar om försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter. Vidare ska kommunen utöva tillsynen över att reglerna följs. 
För att samhällsbyggnadsnämnden ska kunna handlägga anmälningar om 
försäljningen och bedriva tillsyn över denna försäljning, behöver tillägg till 
nämndens reglemente göras. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 178/22. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 94/22. 
Tjänsteskrivelse daterad 27 juli 2022. 
Förslag reglemente.      
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 144 Dnr 2022-00481 00 


Detaljplan för del av Rågholmen, Vånafjärden 1:14 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta planförslaget samt att strandskyddet upphävs inom 
områden markerade a1 samt a2 i plankartan. 
 
Jäv 
Stig Karlsson (S) anmäler jäv och deltar ej i handläggning och beslut i ärendet.  
 
Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar den 23 augusti 2022, § 101, att Kalix kommun 
har med anledning av ökad efterfrågan behov att skapa nya områden för fritids-
bostäder. Kommunstyrelsen har därför initierat planprocessen. Rågholmen är i 
kommunens översiktliga planering utpekat som LIS-område, landsbygdsutveckling i 
strandnära läge. 
 
Ett planförslag var utställt för samråd under tiden 21 november till 16 december 2019 
och har funnits tillgängligt på kommunförvaltningen och på kommunens hemsida. 
Utökat planförfarande har tillämpats, vilket innebär att underrättelse om planförslaget 
kungjorts i ortstidningar. Samrådsredogörelse upprättades 16 januari 2020. Kommunen 
beslutade med anledning av resultatet efter genomfört samråd att flytta planområdet 
närmare byn Vånafjärden. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 8 december 2020 att det nya planförslaget 
kunde ställas ut för nytt samråd. Planförslaget har under tiden från  
14 december 2020 till 18 januari 2021 funnits tillgängligt för samråd på kom-
munförvaltningen och på kommunens hemsida samt kungjorts i ortstidningar. 
Samrådsredogörelse upprättades 19 mars 2021 och godkändes av samhälls-
byggnadsnämnden 30 mars 2021. Planförslaget bearbetades något med anledning av 
inkomna synpunkter från samrådet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 28 september 2021, § 152, att planförslaget 
kunde ställas ut för granskning. Planförslaget har under tiden från 
12 november till 10 december 2021 funnits tillgängligt på kommunförvaltningen 
och på kommunens hemsida. 
 
Granskningsutlåtande upprättades 27 januari 2022. Ett flertal av de synpunkter som 
lämnats in mot planförslaget under samrådstiden kvarstår. Huvudsakligen handlar 
synpunkterna om att området bör lämnas orört och önskas bevaras på grund av natur- 
och friluftsvärden. Fastighetsägare till ett av närmast intilliggande fritidshus har också 
lämnat in yttrande mot planförslaget då de bland annat anser att deras fastighet 
påverkas på ett negativt sätt. Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande önskat 
tydligare redovisning och motivering avseende bland annat strandskyddet. En 
namninsamling, Rädda Rågholmen, har också lämnats in under granskningen. 
 
Planförslaget har reviderats något med anledning av de synpunkter som kommit in 
under granskningstiden.  
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De som haft synpunkter på planförslaget under granskningen har delgivits kommunens 
granskningsutlåtande som anger vilka ändringar som gjorts till antagningshandlingarna. 
Ärendet har föredragits vid samhällsbyggnadsnämndens beredningsmöte 1 februari 
2022 och planförslaget antogs av samma nämnd § 101 15 februari 2022. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut överklagades av ägarna till fastigheten Vånafjärden 
1:29, två privatpersoner samt Naturskyddsföreningen. Efter rättidsprövning 
överlämnades ärendet till Mark- och miljödomstolen, Umeå tingsrätt för vidare 
handläggning. 
 
Mark- och miljödomstolen (MMD), Umeå tingsrätt beslutade genom domslut  
28 juni 2022 att upphäva samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detalj-planen 
eftersom ägarna till Vånafjärden 1:29 anfört att detaljplanen är av stort principiellt 
intresse för allmänheten och eftersom kommunen har tillämpat ett utökat 
planförfarande skulle kommunfullmäktige ha fattat beslutet att anta detaljplanen, inte 
byggnadsnämnden. 
 
MMD anser att vid sådana förhållanden (utökat planförfarande) är detaljplanen också i 
normalfallet av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, i den mening som 
avses i 5 kap. 27 § PBL. I målet har det inte gjorts gällande eller i övrigt framkommit 
att kommunfullmäktige har antagit ett detaljplaneprogram som ger den antagna 
detaljplanen ett tydligt stöd. Det har inte heller fram-kommit några andra liknande 
omständigheter som skulle kunna tala för att planen inte är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt. Det har därmed inte varit tillåtet att uppdra åt 
byggnadsnämnden att anta detalj-planen. Beslutet strider därför mot en rättsregel 
såsom avses i 13 kap. 17 § PBL och beslutet ska därför upphävas. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer dock att planen varken är av principiell 
beskaffenhet eller av annan större vikt och att beslutet inte strider mot en rättsregel 
såsom avses i 13 kap 17 § PBL. 
 
Ärendet har handlagts enligt utökat förfarande då samhällsbyggnadsnämnden gjort 
bedömningen att planen kan vara av intresse för allmänheten vid upp-hävande av 
strandskydd, men inte på ett betydande sätt som avses i 5 kap 7 § plan- och 
bygglagen, PBL. 
 
Kommunfullmäktige har som tillägg till kommuntäckande översiktsplanen antagit 
kommunens LIS-plan 2017 där Rågholmen pekats ut som LIS-område för nya bostäder. 
Den har under planprocessen funnits tillgänglig för samråd och granskning där 
allmänheten fått möjlighet att lämna synpunkter. Läns-styrelsen hade inga synpunkter i 
sitt granskningsyttrande att Rågholmen pekats ut som LIS-område i planen.  
 
LIS- planen överlämnades tillsammans med samtliga handlingar i ärendet till Mark- och 
miljödomstolen (MMD) i samband med överklagan.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att detaljplanen har ett tydligt stöd i LIS-planen 
och att lokaliseringsfrågan är avgjord i kommunfullmäktige. 
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Enligt prop. 2016:17:151 s.40-43 kan undantagsvis även en detaljplan som omfattas 
av kriterierna för det utökade förfarandet vara av sådan karaktär att planen inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Så kan vara fallet om detaljplanen 
har ett tydligt stöd i ett detaljplaneprogram som kommunfullmäktige har antagit. Det 
kan vidare vara fråga om att detaljplanen i någon begränsad del inte är förenlig med 
översiktsplanen, men att detaljplanens allmänna inriktning ändå har ett tydligt stöd i 
översiktsplanen. Varken Boverkets vägledning eller i regeringens proposition i stycket 
ovan anger att en detaljplan måste ha ett tydligt stöd i just ett detaljplaneprogram för 
att kunna delegeras. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att ett tillägg till en 
översiktsplan som antagits av kommunfullmäktige borde ha samma verkan. 
 
Frågan om kommunen ska överklaga MMD:s beslut har diskuterats vid möte med 
kommunledningen 1 juli 2022 där det framkom att säkrast är att detaljplanen antas av 
fullmäktige för att eliminera frågan. En överklagan till mark och miljööverdomstolen, 
Svea hovrätt, skulle innebära en alltför utdragen process med osäkert utfall. 
Kommunen avstår därmed att överklaga. 
 
MMD:s beslut har därmed vunnit laga kraft 19 juli 2022. 
 
Ajournering 
Kl 11:10-11:20 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 179/22. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 101/22.  
Tjänsteskrivelse den 7 juli 2022. 
Antagandehandlingar. 
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 145 Dnr 2021-00490  


Motionssvar - skatepark 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.  
 
Reservation 
Mikael Sandberg (M), Jan Johansson (M), Sandra Bergström (M), Linus Häggström (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) och Gunnar Isaksson (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Rickard Mohss (L) yrkande. 
 
Beskrivning av ärendet 
Tomas Johsund (L) föreslår i motion den 18 oktober 2021 följande:  
”Kalix har en mångfald av möjligheter för dem som vill röra sig och idrotta. Här 
finns fantastiska skidspår för elitåkare, likväl som för motionärer, vi har ishall, 
bandybana, simhall och utomhusbad, ridhus och en liten välbesök skidbacke. Alla 
ungdomar vill dock inte alltid syssla med de sportaktiviteter som erbjuds vid 
kommunens anläggningar. Många är intresserade av skaterelaterade sporter. 
Sporten ökar i hela världen och finns nu även på det officiella OS-programmet.  
 
Vid en titt ut över de orter i Sverige som har skateparker så kan man ofta se en 
sprudlande aktivitet av människor, både killar och tjejer. Vi vet också att det är 
viktigt att våra ungdomar är ute och rör på sig, stillasittandet och skärmtittandet 
har haft negativa effekter på folkhälsan. 
 
Vi vill gärna att en ev skatepark i Kalix skall vara centralt placerad. Därför föreslår 
vi att man skulle kunna anlägga en sådan på strandängarna, där det redan 
förekommer många andra aktiviteter om somrarna. Vi tror inte att det skulle bli så 
dyrt att anlägga och underhålla en skatepark med ramper. 
  
Liberalerna föreslår alltså: -att kommunen utreder möjligheten att anlägga en 
skatepark vid strandängarna." 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 oktober 2021, § 216, att lämna motionen 
till fritids- och kulturnämnden för beredning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Fritids- och kulturnämnden meddelar i protokoll den 12 maj 2022, § 52, att en 
grupp ungdomar i åldern 15-18 år ansökte 2010 om Fria pengar från fritids- och 
kulturförvaltningen för att bygga en skate/BMX-ramp i Kalix. Syftet från 
ungdomarna var att bygga en ny och fräsch ramp som alla kunde få ta del av och 
samtidigt få människor att intressera sig för streetkulturen. 
 
En skate/BMX-park byggdes på Furuvallen med bl.a. dessa Fria-pengar och stort 
ideellt arbete av ungdomarna. Parken har varit populär och nyttjats spontant av 
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många barn och unga sommartid, kanske den största spontananläggningen för 
sommarbruk.  
 
Sedan sommaren 2015 har ramper successivt tagits bort p.g.a. stort 
underhållsbehov.  
 
Inför budgetprocessen 2018 äskar fritids- och kulturnämnden medel till en 
skatepark.  
 
Den 19 juni 2017, § 92, beslutar kommunfullmäktige om investeringsmedel 2018 
till fritids- och kulturnämnden på 12 100 tkr, varav 5 miljoner som riktade medel 
till en skatepark.  
 
Den 26 november 2018 § 200 beslutar kommunfullmäktige med anledning av 
utredningen av kommande investeringsbehov i idrottsanläggningar, avvakta med 
uppförande av skateparken samt återföra återstoden av tilldelade medel om  
5 mkr till investeringsbudget 2018. 
 
Sedan dess har fritids- och kulturnämnden årligen äskat medel till en skate-
/aktivitetspark inför varje budgetprocess. 
 
Fritids- och kulturnämnden har även 2022-03-23 § 31 i nämndens 
prioriteringsunderlag inför budget 2023 återigen lyft önskemål om 
investeringsmedel för en centralt belägen skate-, betong-, och aktivitetspark som 
ska vara tillgänglig för alla typer av hjul på samma yta. 
 
En park av det här slaget fångar upp de som inte tillhör en idrott/aktivitet med 
givna tider, spontan idrott/aktivitet. Bänkar och en yta även för mindre barn gör 
det möjligt att någon vuxen följer med ett yngre barn och kan då sitta och umgås 
med andra vuxna. Det ger utrymme för en bredare målgrupp.  
 
En park för fler aktiviteter bedöms positiv ur ett jämställdhetsperspektiv. 
 
Vad gäller den i motionen föreslagna placeringen på Strandängarna gjordes 2018 
bedömningen att markförhållandena inte är lämpliga. Behov av förstärkningar och 
pålningar skulle fördyra bygget avsevärt. I stället föreslogs då en placering i 
anslutning till Furuvallen.  
 
Förslag till beslut 
Med hänvisning till ovanstående föreslår beredningen fritids- och kulturnämnden 
rekommendera kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad. 
 
Arbetsutskottet föreslår 26 april 2022 § 46 fritids- och kulturnämnden besluta 
rekommendera kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att anse motionen besvarad.  
 
Yrkande 
Åsa Classon (S): Motionen avslås 
Rickard Mohss (L): Motionen bifalls 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Åse Classons (S) och Rickard Mohss (L) skilda 
yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Åse Classons (S) 
yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 157/22. 
Fritids- och kulturnämndens protokoll, § 52/22.  
Kommunfullmäktiges protokoll, § 216/21. 
Motion från Tomas Johsund (L) den 18 oktober 2021.  
 
Protokollsutdrag skickas till 
Tomas Johsund (L) 
Fritids- och kulturnämnden 
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§ 146 Dnr 2021-00570 103 


Motionssvar - införande av kansli(er) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) 
föreslår i motion den 28 november 2021 följande: 
 
”Med av kommunalrådet Tommy Nilsson avgivet svar på Framtid i Kalix interpellation 
i färskt minne om förändrat namn på Kommunkansliet /kommunstyrelsens kansli så 
lämnar undertecknade motion enligt nedan vid fullmäktigemötet den 29:e November 
2021. Tommy skriver att man ändrat benämningen för kansliet och att detta beror på 
att man förr hanterade all inkommande post till kommunen. Nu är kansliet en stab 
inom kommunledningen och ansvarar för beredningen av ärenden till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Motion: Inrätta kanslier för utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, 
socialnämnden samt fritid- och kulturnämnden i analogi med det inrättade kansliet för 
Kommunstyrelsen. På annat sätt går det inte att göra det begripligt och logiskt för 
medborgarna. Funktionen ska med andra ord finnas i alla nämnder.” 
 
Kommunfullmäktige har den 29 november 2021, § 275, beslutar lämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 28 juni 2022, att 
i Kalix kommun så har de olika förvaltningarna mandat att själva organisera sin 
administration för att möta såväl medborgare, politiker och medarbetares behov. Det 
är endast kommunstyrelsen som i sin organisation inrättat en stab med olika 
funktioner: Stab-IT, Stab-Info, Stab-Upphandling samt Stab-Kansli.   
 
Stab-Kansli arbetar organisatoriskt under kommunstyrelsen och ansvarar för 
kommunstyrelsens, kommunstyrelsens arbets- och personalutskott, 
utvecklingsutskott samt kommunfullmäktiges ärendehantering. 
 
Stab Kanslis uppdrag är:  
• Nämndadministration 
• Handläggning av förvaltningsrättsliga frågor  
• Registrering och utlämnande av handling  
• Arkivmyndighet  
• Utredningar och ärendehandläggning  
• Personuppgiftsombud  
• Borgerlig vigsel  
• Valadministration  
• Analogt och digitalt säkerhetsskyddsarbete 
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Nämndernas uppdrag har beslutats av kommunfullmäktige och regleras i nämndens 
reglemente. Varje nämnd har en tjänstemannaorganisation/ förvaltning vars uppdrag 
och ansvar regleras i en delegationsordning.  
 
För medborgaren är det ibland svårt att veta var ett ärende hanteras och därför har 
Kalix kommun en gemensam ingång för den som inte vet vilken tjänsteperson, 
nämnd eller förvaltning man behöver komma i kontakt med. Där tar receptionens 
medarbetare emot e-post och telefonsamtal för att snabbt och effektivt förmedla 
kontakt mellan medborgare och ansvarig tjänsteperson, nämnd eller enskild 
förtroendevald. Dessutom finns flertalet chefers och specialistkompetensers 
kontaktuppgifter tillgängliga för direktkontakt. 
 
På hemsidan hittas nedanstående information:  
Kontakta Kalix kommun 
 
Via de här sidorna hittar du Kalix kommuns kontaktuppgifter samt 
telefonnummer och e-postadresser till oss som jobbar vid Kalix kommun, till 
våra politiker och särskilt viktiga samhällsfunktioner. 
 
Postadress  
Kalix kommun 
952 81 Kalix 
 
Besöksadress 
Nygatan 4 
952 33 Kalix 
 
Kommunens växel 
0923-650 00 tar dig till kommunens växel. 
 
E-post 
Du är alltid välkommen att skicka e-post, ringa eller skriva till kommunens 
tjänstemän och politiker på. Du når oss lättast på kommun@kalix.se. 
 
Kontakta en tjänsteman 
Du hittar e-postadresser till enstaka tjänstemän här på hemsidan under de olika 
verksamheternas sidor. Vill du träffa en tjänsteman personligen kan det vara bra att 
beställa tid för att du säkert ska veta att han eller hon är inne. 
 
Kontakta en politiker 
Vill du kontakta en politiker direkt i en viss fråga? Du kan komma i kontakt med alla 
Kalix kommuns förtroendevalda politiker via förtroendemannaregistret.  
 



mailto:kommun@kalix.se

http://kalix.tromanpublik.se/
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Motionärernas förslag att inrätta kanslier för samtliga förvaltningar är inte rimliga, 
effektiva åtgärder för att göra det begripligt och logiskt för medborgarna. Begreppet 
kansli är inte definierat i medborgarnas medvetenhet på ett sådant sätt. 


 
Beredningen bedömer att medborgarna har goda möjligheter att komma i kontakt 
med förvaltningarna genom de e-postadresser som nämnderna/förvaltningarna har 
idag eller genom den gemensamma ingången. Som politiker i Kalix kommun finns i 
allmänhet en god kunskap om kommunens organisation och därmed var man vänder 
sig med frågor eller annan kommunikation i sitt uppdrag. Det finns därför inte heller 
av den anledningen orsak att bygga upp kanslifunktioner. 
 
Nedan visas e-postadresser till nämnderna/förvaltningarna. Posten tas om hand av 
nämndssekreterare/registrator. 
  
Socialnämnden - Kontakt 
E-post: socialnamnden@kalix.se 
Utbildningsnämnden - Kontakt 
E-post: utbildningsnamnden@kalix.se 
Fritids- och kulturnämnden - Kontakt 
E-post: foknamnden@kalix.se 
Kommunstyrelsen – Kontakt 
E-post: kommunstyrelsen@kalix.se  
Samhällsbyggnadsnämnden - Kontakt 
E-post: Samhallsbyggnadsnamnden@kalix.se  
 
Förslag till beslut 
Beredningen rekommenderar, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta avslå motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 158/22. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 60/22. 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 28 juni 2022.  
Kommunfullmäktiges protokoll, § 275/21 
Motion från Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman 
(FIK) den 28 november 2021. 
 
 
     
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK). 
Kommundirektör Maria S Henriksson 
 
 



mailto:socialnamnden@kalix.se

mailto:utbildningsnamnden@kalix.se
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§ 147 Dnr 2021-00569 103 


Motionssvar - Planer för KIAB? 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) 
föreslår i motion den 25 november 2021 följande: 
 
"Elektropolis - en gång KIAB-s "skyltfönster" vad gäller framåtsträvande företag! 
Det är väl så ännu - men varför tar man inte vara på fastighetens möjligheter. 
Sedan 7-8 år tillbaka står ca 1 650 m² utan hyresgäst(er). Det beror - troligen - på 
att del av golvet på 660 m² är ett så kallat "installationsgolv". Installationsgolv är 
golv med data- och elinstallationer i "kanaler" under golvet i fråga. Över dessa 
installationszoner har lagts ett "övergolv" på 30 mm. Det innebär att det endast är 
möjligt att förhyra lokalen till "lätt" industri eller kontor.  
 
Det är heller inte bara golvkonstruktionen som varit ett stort eller begränsande 
problem. Det finns ett stort antal (punkt)utsug anpassade för elektronikindustri i 
lokalen - även det ett stort begränsande problem. Sitter där de sitter sedan 7-8 år. 
Om man inte funnit hyresgäst på så lång tid - ja, då måste man tänka till och 
tänka om. Hur kan vi förändra lokalen för att passa vad som efterfrågas nu?  
 
Uppgiven förhyrningskostnad på 607 kr/m² gällde för förra hyresgästen. Ett 
problem som nu dyker upp är att priset anges till det varande för 7-8 år sedan!!!! 
 
Förlorade hyresintäkter i hyresnivå 2013/14 (607 kr/m2)  1. 000. 000 
SEK/år 
Förlorade hyresintäkter i dagens hyresnivå (800kr/m2):  1. 300. 000 
SEK/år  
 
Framtid i Kalix motion lyder därför som följer;  


• Kommunfullmäktige ger i uppdrag till KIAB att återkomma med vilka planer 
bolaget har för att förbereda Kalix inför de omfattande investeringar och 
därmed lokalbehov som nu genomförs i Norrbotten”. 


 
Kommunfullmäktige har den 29 november 2021, § 274, beslutar lämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommundirektör Maria S Henriksson meddelar i tjänsteskrivelse den 28 juni 2022, 
att kommuner kan bilda företag, till vilka de kan överlåta kommunala 
angelägenheter. Förutsättningar och styrning skiljer sig för olika företagsformer.  
 
Aktiebolag och stiftelser är dominerande företagsformer i kommuner och regioner.  
 
Företagen är  


• egna juridiska personer  
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• reglerade av olika lagstiftning, främst aktiebolagslagen och stiftelselagen.  
 
Företagen bestämmer om sig själva, men kommunen eller regionen som ägare ska 
genom olika instrument styra och kontrollera. 
 
Ägarens styrning  
I helägda företag - direkt eller indirekt - ska fullmäktige i kommunen eller regionen  


• fastställa ändamålet med verksamheten och se till att ändamålet och de 
kommunala befogenheterna anges i bolagsordningen (motsvarande)  


• utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekmannarevisor/revisor  
• se till att fullmäktige får ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet 


fattas   
• se till att företaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas 


över till privata utförare.  
 
Ägarens styrdokument  
Ägarens styrdokument är främst bolagsordning och ägardirektiv i aktiebolag och 
stiftelseförordnande eller stiftelseurkund i stiftelser.  
 
KIAB, Bolagsordningen  
KIAB:s bolagsordning reglerar hur insyn och samråd ska ske med Kalix kommun.  
 
§19 Insyn/samråd  
 
I frågor rörande tillsättning av verkställande direktör skall samråd ske med Kalix 
kommun. Vid frågor som har en väsentlig ekonomisk påverkan, väsentliga 
utvidgningar, inskränkningar eller ändrad inriktning av verksamheten ska samråd 
ske med Kalix kommun.  
 
Vidare ska bolaget samråda med Kalix kommun innan planer och åtgärder vidtas 
som ekonomiskt kan påverka ägarna direkt eller indirekt, eller på annat sätt 
förutsätter ekonomiskt engagemang från majoritetsägarens sida.  
 
Kommunfullmäktige i Kalix kommun ska regelbundet informeras om bolagets 
skötsel. För detta ändamål skall revisionsberättelse och verksamhetsberättelse 
årligen anmälas som särskilt ärende till kommunfullmäktige.  
 
KIAB, Ägardirektiv  
 
7. Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är a v principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
/[^ bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. 
En fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en 
sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet 
huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med Kalix Kommun. 
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
Kommunstyrelsen har en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över kommunala bolag, 
enligt 6 kap. 9 § KL. Det innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje 
kommunalt aktiebolag ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under 
föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet.  
 
Kommunstyrelsen ska även bedöma om verksamheten har utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen bedömer att så inte är 
fallet, ska styrelsen lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. För att 
främja kommunstyrelsens möjlighet att fullgöra den förstärkta uppsiktsplikten ska 
bolaget årligen i samband med årsrapporteringen redogöra för hur de följer 
ägardirektiv och andra bolagshandlingar.  
 
Verksamheten som bedrivs i form av aktiebolag sammanställs även med 
kommunens bokslut och koncernredovisningen ingår i årsredovisningen. Därutöver 
anses den löpande uppsikten utgöra tillräcklig information för att styrelsen ska 
kunna ta ställning till om bolagens verksamhet varit förenlig med det kommunala 
ändamålet under föregående år. Uppsiktsplikten är hela kommunstyrelsens ansvar.  
 
Uppsikten ska ske genom information till kommunstyrelsen två gånger per år, med 
möjlighet för ledamöter och ersättare att ställa frågor. Ordföranden i 
bolagsstyrelserna och VD för KIAB och Stiftelsen Kalixbo kallas till mötet. 
Utgångspunkten är att följa upp hur uppdraget enligt 
reglemente/bolagsordning/ägardirektiv verkställs.  
 
Bolagets ansvarar för att redovisa utifrån följande områden:  
-Kortsiktig och långsiktig ekonomisk utveckling  
- Planering såsom budget/verksamhetsplan och resultat såsom årsredovisning och 
verksamhetsberättelse  
- Verksamhetens kvalitet  
- Uppföljning av intern kontrollplan eller motsvarande arbete med riskbedömning 
och åtgärder  
– Aktuell lagstiftning och hur ledamöterna håller sig ajour med utvecklingen 
 - Redovisning av beslut fattade i bolaget  
- Behov av förändringar av bolagsordning och/eller ägardirektiv. 
 
Själva grundförutsättningen för att bilda bolag är att överlåta en kommunal 
angelägenhet till det kommunala bolaget att förvalta. 
 
Företagen bestämmer om sig själva och kommunen som ägare ska genom olika 
instrument styra och kontrollera. Detta görs tydligt i bolagsordning och 
ägardirektiv. 
 
Med hänvisning till ovanstående redovisning av på vilket sätt styrning och kontroll 
sker av KIAB ser beredningen inte behov av att kommunfullmäktige ger i uppdrag 
till KIAB att återkomma med vilka planer bolaget har för att förbereda Kalix inför 
de omfattande investeringar och därmed lokalbehov som nu genomförs i 
Norrbotten. 
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Förslag till beslut 
Beredningen föreslår, att kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 
rekommenderar kommunstyrelsen föreslå, att kommunfullmäktige beslutar avslå 
motionen.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 159/22. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 61/22. 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 28 juni 2022. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 274/21. 
Motion från Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna 
Söderman (FIK) den 25 november 2021. 
      
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) 
Kommundirektör Maria S Henriksson 
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§ 148 Dnr 2021-00543 103 


Motionssvar - Extraordinära intäkter och riktade 
statsbidrag 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) 
föreslår i motion den 16 november 2021 följande: 
 
”Framtid i Kalix - partiet som står för det politiska nytänkandet - lägger härmed en 
motion gällande extraordinära intäkter och riktade statsbidrag.  
 
Extraordinära intäkter har intill tillkännagivandet av denna motion inte 
särredovisats, varken i budget eller budgetuppföljning. Detta har gjort att det är 
helt omöjligt att - i vart fall för oppositionen - följa upp budgetefterlevnaden.  
 
Ett par av våra nämnder/förvaltningar är väldigt duktiga på att söka externa medel 
- förutom de medel som kommer kommunen tillgodo genom riktade statsbidrag. 
Men - dylika medel får inte döljas i den gängse budgetberedningen/-uppföljningen.  
 
Framtid i Kalix motion lyder därför som följer;  
 
● Från och med verksamhetsåret 2022 separeras inom Socialnämndens och 
Utbildningsnämndens verksamheter extraordinära intäkter och riktade statsbidrag i 
både budget och budgetuppföljning.” 
 
Kommunfullmäktige har den 29 november 2021, § 273, beslutar lämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ekonomichef Jeanette Larsson meddelar i tjänsteskrivelse den 29 juli 2022, att 
ekonomienheten meddelar att kommunen följer kommunallagens 11 kap i fråga om 
ekonomisk uppföljning i form av ett delårsbokslut och ett helårsbokslut, 
årsredovisningen. Dessa rapporter behandlas av kommunfullmäktige.  
 
Rådet för kommunal redovisnings, RKR, rekommendation R11 om Extraordinära 
och jämförelsestörande poster tillämpas vid redovisning av extraordinära intäkter. I 
begreppet Extraordinär post ingår extraordinära intäkter såväl som extraordinära 
kostnader. 
 
Extraordinära intäkter redovisas i resultaträkningen under rubriken Extraordinära 
poster. (Extraordinära kostnader redovisas även där). Om det finns några 
extraordinära intäkter ska det framgå av not till resultaträkningen vad som avses 
och till vilket belopp.  
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Inga extraordinära intäkter finns i årsbokslut 2021 eftersom det inte funnits några 
poster som skulle redovisats som extraordinära intäkter enligt den klassificering 
som finns i Rekommendation R11. 
 
Som komplement till detta har fullmäktige beslutat om nedan följande finansiella 
mål med bärighet på God ekonomisk hushållning i budgetdokumentet (senast dnr 
2022-00196):  
 
”En grundläggande förutsättning för en gynnsam utveckling av ekonomin är att 
verksamhets- och ekonomistyrning är tydlig så att nämnder, styrelser och 
förvaltningar håller sina tilldelade budgetar. Ett viktigt instrument för information 
om verksamhetsutvecklingen är kontinuerlig prognosrapportering gällande det 
ekonomiska utfallet till kommunstyrelsen. I rapporteringen är det viktigt att iaktta 
god prognossäkerhet med låg avvikelse för att ge de styrande tillförlitliga underlag 
till beslut. Detta sammantaget ger goda förutsättningar för kommunstyrelsen att 
utöva sin uppsiktsplikt. 
 


• Uppföljningen av nämndernas driftföljsamhet samt avvikelse mot 
budgeterat resultat genomförs vid sex (6) tillfällen under året (per 
februari, april, juni, augusti, oktober och december) Dessa 
uppföljningar redovisas till närmast efterföljande 
kommunstyrelsesammanträde. Vid större oförutsedda händelser ska 
förvaltningen och nämnden rapportera tätare till kommunstyrelsen. 


• Prognossäkerheten ska vara god, högst 1 % avvikelse” 
 
Månadsrapportering i enlighet med ovan sker därmed från nämnderna till 
Kommunstyrelsen samt att nämnderna behandlar egna ekonomiska 
uppföljningar. 
 
Utbildningsnämnden får med jämna mellanrum en genomgång av de riktade 
statsbidrag som nämnden beviljas genom en presentation av en sammanställning 
som finns i bidragsmodulen i Stratsys. Modulen uppdateras allteftersom bidragen 
söks och beslut (beviljas, delvis beviljas eller avslag) kommer. 
 
Bidragen tas med i budget i den omfattning bidragen förväntas att beviljas och 
vilka som är kända (trots att de vid det tillfället inte är sökbara ännu) då 
internbudget fastställs av utbildningsnämnden. Detta innebär att för en stor del av 
bidragen finns en planering klar i budget dvs var och hur de planeras att användas 
enligt respektive bidragets villkor. Myndigheterna tar bidragsbesluten läsårsvis, 
terminsvis eller kalenderårsvis. Den del av bidraget som inte blir godkänt efter 
redovisning ska återbetalas. I nämndens månadsrapportering till Kommunstyrelsen 
redovisas sökta och beviljade statsbidrag, inklusive budgeterade, tom 
redovisningsperioden. 
 
Socialnämndens månadsrapport tar upp statsbidrag när storlek eller betydelse på 
annat sätt motiverar det. Nämnden får däremot en detaljerad redovisning av sökta 
och erhållna statsbidrag efter årsbokslutet och varje statsbidragsansökan beslutas 
dessutom av nämnden. Där redovisas belopp – om det är känt – samt syfte och 
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vad medlen kan användas till. Under året brukar socialnämndens 
kvalitetsutvecklare redovisa det arbete som utförs med beviljade bidrag. 
Socialnämnden har hittills haft färre riktade statsbidrag än utbildningsnämnden och 
har sällan budgeterat dem då belopp oftast inte är kända vid budgetläggning, samt 
att kännedom om att bidrag överhuvudtaget beviljas oftast kommer sent på 
innevarande år i de fall bidragen är prestationsbaserade. De flesta bidrag ska 
återbetalas om de inte används.  
 
Sammanfattningsvis är bedömningen att extraordinära intäkter redovisas om/när 
de uppstår i enlighet med kommunala redovisningslagen och RKR’s anvisningar. 
Riktade statsbidrag rapporteras i månadsrapporteringen från nämnd till 
kommunstyrelsens samt vidare till kommunfullmäktige i boksluten som utförs per 
augusti och december i tillräcklig omfattning. Gällande redovisning av intäkter finns 
också en rekommendation från RKR, R2 Intäkter, som styr hur kommunens 
intäkter redovisas. Generellt finns en pågående diskussion där bland annat 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, lyfter att riktade statsbidrag inte är 
fördelaktiga när det gäller att skapa långsiktighet i kommunernas arbete med att 
åstadkomma välfärd (se exempelvis blogginlägg av Annika Wallenskog 10 juni 
2022). Detta betyder att det finns en svårighet med att implementera riktade 
statsbidrag i budgetarbetet. Alternativet är generella statsbidrag och att statlig 
styrning sker på annat sätt. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 160/22. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 62/22. 
Ekonomichef Jeanette Larssons tjänsteskrivelse den 29 juli 2022. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 273/21. 
Motion från Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna 
Söderman (FIK) den 16 november 2021. 
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) 
Ekonomichef Jeanette Larsson 
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§ 149 Dnr 2021-00386 103 


Motionssvar - ordning och reda med Teamsmöten 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad. 
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) 
föreslår i motion den 28 juni 2021 följande:  
 
”Ledamöter som försvinner under förhandlingar, ledamöter som inte återkommer, 
ledamöter med dåliga uppkopplingar…. Möten i Teams kan vara bra under vissa 
förhållanden och i vissa fall! Men när det gäller beslutande församlingar uppfyller de 
inte kraven. I vart fall kräver de oerhört mycket av mötesledaren/ordförande som har 
att - utöver att leda mötet - tillse att samtliga ledamöter är med i förhandlingarna hela 
tiden!  
 
Framtid i Kalix motion blir därför som följer; Upphör omedelbart med Teamsmöten i de 
politiska församlingarna. De möteskriterier som FHM ställt upp är med råge uppfyllda. 
De facto har det inte under hela pandemin varit några som helst restriktioner för 
politiska församlingar!” 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 juni 2021, § 170, att lämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Maria S Henriksson, kommundirektör meddelar i tjänsteskrivelse den15 augusti 2022, 
att motionärernas förslag aktualiserar kommunallagens (KL) bestämmelser om 
distansdeltagande. Av 5 kap. 16 § KL framgår att ledamöter i fullmäktige får delta på 
distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- 
och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra och delta på lika villkor (motsvarande bestämmelse för 
distansdeltagande i nämnderna återfinns i 6 kap. 24 § KL). Av lagens förarbete 
framgår att ljud- och bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet. Om bild- 
eller ljudkvaliteten sviktar måste sammanträdet avbrytas tills att en ny fullgod 
förbindelse har upprättats. Skulle en ledamot eller tjänstgörande ersättare på grund av 
tekniska problem hänvisas till ett deltagande över telefon så kvalificerar sig hen inte 
längre som formellt närvarande vid sammanträdet.  
 
Inom ramen för ett deltagande på lika villkor behöver dessutom krav relaterade till 
sekretess och slutna omröstningar vara uppfyllda (Kastberg, 2021, s 82). Vidare 
aktualiserar motionärernas förslag dataskyddsförordningens (GDPR) bestämmelser om 
personuppgiftsbehandling. Av artikel 32 GDPR framgår exempelvis att den 
personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för 
att säkerställa fysiska personers rättigheter och friheter. Detta kan medföra att 
överföringen av personuppgifter rörande närvarande ledamöter och tjänstgörande 
ersättare behöver krypteras. Därutöver framgår det exempelvis av artikel 44 att 
överföring av personuppgifter till tredjeland (utanför EU/EES) generellt sett bara får 
ske till länder och organisationer med, som det heter, adekvat skyddsnivå.  
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Motionärernas förslag rörande sammanträden över Microsoft Teams har stöd i ovan 
refererade bestämmelser. Beträffande KL poängterar lagstiftaren att distansdeltagande 
i första hand ska uppfattas som ett komplement till fysiska sammanträden snarare än 
som en standardlösning. Vid de tillfällen som distansdeltagande ska tillämpas måste en 
rad rigorösa procedurrelaterade villkor på förhand vara uppfyllda. Exempel härpå är 
möjligheten att begära och få ordet av ordförande, göra sig muntligt hörd bland 
samtliga närvarande samt att kunna delta i öppna eller slutna omröstningar. Moment 
av detta slag riskerar att påverkas negativt av undermåliga digitala plattformar och av 
slumpmässiga teknikproblem längs hela kedjan av deltagare. 
 
I värsta fall kan detta leda till att viktiga beslut upphävs och behöver tas om som följd 
av laglighetsprövningar. Förvaltningsrätten i Luleå dom i mål 2620-20 rörande 
samtliga beslut vid ett fullmäktigesammanträde i Luleå illustrerar detta i fråga om 
Microsoft Teams. Angående GDPR kan bara de digitala plattformar som är följsamma 
mot bestämmelserna om integritetsskydd komma på fråga för användning. En mycket 
viktig faktor är hur datatrafiken från digitala sammanträden färdas. Noteras bör i detta 
fall att en grupp statliga myndigheter relativt nyligt bedömt att datatrafiken för 
amerikanska Microsoft Teams inte färdas på ett sätt som är förenligt med GDPR. Dessa 
nyttjar idag Skype men inte heller denna plattform uppfyller de krav som ställs enligt 
KL och GDPR. Möjligen kan saken komma i ett annat läge beroende på juridiska och 
politiska processer på området. Sammanfattningsvis uppställer KL och GDPR relativt 
höga krav på formerna för distansdeltagande i kommunalt beslutsfattande. 
Erfarenheterna så här långt pekar på att Mircosoft Teams har svårt att motsvara dessa 
krav.  
 
Politiker har tidigare framfört önskemål att kunna få delta på distans och under 
pandemin blev det en nödvändighet att kunna begränsa antalet fysiska mötesdeltagare 
för att motverka ökad smittspridning. För att kunna säkerställa att demokratin inte 
riskeras gjordes en förenklad riskbedömning för att kunna erbjuda deltagande på 
distans genom Teams. Där vägde demokratiaspekten tyngre än de eventuella 
nackdelar som tekniken medförde. Kalix kommun löste demokratifrågan i 
Kommunfullmäktige under pandemin med att tillfälligt minska antalet ledamöter. 
Övriga ledamöter hade möjlighet att följa webbsändningen för allmänheten. Inga 
ärenden av sekretesskaraktär kan behandlas i dessa öppna nät dock är det tämligen 
sällsynt förekommande i kommunfullmäktige. 
 
Problemet som alltid kvarstår är att den enskilde ledamoten behöver ha ett stabilt nät 
och en väl fungerande utrustning i sitt hem vilket idag måste ses som ett krav för att 
kunna fullfölja sina plikter som förtroendevald. Skatteverket definierar detta som en 
”personlig levnadsomkostnad” och ersätts inte av kommunen. 
 
Idag finns säkrare, krypterade, lösningar för deltagande på distans och Kalix kommun 
utreder möjligheten och behovet av att utveckla detta vidare.  
 
Beredningen föreslår kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslå 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att besluta anse motionen 
besvarad. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 161/22. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts protokoll, § 63/22. 
Kommundirektör Maria S Henrikssons tjänsteskrivelse den 15 augusti 2022. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 170/21. 
Motion från Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman 
(FIK) den 28 juni 2021.      
 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (FIK) 
Kommundirektör Maria S Henriksson 
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§ 150 Dnr 2022-00407 103 


Motionssvar - Gårdssyn av fastigheter i kommunen 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Kristina Karlsson (SD), föreslår i motion den 9 juni 2022, följande: 
”- Att kommun inför gårdssyn i centralorten samt i kringliggande byar. 
- Att det blir återkommande gårdssyn t ex vart annat år som den genomförs 
runtom i kommunen.” 
 
Kommunfullmäktige har den 13 juni 2022, § 121, beslutat lämna motionen för 
beredning till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden meddelar i protokoll den 23 augusti 2022, § 97, att 
ärenden om ovårdade fastigheter och tomter är ofta långdragna och det finns 
ofta en komplex problematik. Nämnden kan ge föreläggande med vite och 
utdömande av vite, men om det inte finns ekonomiska medel för 
fastighetsägaren, så kommer man ingen vart. Enligt viteslagen ska vitet 
fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens 
ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå 
honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet. Nämnden kan även 
med hjälp av kronofogden begära uppstädning på den felandes bekostnad, men 
om det inte finns några ekonomiska medel kommer det att belasta 
uppdragsgivaren, nämnden. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har i budgetprocessen äskat om personella 
resurserför att mer aktivt kunna arbeta med tillsynsfrågor, utan positivt utfall. 
Tillsyn sker i dag när klagomål kommer in, enligt upprättad tillsynsplan. I 
tillsynsplanens behovsutredning för plan- och bygglagen 2022-2024, redovisas 
ett underskott på 1 600 timmar, trots att tillsynsaktiviteter är hårt 
nedprioriterade. 
 
Om nämnden ska göra återkommande gårdssyn i centralorten samt i 
kringliggande byar, behöver nämndens budget ökas både för personella resurser 
samt för att möjliggöra uppstädning på den felandes bekostnad, där det krävs. 
 
Nämndens förslag är att avslå motionen då både personella och ekonomiska 
resurser saknas. 
 
Jämställdhetsanalys 
Beslutet berör både män och kvinnor. 
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Ingen individbaserad statistik finns som är relevant. Det finns inga analyserade 
skillnader mellan könen. 
 
Yrkande 
Rose-Marie Henriksson (S): Avslag till motionen. 
Kristina Karlsson (SD): Bifall till motionen. 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer proposition på Rose-Marie Henrikssons (S) och Kristina 
Karlssons (SD) yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Rose-
Marie Henrikssons (S) yrkande. 
 
Votering begärs. Kommunfullmäktige beslutar bifalla följande voteringsordning: 
 
Votering 
JA-röst: Bifall till avslagsyrkande 
NEJ-röst: Bifall till bifallsyrkande 
 
Omröstningsresultat 
Med 22 JA-röster och 15 NEJ-röster finner ordförande att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Rose-Marie Henrikssons (S) yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll, § 180/22. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, § 97/22 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 121/22. 
Motion från Kristina Karlsson den 9 juni 2022. 
 
Protokollsutdrag skickas till 
Kristina Karlsson 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 151 Dnr 2022-00467 103 


Motion - planberedskap i Morjärvsområdet 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Beskrivning av ärendet 
Inga-Lis Samuelsson (C) och Stefan Granström (C) föreslår i motion den  
24 augusti 2022 följande: 
 
”Från olika håll görs ansträngningar för att få till stånd en järnvägsstation i 
Morjärv. En sådan är av betydelse inte bara för Morjärv med omnejd utan också 
för hela Kalix kommun, samt även Överkalix. Av erfarenhet vet man att tillgång 
till järnvägstransporter på sikt drar till sig utveckling med boende och näringsliv, 
förutom att det redan nu behövs ett tillskott av resande 
för att trygga persontrafik på banan. En annan viktig aspekt är att 
järnvägstransporter är ett miljövänligare alternativ än landsvägstransporter. 
Vi måste blicka framåt. En järnvägsstation för både person- och godstrafik 
motiverar ett arbete med planberedskap för Morjärv med omnejd, först och 
främst med en fördjupad översiktsplan. De planerade industrisatsningarna i 
Norrbotten, inte minst H2 Green Steel i Boden med planerad byggstart redan i 
slutet av 2025, gör att det är bråttom. Även om etableringen blir senare så 
behöver en planering komma i gång då det tar flera år att få planer på plats. 
Arbetet i kommunens förvaltningar måste ske i samarbete med boende, företag 
och andra intressenter i Morjärv vilket också tar tid. 
 
Centerpartiet Kalix tror på Morjärv med angränsande byar då Morjärv är en 
knutpunkt vid E 10, älven och järnvägen vilket ger ypperliga tillfällen för 
arbetspendling. Med ett ökat boende i området följer också möjligheter till lokal 
sysselsättning i omsorg av unga och gamla liksom bättre underlag för affären 
och annan service. Dessutom öppnas nya möjligheter till företagande, inte minst 
inom besöksnäringen. 
 
Centerpartiet Kalix betonar värdet av en fördjupad översiktsplan för att 
involvera hela Morjärvsområdet. Kalix behöver en utveckling av bebyggelse för 
boende inte bara i centralorten. Morjärv har med sitt strategiska läge unika 
möjligheter till attraktiva boenden längs Kalixälven och andra vattendrag. Men 
det behöver också pekas ut var förskola och skola skall finnas, övrig 
samhällsnyttig servicefunktion, skyddsvärda områden, en trafiksäker 
infrastruktur osv. Allt för att kunna tas i bruk då behovet finns. 
 
Ett arbete med en fördjupad översiktsplan kan följas av detaljplaner och 
planutredningar där det ligger nära till hands att anta att en detaljplan för 
stationsområdet kommer att vara prioriterad. 
 
Vi vill i sammanhanget också påminna om vår tidigare inlämnade motion om 
inventering av ”tomma hus”. 
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Sammanfattningsvis. Det räcker inte med att fokusera endast på 
öppnandet av järnvägsförbindelser. Ett öppnande måste förenas med en 
planberedskap vilket är ett arbete som brådskar. 
 
Centerpartiet i Kalix föreslår 
- att Kalix kommun påbörjar planarbeten för hela Morjärvsområdet med i 
första handen fördjupad översiktsplan. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Inga-Lis Samuelsson (C) och Stefan Granström (C) den 24 augusti 2022.  
 
 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Kommunstyrelsen 
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§ 152 Dnr 2022-00595 103 


Motion - ekonomisk rådgivning  
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till socialnämnden för beredning.  
 
Beskrivning av ärendet 
Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna Söderman (GIK) 
föreslår i motion den 17 oktober 2022 följande: 
 
Vintern kommer att bli kall! I och för sig inte så häpnadsväckande! Men den 
kommer att bli extra kall för många personer pga att den enskildes och familjernas 
ekonomi kommer att försämras och bli hårt ansatt under kommande år. Höga 
drivmedelspriser, försämrade reseavdrag, höjda räntor, höga elpriser, förmodligen 
kraftigt höjda hyror, kraftigt höjda matpriser etc, etc gör att kommunen kommer 
att få ta emot många förfrågningar rörande privatekonomisk utsatthet. 
Kommunens budget- och skuldrådgivning har för närvarande telefontid tre dagar i 
veckan under en timme. Framtid i Kalix anser att detta är alldeles för lite och 
föreslår att telefontiden kraftigt utökas för att möta det eventuella behov på grund 
av de många kriser som vi bevittnar just nu. Det skulle innebära att mångas 
frustration och oro i viss mån kan motverkas då kommunens budget- och 
skuldrådgivare kan vägleda och hänvisa skuldsatta i rätt riktning. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Carl Otto Gählman (FIK), Doris Lilian Kerttu (FIK) och Johanna 
Söderman (GIK) den 17 oktober 2022.  
 
 
Protokollsutdrag skickas till  
Socialnämnden 
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§ 153 Dnr 2022-00454  


Meddelanden kf 221017 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena och beslutar lägga 
dem till handlingarna.  


 
 Beskrivning av ärendet  
 Nedanstående meddelanden föreligger:  


 
 . 1   Dnr 2021-00300 


Förvaltningsrättens dom den 13 december 2021, i mål nr 887–21. 
Laglighetsprövning enligt KL (2017:725) över kommunfullmäktiges beslut den 
12 april 2021, § 99, Hantering av kommunala småbåtshamnar. Förvaltningsrätten 
avslår överklagandet. Kammarrätten i Sundsvall meddelar den 26 januari 2022, 
inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. 
Kammarrätten meddelar den 3 mars 2022, att ärendet har överklagats till Högsta 
förvaltningsdomstolen. Högsta Förvaltningsdomstolen meddelar den 21 juni 2022 
inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. 
 


 . 2   Dnr 2020-00291 
Kammarrättens beslut 24 november 2021, mål nr 429–21, gällande attestering av 
arvode och ersättning till förtroendevald, överklagan av kommunfullmäktiges 
beslut den 14 april 2020. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. 
Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. Högsta Förvaltningsdomstolen 
meddelar den 21 juni 2022 inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står 
därmed fast. Högsta Förvaltningsdomstolen meddelar den 21 juni 2022 inte 
prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. 
 


 . 3   Dnr 2020-00366 
Kammarrättens beslut 24 november 2021, mål nr 430–21, budget och kostpolitiskt 
program, överklagan av kommunfullmäktiges beslut den 14 april 2020. 
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står 
därför fast. Högsta Förvaltningsdomstolen meddelar den 21 juni 2022 inte 
prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast. 
 
4   Dnr 2022-00443 
Förvaltningsrättens beslut den 1 juli 2022, i mål nr 1161–22. Laglighetsprövning 
enligt KL (2017:725) över kommunfullmäktiges beslut den 13 juni 2022, § 89, Ny 
taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Förvaltningsrätten avvisar 
överklagandet.  
 
5   Dnr 2022-00462 
Luleå kommun har den 22 augusti 2022, meddelat att översiktsplanen (Program till 
Vision 2040) har vunnit laga kraft.  
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6   Dnr 2021-00538 
Kommunstyrelsen meddelar i protokoll den 29 augusti 2022, att ärendet 
Uppföljning av plan för kontroll och uppföljning av privata utförare har 
redovisats och har lagts med godkännande till handlingarna.  
 
7   Dnr 2019-00223 
Fritids- och kulturnämnden meddelar i protokoll den 22 september 2022, att i 
enlighet med fritids- och kulturnämndens delegationsordning 1.1 uppdra till 
förvaltningschefen att genomföra upphandling av avtal för genomförande av 
Sommarfest i Kalix för perioden 2023–2025. Upphandlingsunderlaget utgår från 
redovisade bärande principer. Delegerat till ordförande att godkänna 
upphandlingsunderlaget innan utskick.  
 
8   Dnr 2022-00341 
Socialnämndens protokoll den 29 september 2022, § 154, redovisning av ej 
verkställda beslut kvartal 2 2022.  
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